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RESISTÊNCIAS E INOVAÇÕES | POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO EM TEMPOS DE CRISE

INTRODUÇÃO

As políticas públicas de comunicação podem ser definidas, de forma es-
trita, como as leis, normas, regulamentos e práticas que ordenam os sis-
temas de comunicação de um país, constituído pelos meios impressos, 
audiovisuais, eletrônicos e digitais. Pesquisar políticas públicas de comu-
nicação é frequentemente comparar legislações e apontar semelhanças 
e diferenças; analisar a atuação dos diversos atores envolvidos nesses 
processos; verificar as condições políticas, sociais e técnicas para asse-
gurar o acesso da população aos meios;  discutir os impactos das novas 
tecnologias; e refletir sobre os métodos, técnicas e teorias que permitem 
descrever, observar, analisar e interpretar essas temáticas. Esta obra traz 
muitos desses objetos pertinentes às políticas de comunicação, ordena-
dos em três perspectivas: resistências, inovações e contextos.

Um pressuposto adotado é o de que vivemos em profunda crise.  A eco-
nômica, constatada no crescimento irrisório do PIB e nos milhões de de-
sempregados. A política, perceptível pela divisão da nação nas últimas 
eleições em grupos que não se respeitam nem dialogam. A institucional, 
com suspeitas de corrupção e de manipulação pairando sobre os três Po-
deres. E a social, expressa na falta de esperança e nos altos índices de 
violência. Diante dessas crises estruturais da sociedade brasileira, ainda 
mais agudas nesta terceira década do século XXI, há várias ameaças a 
direitos e a conquistas na área de políticas de comunicação. Um exemplo 
são as transformações experimentadas na Empresa Brasil de Comunica-
ção (EBC), cujo papel de emissora pública está fortemente comprometido.

As resistências a que este livro se refere são aquelas empreendidas por 
diferentes grupos e atores para defender direitos, sobretudo os Direitos 
à Informação e à Comunicação. Propósito encampado, por exemplo, pelo 
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jornal A Sirene, periódico comunitário produzido por atingidos pela lama 
da barragem de Fundão, que em 2015 se rompeu em Bento Rodrigues, 
subdistrito do município de Mariana (MG). As características editoriais 
e as alternativas de sobrevivência do veículo, bem como o contexto do 
desastre ambiental, são abordados pelos autores Juçara Brittes e Rafael 
Drumond, no primeiro capítulo.

A temática da comunicação comunitária também permeia o artigo escrito 
por Adilson Vaz Cabral Filho, que resgata a relevância da radiodifusão co-
munitária para o desenvolvimento humano e convoca os vários segmentos 
sociais para enfrentar os entraves políticos, econômicos, jurídicos, técni-
cos e culturais que rondam essas emissoras.

Outro símbolo de resistência na área de políticas de comunicação está na 
agenda por um ecossistema midiático mais democrático, mote das dis-
cussões dos três capítulos seguintes. No primeiro, o autor Carlos Henrique 
Demarchi define o marco temporal pós-Conferência Nacional de Comu-
nicação (Confecom, 2009) para analisar os desafios dos movimentos so-
ciais pela democratização da comunicação e as alternativas encontradas 
para manter vivo o debate público sobre o tema, mesmo em tempos de 
conjuntura desfavorável. 

O artigo de Eula Cabral, por sua vez, apresenta o projeto Concentração mi-
diática diante da democratização da comunicação e da diversidade cultural, 
desenvolvido pela Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB). Além de buscar 
análises científicas sobre a atuação dos conglomerados, do governo e das 
organizações sociais, o grupo visa articular pesquisadores e ativistas em 
busca de novos caminhos para a democratização da mídia.

Depois, Gustavo Silva e Cristina Schmidt enfatizam a importância de se co-
locar em prática a regulação democrática da mídia no Brasil, por meio das 
políticas públicas de comunicação. Um debate feito à exaustão no âmbito 
da literatura nacional das Ciências da Comunicação, mas historicamente 
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distorcido na esfera pública, principalmente pela ótica da chamada gran-
de mídia.

Completando as perspectivas desta primeira parte, Rafaela Caetano Pin-
to, Kênia Figueiredo e Elen Geraldes mostram o trabalho das ouvidorias do 
sistema prisional, em suas lutas pelo direito à comunicação das pessoas 
privadas de liberdade. Diante de uma sociedade que defende as prisões 
como locais de tortura e de violações dos direitos humanos, as ouvidorias 
podem ser locus de resistência, apesar da falta de recursos materiais e 
humanos.

  Mas as crises, por mais dolorosas que sejam, também podem instigar 
mudanças e transformações, impulsionar a criatividade, suscitar inova-
ções. Esta é a segunda parte da obra. Se, de um lado, a concentração da 
mídia permanece como um dos gargalos para a democratização das co-
municações no Brasil, por outro, Juliano Domingues faz uma revisão das 
técnicas usadas para medir e classificar o mercado como oligopolizado ou 
diversificado, tendo como horizonte sua aplicabilidade às pesquisas em 
comunicação.

Já Ana Clara Bianchi e Ruth Reis examinam como conceitos, padrões e ca-
racterísticas imagéticas constroem a imagem da cidade no ciberespaço e 
reafirmam o discurso visual hegemônico. Para isso, realizam uma espécie 
de cartografia coletiva de Vitória (ES), em estudo exploratório de fotogra-
fias sobre a capital, compartilhadas na rede social Instagram.

Ainda no universo da internet, Felipe Mateus e Carlo Napolitano propõem 
uma observação do YouTube, sob o olhar das perspectivas teóricas das 
pesquisas em comunicação. Com base no levantamento das publicações 
relacionadas à plataforma em congressos nacionais da Intercom, avaliam 
a existência (ou carência) de possíveis interlocuções entre os usos cultu-
rais deste site e o exercício do direito à comunicação.
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A Lei de Acesso à Informação e sua missão de promover o direito à comu-
nicação também são pautas desta obra. As autoras Helen Lopes e Elen 
Geraldes mostram o potencial da norma em contribuir para o direito à 
informação nas universidades públicas federais. Já Valquíria Lima, revi-
sitando Habermas, defende o diálogo entre Estado e sociedade como o 
grande suporte para efetivar o direito à informação, na tentativa de cons-
truir comunicação pública. 

Fechando a abordagem sobre inovações, Nelson Toledo Ferreira relacio-
na as mudanças na comunicação político-partidária ao cenário das novas 
tecnologias informacionais, lançando luz sobre como as estratégias de co-
municação podem ampliar o alcance das mensagens dos partidos, favore-
cer as legendas na disputa por apoio de seus públicos e, assim, consolidar 
sua representatividade.

Na última parte, a coletânea reúne contextos atuais e temas emergentes 
da área de políticas de comunicação, com ênfase para as relações entre 
política, poder e democracia.  Alberto Perdigão debate o papel da impren-
sa brasileira no processo que culminou com a destituição da presidenta 
Dilma Rousseff, em 2016. Para além das discussões sobre o modus ope-
randi da cobertura midiática, o autor versa sobre a exclusão comunicacio-
nal no Brasil, entendida como a negação total ou parcial das liberdades de 
informar e de ser informado, de se expressar e de dialogar.

Já a simbiótica relação entre mídia e política é o foco de Mariane Campos, 
Mayra Coimbra e Deborah dos Santos, que assinam os dois próximos capí-
tulos: um sobre o enquadramento noticioso da cobertura da Folha de S.Paulo 
perante o impeachment de Dilma Rousseff e o outro envolvendo as estraté-
gias de mídias digitais empregadas no Facebook e no Twitter do então candi-
dato Jair Bolsonaro, durante o segundo turno das eleições de 2018.

A nova ambiência midiática das campanhas eleitorais é estudada por De-
borah dos Santos, Willian José de Carvalho e Luiz Ademir de Oliveira, que 
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trazem uma análise das fanpages e do Horário Gratuito de Propaganda 
Eleitoral (HGPE) na TV dos dois principais candidatos ao governo de Minas 
Gerais em 2018: Romeu Zema (Novo) e Antônio Anastasia (PSDB).

Na sequência, dois artigos reinserem a discussão sobre a radiodifusão 
pública no país, enfatizando aspectos contextuais, históricos e teóricos.  
Enquanto Gisele Pimenta sugere possíveis relações entre a emergente cri-
se da democracia e a vulnerabilidade institucional da EBC, o autor Elton 
Bruno Pinheiro tensiona como o método compreensivo de Max Weber e o 
clássico conceito de ação social podem contribuir para des(en)cobrir os 
desafios e as possibilidades que se apresentam ao Serviço de Radiodifu-
são Pública brasileiro.

Dando prosseguimento às abordagens, Luma Poletti e Fernando Oliveira 
Paulino contextualizam a criação da Lei de Acesso à Informação no Méxi-
co, aprovada em 2002 e considerada uma referência na América Latina. 
Além de mencionar atores-chaves deste processo e características inter-
nas e externas à norma, o artigo levanta pontos convergentes e divergen-
tes entre as experiências brasileira e mexicana.

Seguindo, Carlos Potiara conecta as noções de comunicação assimétrica 
e justiça ambiental à construção do Protocolo de Consulta Munduruku, 
documento que estipulou critérios que devem ser respeitados pelo Estado 
antes da tomada de decisões que afetam essa etnia indígena. Em suma, o 
autor evoca a relevância da comunicação social para a defesa dos direitos 
dos povos e comunidades tradicionais.

Por fim, Guilherme Strozi e Fernando Oliveira Paulino retomam o impor-
tante debate sobre a conjuntura atual da Empresa Brasil de Comunicação 
ao descreverem práticas jornalísticas e decisões administrativas recentes, 
que se revelam incompatíveis com o Manual de Jornalismo da EBC e com 
os princípios norteadores da comunicação pública.
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Esse livro surge da inquietude. Reúne produções científicas do Grupo de 
Pesquisa Políticas e Estratégias de Comunicação, da Sociedade de Estu-
dos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. Com quase 30 anos, 
o GP reúne, em sua diversidade, acadêmicos, profissionais das áreas de 
comunicação e militantes que já presenciaram muitas resistências e ino-
vações e fazem de sua perplexidade um exercício de saber militante, com-
prometido simultaneamente com a pesquisa científica de qualidade e com 
a mudança social.

Os organizadores
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RESISTÊNCIAS
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A Sirene e o direito à comunicação dos 
atingidos pela lama 

Cenário

No entardecer daquele cinco de novembro, to-
dos queriam saber notícias sobre o tamanho da 
desgraça. A falta de informações permitia uma 
frágil esperança: a de que tudo não passasse de 
exagero, de boatos. Ninguém ousava imaginar 
que a tragédia fosse se alastrando, na medida 
do transcurso das horas. As pessoas conversa-
vam nas ruas, em frente às igrejas, outras na 
praça principal do centro histórico de Mariana, 
local de encontro de todas as tribos: estudantes, 
comerciantes, trabalhadores, grupos de amigos 
e solitários flaneurs noturnos. Apurava-se o ou-
vido para escutar relatos de grupos que iam se 
formando nas esquinas: - a escola foi soterrada 
em horário de aula. Não se tem notícias das crian-
ças nem das professoras. - Parece que há mui-
tos mortos. - A lama destruiu Bento, levou tudo 
embora.

Brigadas de ajuda formaram-se espontanea-
mente a partir daquele momento. A população 
reunia todo tipo de doações: víveres, vestimen-
tas, água, colchões, tudo que imaginava ser útil 
aos desabrigados, até então não contabiliza-
dos. Voluntários encontravam-se nos locais de 

Juçara Gorski Brittes

Professora vinculada 
ao curso de Jornalismo 
e ao Programa de 
Pós-Graduação em 
Comunicação da 
Universidade Federal de 
Ouro Preto (UFOP).

E-mail: jubrittes@
gmail.com

Rafael Drumond

Professor substituto da 
Universidade Federal de 
Ouro Preto (UFOP).

E-mail: rafael.drumond@
yahoo.com.br
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coleta, para organizar os donativos e traçar planos de auxílio. O Brasil e o 
mundo se mobilizaram, espantados.

Foi nesse ambiente colaborativo que um grupo de moradores da cidade 
identificou traços comuns no modo de interpretar os acontecimentos: pro-
puseram-se, então, a “fazer alguma coisa” que demonstrasse a indigna-
ção que sentiam, e a solidariedade por aqueles que se encontravam na 
rota da destruição, a atrapalhar o caminho dos rejeitos.

A Sirene: para não esquecer

Três meses haviam transcorrido desde a inundação de rejeitos, que já ti-
nha chegado ao mar, arrastando tudo que encontrava pela frente. Atingi-
dos e apoiadores decidem pela criação de um veículo de comunicação, 
sem saber exatamente em qual plataforma, ou periodicidade circularia. 
Inicialmente, o projeto contaria apenas com uma oficina coordenada pela 
Nitro Imagens, nos moldes de outros trabalhos sociais já desenvolvidos 
pelo coletivo, nos quais sujeitos via de regra invisíveis são elevados à con-
dição de protagonistas de seus discursos e agentes de suas formas de 
visibilidade.

Convoca-se, no boca a boca, o maior número de atingidos e colaboradores 
possível para a primeira reunião de pauta, que ocorre na noite de uma sex-
ta-feira, nas dependências da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 
onde funciona o curso de Jornalismo.

Montam-se equipes de apuração, cada uma com, pelo menos, um atingi-
do, um fotógrafo e um colaborador. Os sirenistas1 atuaram na produção 
do jornal, exercendo diferentes funções jornalísticas: produção de pauta, 
apuração, redação, diagramação e distribuição do produto final. O acor-
do selado era o de não repetir as fórmulas consagradas no jornalismo e 

1. Autodenominação dos colaboradores do jornal.
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pautar-se, sempre, pelo respeito às narrativas e interesses daqueles que 
foram diretamente vitimados pelo rompimento da barragem de Fundão.

Fundamental para o surgimento do jornal foi o estímulo da Arquidiocese 
de Mariana e, primordialmente, dos sirenistas. De sua parte, o pároco da 
região preocupava-se em fazer chegar informações sobre reuniões e ou-
tras atividades importantes às famílias pulverizadas em diferentes bair-
ros da sede municipal. Os apoiadores compartilhavam com os atingidos o 
descontentamento com a cobertura jornalística. Cada um juntou sua cora-
gem e conhecimento para, desse encontro, dar corpo à proposta do jornal.

No cinco de fevereiro seguinte, o número zero de A Sirene é distribuído em 
frente à Catedral Basílica Nossa Senhora da Assunção, (Catedral da Sé) 
sede da Arquidiocese de Mariana, ponto de encontro da cidade.

A Sirene é distribuída no quinto dia de cada mês, em alusão à data do rompimento da barragem.

Foto: Laura de Las Casas
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Outros rompimentos

O estudo do caso de A Sirene permite verificar o que Mota (2013) afirma a 
respeito da narrativa jornalística. Para ele, as representações discursivas 
traduzem a complexidade das relações sociais. Estas, por sua vez, são 
mediadas pelo veículo de comunicação, por um campo profissional cor-
porativo (jornalistas, diagramadores, fotógrafos) e, por último, pelos pro-
tagonistas/personagens – as fontes jornalísticas. Esses atores disputam 
o poder de voz, ainda que mediante bases distintas, poderes já estabele-
cidos, que os hierarquizam em três níveis, ou três ordens de narradores.

O primeiro narrador é o veículo, que detém maior poder de voz e subordi-
na o narrador-jornalista, o qual, por sua vez, subordina as personagens 
da estória reportada. Para conseguir maior visibilidade e fazer prevalecer 
seus pontos de vista, os envolvidos na narrativa promovem um jogo de 
concessões e vantagens, utilizam diferentes estratégias de ação, assim 
interpretada por Mota:

A disputa pela configuração das narrativas públicas é a luta política pelo 
direito de dar a conhecer e de fazer reconhecer, de impor uma definição 
legítima dos conflitos e personagens reportados, de consolidar posições e 
pontos de vista, de fazer ver e de fazer crer: um poder de revelação (MOTA, 
2013, p. 215)

São, portanto, jogos de poder, às vezes tangíveis, mas quase sempre invi-
síveis. As negociações entre eles implicam o poder de reter a voz e domi-
nar a versão hegemônica em cada relato público.

Quanto às funções de cada narrador, Mota explica que o primeiro, o veí-
culo, conta uma estória da qual não tomou parte, não testemunhou, nem 
apurou diretamente. O faz por meio de manchetes, títulos, chamadas etc. 
Sua marca de mercado, historicamente construída, o autoriza a relatar e 
legitima sua voz.
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O segundo narrador é o jornalista. Apura, seleciona, dispõe e hierarqui-
za as ações, conflitos, personagens, cenas e enredos. Seu poder está na 
autoridade para eleger e posicionar os atores sociais, transformando-os 
em personagens (protagonistas, heróis, vilões). As escolhas são realiza-
das conforme os valores pessoais, profissionais e os interesses do jornal 
(cultura profissional). Inclui, ainda, a negociação com as fontes.

O terceiro narrador detém o menor poder de voz, pois ele é eleito pelo jor-
nalista, na maioria das vezes. Este jogo de poder, no entanto, varia em 
cada circunstância comunicativa. As chamadas fontes organizadas, aque-
las que dispõem de técnicas e recursos para influir sobre o profissional e 
o veículo, conseguem inserir-se nas mensagens transmitidas pelos meios 
de comunicação, acionando estratégias e artimanhas que lhes garantam 
visibilidade.

Ainda conforme Mota (2013) o narrador, ao enunciar, se converte em um 
ator do discurso e passa a dispor do poder de voz  para organizar, enca-
dear, posicionar, hierarquizar, dar a seu interlocutor as pistas e as instru-
ções de uso, por meio das quais indica como pretende que seu discurso 
seja interpretado.

A Sirene rompe com esta estrutura clássica de narrativa ao assumir as 
três vozes presentes no discurso jornalístico convencional. Conscientes 
da fragilidade em termos de estratégias de negociação com os veículos, 
os jornalistas e as fontes (os atingidos) recorrem, então, ao processo de 
comunicação comunitária, ou alternativa, ou independente. São recur-
sos que proliferam em momentos extremos como, por exemplo, mediante 
censura à imprensa, ou em caso de absoluta desigualdade na correlação 
de forças pela disputa de voz. A Sirene representa, desse modo, tanto o 
veículo, quanto os profissionais e as fontes, pela construção coletiva das 
narrativas, desde a escolha das pautas até o custeio do produto final.
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A fórmula da pirâmide invertida, consagrada pelo jornalismo norte-ameri-
cano e elevada à condição e modelo básico do jornalismo brasileiro, deter-
mina uma série de procedimentos para a redação de textos jornalísticos. 
A metáfora da pirâmide descreve o formato da notícia, em cujo ápice está 
o lide, ou a informação mais atrativa. Na sequência, os segmentos dos fa-
tos vão sendo relatados, um a um, em geral “colocados na boca” da fonte 
mais apropriada. O repórter, ainda que autor do texto, deve desaparecer 
da narrativa. Daí a interdição de “falar” na primeira pessoa, seja do singu-
lar, seja do plural. A Sirene declina, igualmente, desta norma e elege a pri-
meira pessoa, se possível do singular, como pronome pessoal privilegiado 
em suas narrativas.

Como estancar a hemorragia?

Em novembro de 2018 serão três anos de publicação mensal de A Sirene, 
conservando a maior parte de suas características editoriais. Da edição 
inaugural até a referida data, a organização do periódico enfrentou uma 
série de obstáculos para sobreviver sem perder de vista a autonomia co-
municativa. Mas a cada mês fica a indagação: conseguiremos chegar até 
o mês que vem?

Dúvidas vão sendo acumuladas: Como manter um periódico de qualida-
de sem profissionalizar os atores diretamente envolvidos na rotina de A 
Sirene? Como formar jornalistas populares em tempo recorde e com re-
cursos limitados, de modo a capacitá-los a responder à altura de uma as-
sessoria de comunicação gigantesca como a da Samarco, ou com a in-
fraestrutura material e profissional da Fundação Renova? Como custear e 
manter ativo todo o processo, da pauta à distribuição?

O grupo que idealizou a publicação não duvidava ser possível manter o 
formato dos textos na concepção inicial: narrativas na primeira pessoa, 
não ser escravo de lead, dos clássicos valores notícia e outras regras 
consagradas para estruturar as matérias. Mas como manter um grupo 
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significativo de atingidos atuando em A Sirene? Ocorre que a motivação 
dos atingidos e colaboradores em participar do processo editorial concen-
trado em um final de semana foi desaparecendo. O número de sirenistas 
foi minguando no ritmo da retomada de rotinas pessoais, do acúmulo de 
reuniões a fazer-se presente, da impossibilidade de dedicar todos os finais 
de semana à tarefa jornalística.

Nesse interregno os atingidos foram se estruturando enquanto movimen-
to, formando comissões de pessoas de referência por região. A Sirene foi 
acompanhando esta organização, de modo a tornar possível o que desde 
o início era aconselhado pelos jornalistas colaboradores - formar um Con-
selho Editorial. Suas funções, até a presente data, acumulam a responsa-
bilidade editorial com atribuições executivas, como por exemplo, pensar 
estratégias de produção, de distribuição e financiamento do veículo, além 
de encarregar-se das pautas. e procurar recursos para a publicação.

Uma primeira crise surge no âmbito dos colaboradores não atingidos, 
acarretando na saída do principal articulador do jornal. É nesse momento 
que a ideia da profissionalização da redação toma corpo. Mediante pro-
cesso seletivo contrata-se (por meio de parceria com o Coletivo Mica e 
BrazilFoundation2) uma equipe de estudantes de jornalismo e repórteres 
populares (atingidos), com direito a uma ajuda de custo durante o tempo 
permitido pelos recursos angariados - previsto para finalizar em março de 
2019.

Há visível mudança na estrutura dos textos a partir da reorganização es-
trutural da redação. A primeira pessoa restringe-se a matérias escritas pe-
las fontes, revisadas com assentimento das mesmas. São principalmente 

2. O Coletivo Mica: Mídia, identidade, cultura e arte dedica-se a divulgar o direito à 
comunicação por meio de ações educomunicativas junto a comunidades periféricas. A 
BrazilFoundation é uma organização sem fins lucrativos sediada em Nova Yorque, idealizada 
por brasileiros residente naquela cidade norte-americana.
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opinativas ou relatos de histórias de vida. Noticiários pontuais são redi-
gidos pelos contratados, os quais trabalham mais na condição de cola-
boradores do que de profissionais remunerados, haja vista a escassez de 
recursos materiais e financeiros.

As reuniões de pauta têm, cada vez menos, participação dos atingidos; o 
Conselho Editorial, inicialmente constituído por cerca de 20 componentes, 
hoje resume-se a três atingidos, dois coletivos apoiadores (MAB3 e MICA) 
e a arquidiocese.

Motivações: tsunami de notícias

Além da lama, as pessoas que viviam e trabalhavam na rota dos detri-
tos minerários formada pelo rompimento da barragem, foram atingidas 
por outra avalanche – a midiática. Talvez a Samarco, com seu arsenal de 
assessores de comunicação, tenha contabilizado as publicações sobre a 
tragédia de Mariana, mas não há dados disponíveis sobre a quantidade, a 
origem e o enquadramento das matérias publicadas no Brasil, muito me-
nos mundo afora. 

Uma análise inicial aponta para um tipo de cobertura acometida pela sín-
drome da baleia encalhada (BUENO, 2008). Sua principal característica, 
explica Bueno, é a predominância de um enquadramento sensacionalista, 
tendente à espetacularização da tragédia ambiental, com ênfase no inu-
sitado e no esotérico. Trata-se de uma perspectiva acrítica e estática da 
cobertura, que contempla as questões ambientais a partir de fatos isola-
dos, atribuindo-lhes uma suposta natureza acidental e espetacular, pró-
ximos a tsunamis e incêndios incontroláveis. Culpabiliza-se o infortúnio 
de um destino incerto, trágico e imprevisível, como se sobre o ocorrido 
não pesassem interesses políticos e econômicos que o promoveram e o 
sustentaram. 

3. Movimento dos Atingidos por Barragens
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Acrescente-se ao perfil geral da cobertura o desequilíbrio na administra-
ção das vozes presentes nas narrativas: aos especialistas e fontes ligadas 
às mineradoras, o espaço nobre das explicações técnicas e o destaque 
das chamadas dos telejornais e das manchetes dos impressos. Ao mobi-
lizar estratégias comunicativas próximas à excelência persuasiva, os res-
ponsáveis pela tragédia são e foram elevados à condição de definidores 
primários das informações circulantes sobre o rompimento.

Já os atingidos, desprovidos de uma competência comunicativa capaz de 
fazer circular seus pontos de vista enquanto protagonistas do aconteci-
mento, são vistos como efeitos colaterais da atividade minerária, conside-
rada indispensável para a geração de riqueza no país.

Seria necessária uma análise rigorosa da cobertura jornalística do cinco 
de novembro, bem como estudos de recepção para entender, empirica-
mente, qual acontecimento foi criado no imaginário coletivo. Mesmo na 
ausência de tais procedimentos metodológicos, é possível identificar o 
conjunto daquilo que Adriano Duarte Rodrigues entende como aconteci-
mento midiático, explicado da seguinte maneira pelo autor:

É o próprio discurso do acontecimento que emerge como acontecimento 
notável, a partir do momento que se torna dispositivo de visibilidade univer-
sal, assegurando, assim, a notoriedade do mundo, das pessoas, das coisas, 
das instituições. Uma segunda categoria de acontecimentos veio, por isso, 
alastrar no mundo atual, uma espécie de acontecimentos segundos, ou de 
meta acontecimentos, provocados pela própria existência do discurso jor-
nalístico. (RODRIGUES, 1993, p 27).

Tal subversão do acontecimento configurada pela cobertura tendenciosa 
e espetacular somou-se à dificuldade de comunicação entre os atingidos. 
Vizinhos e parentes dos moradores dos distritos e subdistritos de Maria-
na – Camargos, Paracatu, Paracatu de Baixo, Bento Rodrigues e Ponte do 
Gama - estavam agora espalhados pela sede do município. Semelhante 
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sorte tiveram os de Barra Longa e Gesteira – situados a mais ou menos 60 
km de Mariana. A maioria das residências foi atingida parcialmente, mas 
as vias de comunicação foram destruídas deixando-os ilhados por vários 
meses.

Motivações: celebridades da desgraça

Ao mesmo tempo em que os atingidos reconhecem que, sem a visibilidade 
alcançada, o destino de cada um poderia ter sido muito pior, mostram-se 
conscientes de que seus pronunciamentos são recortados de acordo com 
o interesse do veículo. O que importa divulgar, na perspectiva desses su-
jeitos, não aparece no noticiário, conforme depoimentos lidos na matéria 
“Ser celebridade da desgraça”, publicada na edição número zero do jornal 
(FIG. 2): “Eles só publicam o que querem” ou “Por que nos fazem perder 
tempo, reviver coisas tão dolorosas, se já sabem o que querem?”. A declara-
ção “Às vezes pedem para fazer uma cara triste para as fotos e aproveitam 
quando choramos” também extraída da matéria citada, demonstra o mal-
-estar com o tratamento sensacionalista da tragédia e a transformação 
desta em espetáculo do real por parcela importante do noticiário nacional 
e internacional.



24

VOLTAR AO SUMÁRIO

A SIRENE E O DIREITO À COMUNICAÇÃO DOS ATINGIDOS PELA LAMA

Matéria publicada no número zero de A Sirene
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Além do framing sensacionalista predominante na cobertura, os atingidos 
pouco a pouco foram desaparecendo das matérias. Imagens da destrui-
ção e dados sobre as consequências imediatas da ruptura da barragem 
costumam ser as únicas referências a esse público, principalmente na me-
dida em que o tempo passa e que o investimento na cobertura deixa de ser 
prioritário. Mesmo quando a pauta é de importância crucial para a vida 
dos sujeitos diretamente envolvidos no evento – como a escolha do local 
onde será construída uma vila para abrigar os moradores de Bento Rodri-
gues – estes não são entrevistados. Quando muito acabam submetidos a 
um exercício superficial de encaixe de seus pronunciamentos – editados e 
descontextualizados – nas narrativas já ordenadas pelos valores de uma 
pirâmide que não os considera com base ou princípio noticioso.

Exemplo desta ausência é dado pela edição digital da Folha de S. Paulo, 
em texto publicado às 15h37 no dia 24 de julho de 2016. Rico em fontes 
oficiais, a reportagem trata da construção do Dique S4, conhecido como 
o dique da discórdia, porque arrisca inundar o distrito de Bento Rodrigues 
novamente. As fontes são a Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais 
(Semab), o Conselho de Patrimônio Cultural de Mariana, o Ibama e o Mi-
nistério Público, além de dar a posição da Samarco. Nenhum “morador” do 
distrito aparece no texto.

Outra matéria que não respeita o equilíbrio entre as vozes envolvidas nos 
acontecimentos aborda a visita de Sarney Filho, que se considera Ministro 
do Meio Ambiente, à Mariana. Nos 12 parágrafos do texto (de seis a oito 
linhas) os atingidos não foram citados, como demonstra o quadro a seguir.
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FONTES CITADAS EM NOTÍCIA SOBRE RETORNO DAS ATIVIDADES DA 
SAMARCO EM MARIANA

Fonte Citação direta Citação indireta Total

Sarney Filho 04 02 06

Duarte Jr. 
(prefeito de Mariana) 04 01 05

Samarco 01 02 03

Fernando Pimentel (gov. 
MG) 01 00 01

Paulo Hartung (gov. ES) 00 01 01

Atingidos 00 00 00

Elaboração dos autores

Esses exemplos foram colhidos aleatoriamente, com o intuito de ilustrar 
distorções e desequilíbrios que atentam contra o princípio de suprema-
cia do interesse público em todas as relações estabelecidas no âmbito 
de um estado democrático; prerrogativa fundamental para o exercício do 
Direito à Comunicação. O desconhecimento desse direito primário, funda-
mental, por seus próprios titulares, transfere o poder de fala para a mídia 
de referência legitimada por um proposital vazio legislativo. Em vista do 
desconhecimento dos direitos, as tomadas de atitude para reversão das 
situações de incomunicação, ficam neutralizadas, impedidas.

Motivações - Pelo Direito à Comunicação

Os preceitos do Direito à Comunicação estão formulados há mais de 200 
anos, se considerada a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, proclamados pela Revolução Francesa, em 1789. No Artigo 11º, 
registra que:
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A livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos mais pre-
ciosos direitos do Homem; todo o cidadão pode, portanto, falar, escrever, 
imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade 
nos termos previstos na Lei

O reconhecimento de tais princípios pelas Nações Unidas se dá em 1948, 
na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo XIX deste docu-
mento postula que “toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e ex-
pressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e 
de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios 
e independentemente de fronteiras”.

A evolução histórica desses princípios, em decorrência dos avanços tec-
nológicos e do amadurecimento de uma sociedade civil mundial, conforma 
o que hoje se entende por Direito à Comunicação. Ele se encontra entre os 
direitos primários fundamentais, como à educação e à saúde. Tem como 
titular o sujeito universal, isto é: todos os seres humanos, independente de 
etnia, gênero, idade ou qualquer outra categoria em que uma pessoa se 
encontre.

Sua composição é complexa porque implica em uma série de deveres, li-
berdades e direitos a todos os atores do processo comunicativo - do em-
presário ao receptor, passando pelo profissional e pela administração pú-
blica. Liberdade de opinião, de expressão e de imprensa; direito à honra 
e à intimidade; ausência de censura e a adoção de políticas públicas de 
comunicação são componentes fundantes desse direito. O resultado seria 
um processo comunicativo horizontal, ou multidirecional, no qual possa 
movimentar-se uma esfera pública crítica, capaz de contrapor-se ao poder 
estabelecido, na defesa dos interesses da sociedade civil.

Parte expressiva das narrativas da mídia convencional apregoa ideia con-
trária ao Direto à Comunicação. Ao agirem para que as informações não 
circulem para, nem sobre todos, geram um amplo espaço de silenciamento 
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sobre vidas que já nascem exteriores ao mundo do visível. Esta arquitetura 
excludente do sistema comunicativo, encerrado em um bloco univocal, im-
pede a inserção comunicacional de indivíduos em situação de fragilidade 
social.

Em uma sociedade que padece dos princípios básicos do letramento, mais 
afeita à acessibilidade da oralidade secundária dos meios massivos, como 
permitir esse acesso à palavra complexa e tecnologizada do mundo con-
temporâneo? Trata-se de um dos desafios clareados pela ação comunica-
tiva aqui relatada: reconhecer a pluralização dos alfabetos e das leituras 
imbricadas às reconfigurações comunicativas da vida social e individual, 
projeto-embrião “de uma nova cidadania e um novo espaço público”, ca-
racterizados pela diversidade de atores e pelo compromisso emancipador 
de uma “cultura política na qual a resistência é, ao mesmo tempo, forjado-
ra de alternativas” (MARTÍN-BARBERO, 2014, p.9).

Desafios

A Sirene destaca-se pelo esforço em promover a integração dessa palavra 
vulnerável às complexidades comunicacionais da sociedade contemporâ-
nea – parceria que dá sentido ao jornal como produto colaborativo no qual 
o dizer em primeira pessoa ganha projeção e visibilidade a partir da ação 
destes mediadores da narrativa. O desafio aqui assumido (nem sempre 
logrado, mas, certamente, interposto como horizonte de trabalho) é o de 
dar voz a sujeitos desprovidos do verbo social. Isto é, mediar a narrativa 
para torná-la possível e não dizer pelo outro como exercício de pretensa 
solidariedade.

A iniciativa instaurou um circuito de visibilidade no interior da própria co-
munidade de destino, o qual, por sua vez, implicou em uma inevitável dife-
renciação entre pessoas que ganham notoriedade e outras que seguem à 
margem deste projeto de comunicação alternativa. Ainda que a proposta 
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do jornal seja inclusiva e busque reunir esforços para dinamizar suas edi-
ções mensais, abrangendo públicos cada vez mais amplos, nota-se uma 
resistência de parte dos próprios atingidos, em relação ao veículo.

Da outra frente – a dos colaboradores – também surgem processos de 
divergência quanto ao exercício da mediação que lhes cabe. São tensões 
inerentes a qualquer forma de convívio, aguçadas pelo estranhamento das 
especificidades culturais e psicológicas entre indivíduos que se desconhe-
cem, mas que se reúnem para alavancar uma produção coletiva.

Em suma, tanto no caso das divergências entre os atingidos, como entre 
os colaboradores, os projetos voltados à garantia da comunicação como 
direito enfrentam o desafio de amadurecer seus processos reflexivos, e 
de não perder de vista o objetivo que fundamenta a ação política ali em-
preendida. Ao mesmo tempo, cabe preservar o direito ao contraditório, 
bem como o exercício salutar da política, em sua natureza deliberativa, 
crítica e reflexiva. São situações que pedem um amadurecimento político 
que talvez ainda falte para o trabalho social.

Cabe aos mediadores destas iniciativas entender a condição de perenida-
de do resultado de seus trabalhos a ser atestada no momento em que os 
processos comunicativos erguidos possam existir independentemente de 
suas intervenções. Tais expedientes permitem participar de um processo 
emancipatório, na conquista, em plenitude, do Direito à Comunicação.

Os sujeitos e os processos comunicacionais

Esta comunicação busca destacar que, ao contrário da imagem que mídia 
produziu, no caso dos atingidos pelo rompimento da barragem em Maria-
na, não estamos diante de pessoas ingênuas e sem capacidade crítica. 
Se, por um lado, é possível considerar todo indivíduo como um articulador 
ativo dos sentidos atrelados a sua experiência de mundo, quando con-
sideramos o caso em questão essa criticidade torna-se um atributo de 
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resistência e sobrevivência em relação àquilo que o desastre não neces-
sariamente seria capaz de arrastar: a dignidade dessas pessoas, que não 
confundem a  extrema fragilidade de recursos em vista de seus interlo-
cutores, com salvo conduto da ingerência de estranhos ao curso de suas 
histórias.

A Sirene configura-se, assim, como um projeto de comunicação, materiali-
zado narrativamente, que se vale de um processo de interlocução voltado 
para inserção dos sujeitos na construção social de seus próprios mundos. 
Conforme colocado por Vera França (2006, p.61), estas narrativas “são 
práticas ordenadoras de sentido, intervenções concretas, em contextos 
específicos, desenvolvidas por sujeitos”; estas, por sua vez, inserem-se em 
processos comunicacionais amplos, implicados uma relação que coloca 
em cena “indivíduos investidos de um novo papel: sujeitos da comunica-
ção, sujeitos em comunicação”.
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Por uma plataforma para a 
regulamentação democrática da 
radiodifusão comunitária em tempos de 
convergência

Em 2018, a Lei de Radiodifusão Comunitária 
completou 20 anos de sua promulgação. A Lei 
9612/98, que deveria proporcionar a existên-
cia legal das rádios comunitárias, tirando-as 
da criminalidade, acabou inviabilizando várias 
iniciativas pelas restrições de caráter jurídico 
e econômico, especialmente aquelas mais po-
liticamente atuantes em suas comunidades de 
origem. A incapacidade do Estado, ao longo de 
sucessivos governos, de lidar com a sustentabi-
lidade das emissoras que passaram a ser legali-
zadas também se demonstrou um considerável 
problema ao longo desses anos. Além disso, a 
lei trata apenas da radiodifusão sonora e não se 
refere às emissoras de tv comunitária de sinal 
aberto. Este cenário aponta não apenas a ne-
cessidade de compreender melhor as razões da 
desconstrução da radiodifusão comunitária no 
país, como também a necessidade de resgatar 
e atualizar propósitos contidos na mobilização 
que gerou a Lei 9612/98, compreendendo sua 
colaboração para o desenvolvimento humano e 
social nas localidades em que atuam.
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Assim, este artigo parte da necessidade de ressaltar a ainda atual impor-
tância do tema, propondo seu resgate em meios acadêmicos, sociais e 
mesmo entre os movimentos que atuam pela democratização da comuni-
cação no país. Em seguida, apresenta as principais questões de entrave 
jurídico, econômico, político, tecnológico e sócio-cultural colocadas em 
torno da radiodifusão comunitária, suas iniciativas e sua continuidade 
sustentável, que demanda o envolvimento e a compreensão de diversos 
setores sociais. Por fim, aponta para elementos capazes de construir 
fundamentos e princípios para uma plataforma cidadã visando uma nova 
regulamentação e novos mecanismos de regulação da radiodifusão comu-
nitária no país.

Com essa proposta, o artigo caracteriza a condição periférica da radio-
difusão comunitária entre as temáticas sociais e mesmo as relacionadas 
com a afirmação da comunicação democrática como direito humano. 
Além disso, identifica principais limites e desafios para compreender a ra-
diodifusão comunitária no conjunto desses direitos, bem como a necessi-
dade de seu enfrentamento, abordando, em seguir, fundamentos e princí-
pios constitutivos de uma plataforma em bases cidadãs para enfrentar a 
regulamentação e a regulação da radiodifusão comunitária.

Radiodifusão comunitária: ainda um objeto de estudo

Desde os anos 1970, rádios e tvs comunitárias se expandiram no Brasil e 
na América Latina em função do fácil acesso aos equipamentos. Mesmo 
com suas histórias de mobilizações no âmbito local e a busca pela imple-
mentação de políticas que viabilizassem suas iniciativas, estão atualmen-
te enfrentando diversos fatores desmobilizadores para levar adiante suas 
iniciativas, a saber:

a) Manutenção cara dos equipamentos: devido a ausência de 
fontes de fomento públicas ou privadas que comprometem a 
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continuidade das iniciativas, é cada vez mais raro o envolvimento 
de mais interessados com conhecimentos ainda mais específicos 
na montagem de equipamentos de produção e transmissão, 
especialmente os mais novos;

b) A sedução da Web: movida pela liberação do polo de emissão e 
pela ausência de entraves legais para implementação de suas 
emissoras, muitas iniciativas de rádio e tv migram para a Web ou 
já começam diretamente a partir de distintos formatos digitais, a 
partir de um ambiente em rede que aparentemente não oferece 
fronteiras;

c) Perseguição política, jurídica e policial: no caso específico das 
rádios comunitárias, tal postura por parte do Estado, em seu 
aparato político e judicial, proporciona um amplo ambiente de 
criminalização em todo o país, contabilizando por volta de 30 mil 
ativistas indiciados, de acordo com associações brasileiras de 
rádios comunitárias;

d) Falta de vontade política: por parte do Estado, tanto do Executivo 
quanto do Legislativo, através de sucessivos governos, para 
implementar uma regulamentação e um processo regulatório que 
proporcione a continuidade e o cumprimento do papel dessas 
iniciativas, proporcionando-lhes continuidade sustentável e, por 
fim,

 e) Desinteresse de movimentos sociais e da academia: motivado, 
em grande parte, pelos fatores anteriormente apresentados, o que 
acaba destituindo de relevância as questões específicas que dizem 
respeito aos diretamente envolvidos com tais emissoras, em favor 
de uma considerável compreensão a respeito de questões gerais 
que dizem respeito à afirmação da comunicação democrática como 
direito humano.
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Em que pesem as limitações apresentadas, as rádios e tvs comunitárias 
têm considerável importância em seus locais de atuação, contribuindo 
para mobilizar moradores e compartilhar referências históricas e sócio-
-culturais. Despertar novamente o interesse de potenciais integrantes e 
apoiadores seria determinante para acionar vontade política e buscar re-
solver outros entraves apresentados, inclusive em função da necessidade 
ainda presente da radiodifusão comunitária, que se manifesta em função 
de motivações como:

a) A ainda persistente mobilização do mercado pela radiodifusão 
aberta: que pode ser compreendida através da enorme penetração 
desses meios no conjunto da população, movimentando o interesse 
por determinados tipos de conteúdo e gêneros como o noticiário, o 
entretenimento e os programas esportivos;

b) O modelo de negócios pautado na radiodifusão aberta: que 
determina e orienta a mídia brasileira, bem como a política que o 
acompanha, especialmente no que diz respeito a microrregiões 
distantes das capitais e setores produtivos significativos da 
economia brasileira, sinalizando que se trata de um segmento que 
ainda perdurará durante muito tempo;

c) Processos continuados da radiodifusão comunitária: ao contrário 
da autorreferência, da fragmentação e da fugacidade de iniciativas 
similares na Internet, rádios e tvs comunitárias fomentam 
processos continuados, articulados por dinâmicas cidadãs e 
mobilizadores de iniciativas sociais;

d) Contribuição para o desenvolvimento: em função da perenidade 
de processos continuados na comunicação comunitária, tais 
emissoras contribuem para o desenvolvimento humano nas 
comunidades nas quais atuam e o desenvolvimento social, a partir 
das articulações que delas derivam.
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Não se trata de determinar a priori um determinado meio ou sistema como 
mais ou menos apropriado que outro em relação à conformação de meios 
comunitários. Cabe aqui evidenciar a importância de uma plataforma de 
transmissão que mobiliza o interesse do mercado, proporciona articula-
ção coletiva continuada e, a despeito de fatores desfavoráveis, vem sendo 
minimizada em relação a sua importância, principalmente em relação a 
políticas mais gerais em torno da democratização da comunicação. Tal 
como propõe a AMARC Brasil (2017, p. 222), "os meios não deverão sofrer 
discriminações e serão respeitadas as previsões necessárias para garantir 
a continuidade das emissões realizadas sobre suporte analógico simulta-
neamente até esgotar os processos de transição em condições razoáveis".

Assim, compreende-se possível a relação imbricada entre concepções 
teóricas críticas nas Ciências de Comunicação e o papel que a Comuni-
cação Comunitária desempenha na compreensão de seus aspectos teóri-
cos, não apenas no entendimento da efetivação de processos dialógicos, 
como na relação com saberes outros em torno dos Estudos Culturais e da 
Economia Política. Em recente levantamento em periódicos científicos de 
Comunicação1, Lahni e Moreira (2016) evidenciaram a baixa incidência de 
artigos relacionados à Comunicação Comunitária, salientando a distância 
desse setor na construção de uma compreensão crítica mais ampla sobre 
as práticas e os processos comunicacionais.

É certo que a questão cabe ser localizada num quadro mais amplo 
relacionado à ausência de disciplinas de Comunicação Comunitária nos 
Cursos de Comunicação ou de conteúdos e projetos de extensão e de pes-
quisa nos currículos desses cursos. Por outro lado, o entendimento de que 
esse setor ocupa um lugar específico e delimitado no contexto mais geral 

1. Os três periódicos científicos pesquisados pelas autoras foram: a Revista Brasileira de 
Ensino de Jornalismo (publicada pelo Fórum Nacional de Professores de Jornalismo, FNPJ); 
a Revista Brasileira de Ciências da Comunicação (da Sociedade Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares da Comunicação, INTERCOM); e a E-Compós (da Associação Nacional dos 
Programas de Pós-Graduação em Comunicação, COMPÓS).
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das áreas de formação e atuação em Comunicação não se supera apenas 
com a disposição de currículos e práticas acadêmicas, mesmo que em arti-
culação com a sociedade, mas com políticas e processos que tornem possí-
vel esse entendimento no meio social. 

Em função disso, o incômodo com o deslocamento ou o esvaziamento de 
interesse na radiodifusão comunitária como objeto de estudo não é ape-
nas decorrente de limitações de setores sociais não comprometidos com 
a transformação política, a construção da democracia ou a afirmação 
da cidadania, mas da necessidade de um maior envolvimento do meio 
acadêmico e social, especialmente de setores em torno da mobilização da 
afirmação da Comunicação como direito humano.

A condição periférica da Comunicação Comunitária se evidencia no meio 
acadêmico como um aspecto particular nas Políticas de Comunicação 
ou na interlocução com áreas como a Comunicação para a Cidadania, 
para o Desenvolvimento ou para a Mudança Social, circunscritos a espa-
ços delimitados dentro dos estudos da Comunicação de um modo geral. 
No que diz respeito ao que move ativistas e militantes do movimento pela 
comunicação democrática, a Comunicação Comunitária é preterida em re-
lação às políticas formuladas para o Sistema de Comunicação de um modo 
geral, que por sua vez não se compreende como tema essencial tal como 
Saúde ou Educação, pela sociedade organizada em geral.

Tais lugares não são estáticos nem permanentes, muito menos se constituem 
como características inerentes ao campo. Há disputas internas, proximidades, 
reconfigurações que proporcionam uma maior dinâmica ao cenário, mas que 
não se colocam como suficientemente determinantes para buscar afirmar outro 
lugar para a Comunicação não empreendida pelo Estado ou pelo Mercado. A 
própria afirmação da condição periférica e à margem das iniciativas de Comuni-
cação Comunitária acaba reforçando sua fragilidade e suas descontinuidades, 
viabilizando a apologia de seus méritos pelas suas limitações estruturais, mas 
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desconstruindo sua legitimidade do ponto de vista da formulação e implemen-
tação de políticas públicas que assimilem a importância do setor.

No entanto, cabe afirmar aqui que os debates limitados, incipientes, periféri-
cos e descontextualizados nas universidades demandam a compreensão da 
Comunicação Comunitária como disciplina na formação dos Cursos de 
Comunicação, mas que também a perda de referência da Comunicação 
como área de formação nos cursos de graduação contribui significativa-
mente para esse afastamento.

Para afirmar a radiodifusão comunitária como direito humano

Os problemas anteriormente explicitados, de ordem econômica, jurídica 
e política, podem ser enfrentados em função de uma ampla mobilização 
social, inclusive do meio acadêmico, que demande vontade política por 
parte do Estado. Para tanto, é necessário caracterizar a radiodifusão co-
munitária no contexto brasileiro, bem como explicitar seus problemas 
e entraves de cunho jurídico e político, que incidem em problemas 
econômicos e deixam emissoras reféns de entraves sociais e culturais. O 
engajamento social que demandam compreende uma ampla capacitação 
técnica e de gestão, com o desejável envolvimento da Universidade, do Es-
tado, de movimentos e organizações sociais, na forma de uma plataforma 
comum pela visibilidade e sustentabilidade do setor.

O setor da radiodifusão comunitária compreende as rádios e tvs 
comunitárias de sinal aberto. As rádios comunitárias são regulamentadas 
pela Lei 9612/98, restrita à radiodifusão de sons, mas não de sons e 
imagens. Esta lei é tida como extremamente limitante por parte das asso-
ciações constitutivas do setor. As tvs comunitárias, por sua vez, não con-
tam com legislação específica na modalidade aberta. No entanto, a Lei 
8977/95, conhecida como Lei da TV a Cabo, incorporada pela Lei de Serviço 
Condicionado, a 12485/2011, que expande diversos dispositivos legais a 
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todas as modalidades de TV por assinatura, incluem a disponibilização 
obrigatória de um canal comunitário em todos os pacotes adquiridos pelos 
assinantes desses serviços. Há também, desde o Decreto 5820/2006, que 
regulamentou a TV Digital no Brasil, a implementação do Canal da Cida-
dania, com a sinalização da existência de faixas de programação dedica-
das a organizações comunitárias em cada cidade. Mais tarde, a Portaria 
489/2012, do Ministério das Comunicações, regulamentou a implementa-
ção desses Canais, sendo que, até o momento, apenas a TV Kirimurê, de 
Salvador, foi implementada a partir deste dispositivo legal.

Vale lembrar que, a despeito desse arcabouço legal, não existe qualquer 
menção à Comunicação Comunitária na Constituição Federal brasileira. 
Além disso, que o processo de efetivação das outorgas é extremamente 
burocrático, lento e custoso, representando uma verdadeira gincana aos 
que se aventuram a regularizar suas situações e implicando numa série de 
contratempos jurídicos e fiscais aos que contam com suas outorgas regu-
larizadas, implicando na existência de muitas multas junto a órgãos como 
o ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, relacionado à 
cobrança de direito autoral pela veiculação de músicas) e a própria ANA-
TEL (Agência Nacional de Telecomunicações, que fiscaliza a implementa-
ção da regulamentação).

Apesar de serem reconhecimentos legais limitados e, em certa medida, 
restritivos da própria efetivação das práticas de Comunicação Comuni-
tária, são frutos da mobilização de um amplo e diversificado movimento 
que gerou o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação 
(FNDC), em 1991, articulado como desdobramento da mobilização em tor-
no da Assembleia Constituinte que levou ao Capítulo V no texto final da 
Constituição Federal de 1988, que se refere, exclusivamente, à Comuni-
cação Social.
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Situação jurídico-política

Atualmente, o FNDC está se mobilizando pela implementação de um 
Projeto de Lei de Iniciativa Popular (PLIP) sobre o Marco Regulatório das 
Comunicações, iniciativa da campanha Para Expressar a Liberdade, que 
propõe a existência de um sistema de comunicação dividido em três seto-
res: estatal, privado e público, conforme a Constituição Federal em vigor, 
sendo que o setor público teria apenas 50% de suas outorgas destinadas 
a iniciativas comunitárias (PROJETO, 2014). Ou seja, como proposta do 
próprio movimento social da área de Comunicação, o setor comunitário 
teria aproximadamente 16,5% de todas as outorgas, ou ainda, metade das 
outorgas que conseguiram outros países que tiveram governos progres-
sistas como Argentina, Bolívia, Equador, Venezuela e Uruguai, aprovando 
legislações democráticas em Comunicação na América Latina2.

Os referidos países latino-americanos trabalham com a referência de um 
sistema de comunicação tripartite, dividido entre os setores público (es-
tatal), privado e comunitário, enquanto a Constituição brasileira de 1988 
dividiu a Comunicação nos sistemas estatal, público e privado. A ausência 
de regulamentação sobre a distinção entre o sistema estatal e o siste-
ma público no texto constitucional trouxe muitos equívocos no âmbito do 
governo e também entre as organizações sociais. No início do primeiro 
mandato do governo Lula foram criados grupos de trabalho para a refor-
mulação da Lei 9612/98 e a implementação de uma Lei de Comunicação 
Eletrônica de Massa, mas seus resultados nem vieram a público, nem fo-
ram desdobrados em projetos de lei, denotando a dificuldade de enfrentar 
o tema, mesmo no contexto de mandatos progressistas como os últimos 
aprovados pelas urnas no país.

2. O Art 5, § 1o do PLIP estabelece: Pelo menos 33% dos canais ou capacidade de espectro 
destinados à televisão terrestre e rádio serão reservados ao sistema público, sendo pelo 
menos 50% deles para os serviços prestados por entes de caráter associativo-comunitário.
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Por sua vez, o PLIP do Marco Regulatório foi realizado como desdobramen-
to das propostas aprovadas durante a única Conferência Nacional de Co-
municação realizada no país, em 2009. Demandado pelas organizações 
sociais em torno do FNDC, mas com trajeto tortuoso para sua implemen-
tação, a implementação do PLIP requer 1 milhão e 300 mil assinaturas, 
mas não chegou a alcançar 500 mil.

Diante da falta de disposição do Estado e da incompreensão da impor-
tância do tema por parte do próprio movimento pela democratização da 
comunicação, muitas emissoras de rádio comunitária já compreendem 
a desobediência civil como alternativa. Apesar disso, ela não se basta 
como transformação política para uma nova regulamentação, servindo 
como outra forma de fuga, para além das já explicitadas. Um movimento 
parecido com o das rádios livres, que se fundamenta na liberdade de 
expressão e na desregulamentação do setor.

As tvs comunitárias, por sua vez, vivem entre a necessidade de manter 
suas programações nos canais comunitários de tv a cabo e a expectativa 
com as possibilidades de atuação em outros sistemas de tv por assinatura 
e de implementação dos Canais da Cidadania nos municípios. Campos e 
Melo (2017) resgatam uma importante diferença em relação às platafor-
mas para as quais se instalaram os realizadores de tvs comunitárias. Para 
eles: “um canal comunitário veicula seu conteúdo audiovisual através de 
uma operadora de TV por assinatura, ou seja, em acesso condicionado”, 
a despeito da radiodifusão comunitária, «que transmite sua programação 
através de uma frequência modulada, designada pelo governo através de 
um plano nacional de outorgas”. A precisa explanação, no entanto, não 
leva em consideração a ausência de regulamentação relacionada à radio-
difusão aberta de sons e imagens e a existência de um movimento de tvs 
comunitárias anterior ao dos canais comunitários de tv a cabo, no qual o 
debate sobre transmitir ou não pelo espectro eletromagnético dividia po-
sições entre seus realizadores.
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O Canal da Cidadania apresenta outra complexidade, pois demanda a so-
licitação prioritária por parte de Prefeituras, Governos ou órgãos do Legis-
lativo ou Executivo designados para tal atribuição. Ou seja, as faixas de 
programação designadas para organizações sociais somente podem ser 
implementadas a partir da implementação desses canais nos municípios, 
o que gera um significativo entrave diante da disposição dos ativistas de 
tv comunitária, mas proporciona um interesse diferenciado, na medida 
em que não se trataria mais de transmitir para assinantes de um serviço, 
mas toda a população. É o que de mais próximo a regulamentação do se-
tor conseguiu produzir no tocante à viabilidade da gestão de canais de tv 
com caráter comunitário. Há ainda uma tentativa, por parte da Agência Na-
cional do Cinema (Ancine), de criação de um canal comunitário de âmbito 
nacional para ser implementado em todos os sistemas de tv por assinatura, 
superando complicações relacionadas à Lei 12485/2011, que limita a insta-
lação dos canais comunitários à viabilidade técnica. O canal comunitário 
nacional funcionaria com gestão coletiva e contaria com programações de 
emissoras de tv comunitária em todo o país, estruturadas em rede, mas sua 
própria formulação ainda é incipiente e demanda acertos entre realizado-
res e gestores públicos.

Situação sócio-cultural

As limitações em viabilizar um ordenamento legal democrático que reco-
nhecesse e incorporasse a radiodifusão comunitária, no contexto de uma 
compreensão mais próxima dessa atividade como direito humano funda-
mental, relacionado a outros direitos já consolidados, promovem um des-
locamento do foco dos meios e suportes para a situação social em torno da 
qual ativistas comunitários se apropriam das tecnologias de comunicação 
que lhes estão ao alcance. Para Giannotti (2016, p. 23), a Comunicação 
Popular é “porta-voz dos interesses da comunidade em que está inserida e 
também ajuda a comunidade a se organizar em torno de seus problemas”.
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Esta não só é uma definição clássica, como a própria condição comunitária 
da comunicação é justamente o envolvimento de pessoas diretamente ati-
vistas com pessoas diretamente integrantes dos espaços nos quais essas 
experiências atuam. No entanto, tal posicionamento contribui para inibir 
a compreensão da importância dos meios para a transformação social, na 
medida em que tecnologias historicamente importantes e ainda potencial-
mente relevantes são preteridas em detrimento das que estão acessíveis, 
mas não necessariamente são eficientes. Desse modo, a radiodifusão 
comunitária, dadas as dificuldades já apresentadas, acaba sendo um 
estorvo diante de problemas estruturais que se sobressaem e são privile-
giados na orientação dos ativistas de Comunicação Comunitária.

Problemas estruturais que foram se impondo ao longo das últimas déca-
das e mobilizando debates, espaços e construções políticas. A importância 
do combate às opressões, que vem sendo trabalhada desde a década de 
1990, articula não apenas questões relativas ao trabalho e à economia 
com a emergência de movimentos sociais identitários, como o das mulhe-
res, o negro, o LGBT e o de pessoas com deficiência, como também busca 
colocá-los sob uma mesma plataforma comum, que é a da opressão. Ao 
mesmo tempo em que perpassa essa plataforma, a comunicação acaba 
sendo preterida na medida em que se colocam em segundo plano questões 
relacionadas à concentração midiática, à ausência de regulamentação 
das concessões de rádio e tv e a própria distribuição dos sistemas/setores 
de comunicação, no qual se busca dar visibilidade ao setor comunitário.

A partir dos anos 2000 ressurgem com força as questões dos territórios 
periféricos, com a afirmação de movimentos sem teto e pela reforma urba-
na. As questões identitárias são colocadas na perspectiva dos territórios 
e reaparece o favelado, como identidade forjada no interior das favelas, 
a partir da própria organização de seus ativistas. Os valores intrínsecos 
da comunicação popular são trabalhados em sua capacidade de agregar 
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as populações periféricas, dentro do contexto de tecnologias que estão 
ao seu alcance. Assim compreende-se uma nova expansão de jornais im-
pressos de pequena tiragem, mas de grande identificação, além de sites e 
blogs, perfis, grupos e páginas no Facebook, além de grupos no Whatsapp 
e, mais recentemente, aplicativos. Áudios e vídeos encontram a Web tam-
bém como espaço acessível para a comunicação comunitária.

De acordo com Felix, Fragoso e Costa (2017, p. 105) “o estudo da comuni-
cação comunitária demanda um retorno ao comunitário e às comunidades 
(...) para entender as formas de produção que nascem das necessidades 
comuns manifestadas no cotidiano das pessoas”. Aqui também caberia 
à radiodifusão comunitária ser compreendida como uma necessidade 
comum, na medida em que a mídia tradicional é percebida como veicula-
dora de uma outra realidade que contrasta com a vivida cotidianamente 
pelas periferias brasileiras. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que com-
preendem que “a comunicação comunitária deixa de restringir iniciativas 
que são ou não legítimas e passa a comportar novas e diferentes 
experiências caracterizadas como comunitárias por quem faz parte da co-
munidade”, apontam “nessas contradições (...) a riqueza dessas formas 
híbridas de se produzir comunicação”.

Ou seja, a radiodifusão comunitária também é um território que não pode 
ser descartado na compreensão das várias lutas sociais. Reivindicar 
políticas que a viabilizem é permitir e potencializar a continuidade das lu-
tas, o que deveria impulsionar a sinergia entre ativistas comunitários de 
territórios marginalizados e socialmente vulneráveis.

Em verdade, trata-se também de outro problema estrutural, tal como a 
educação, a saúde e a moradia, que demanda políticas públicas sociais 
e especial compreensão no contexto de outros direitos humanos. Foi exa-
tamente nesse marco que se forjou a I CONFECOM - Conferência Nacio-
nal de Comunicação, realizada em 2009, em Brasília, a partir de várias 
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conferências locais e regionais ao longo do mesmo ano. Surgida de um 
movimento que deslocou a noção limitada de democratização da comuni-
cação para a concepção mais abrangente da Comunicação como direito 
humano, tal como outros, a partir das mobilizações em torno da Campa-
nha CRIS Brasil, articulação que mobilizou a sociedade brasileira a parti-
cipar da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, realizada em 2003 
e 2005. A CONFECOM, assim como conferências em torno de outros te-
mas, compreende-se como instância a ser reivindicada como mecanismo 
de cogestão Estado-Sociedade, para identificação de demandas a serem 
implementadas e não deveria ser descontinuada como demanda dos 
movimentos que reivindicam a democratização do setor.

Deste percurso tem-se a ideia de que a busca pela afirmação da radiodi-
fusão comunitária na regulamentação da Comunicação no país demanda 
a existência de uma plataforma articuladora do meio acadêmico e do so-
cial, contando com o enfrentamento das múltiplas iniciativas em torno do 
setor em prol de uma regulamentação comum. Para tanto, cabe retomar e 
reafirmar o caráter indissociável do debate da Comunicação Comunitária 
no âmbito da afirmação da Comunicação democrática a partir de suas 
políticas.

Por uma plataforma para regular a radiodifusão comunitária

Recompor uma ampla articulação para formular e implementar uma re-
gulamentação voltada para uma radiodifusão comunitária democrática, 
cidadã e sustentável demanda diversos desafios. O primeiro deles é esta-
belecer esta mobilização a partir da convergência de boas práticas regu-
latórias que compreendam a pluralidade e a diversidade de experiências, 
dentro de um marco comum do fazer comunitário nas práticas comunica-
cionais. Não se trata aqui de afirmar a radiodifusão a despeito das inicia-
tivas a partir da Internet, mas de compreendê-la como um território a se 
afirmar, articulado a um ambiente ubíquo de convergência transmidiática 
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em ambientes multiplataforma, com atributos como a armazenagem e a 
memória acessível de dados, a banda larga, as mídias sociais, a mobilidade 
geolocalizada e a definição de perfis e conteúdos pautados em algorítmos.

A referência proposta pelo Programa de Legislações da AMARC apresen-
ta uma divisão em três setores distintos, porém complementares, com es-
pecificidades a serem trabalhadas em distintos países e que fomentou a 
elaboração do documento Princípios para um marco regulatório democrático 
sobre rádio e tv comunitária, com 14 tópicos para diálogo com os governos, 
visando sua incorporação na formulação de leis democráticas para o setor3. 

Já o Parlamento Europeu, através do seu Comitê de Cultura e Educação, 
se propôs a traçar um mapa das legislações existentes sobre o setor em 
países da União Europeia, resultando no documento The state of community 
media in the European Union (2007), elaborado pela organização belga Kern 
European Affairs, que estabeleceu níveis distintos de democratização na re-
gulação e na participação dos ativistas midiáticos em cada país.

A compreensão desse outro sistema, para além do estatal e do privado, 
implica na reformulação da lei de radiodifusão comunitária, incorporando 
as tvs comunitárias abertas e a compreensão de sua importância no 
marco legal geral do setor, mesmo que não explicitamente indicado na 
Constituição Federal. Demanda a criação de instrumentos de fiscalização 
para garantir pluralidade e diversidade das emissoras, compreendendo 
estímulos de capacitação e fomento a distintas participações de grupos, 
movimentos e organizações na gestão, programação e produção de 
conteúdos, incluindo a formação de novas audiências e futuros produtores.

3. São eles: (1) Diversidade de meios, conteúdo e perspectivas, (2) Reconhecimento e 
promoção, (3) Definição e características, (4) Objetivos e fins, (5) Acesso tecnológico, (6) 
Acesso universal, (7) Reservas de espectro, (8) Autoridades competentes, (9) Procedimentos 
de outorga, (10) Requisitos e condições não discriminatórios, (11) Critérios de avaliação, (12) 
Financiamento, (13) Recursos públicos e (14) Inclusão digital.
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Para além dos que diretamente se mobilizam pela temática da Comuni-
cação, a constituição dessa plataforma implica na mobilização de seto-
res sociais, acadêmicos, culturais, entre outros, identificando temáticas 
chave a serem abordadas na potencial produção e veiculação de conteú-
dos, compartilhando linguagens mais eficientes a serem trabalhados em 
programas com distintos formatos, em função dos diferentes públicos. Os 
proselitismos de caráter pessoal, empresarial / organizacional, político ou 
religioso, que não caracterizem a aproximação desse setor com o privado, 
precisam ser também inviabilizados na regulação, para além do texto legal 
que já os explicitam. 

Os critérios que estabelecem a pluralidade e a diversidade implicam na 
acolhida de vertentes distintas, mas co-habitáveis de sustentabilidade 
que caracterizem o setor comunitário. O financiamento de emissoras co-
munitárias pode contar com fundos públicos ou privados na forma do que 
atualmente já está normalizado na regulamentação do setor. O patrocí-
nio como apoio cultural pode envolver empresas privadas no apoio à pro-
gramação integral ou parcial e a programas específicos das emissoras. A 
viabilidade de conteúdos que veiculem todo tipo de conteúdos sobre em-
presas, produtos e serviços, desde que não envolvam promoção ou preço, 
já tipificada na Portaria 4334/2015, relativa às rádios comunitárias, pode 
servir de referência para um bom entendimento dessas práticas.

No entanto, não se trata apenas de contar com o Estado para regulamen-
tar a sustentabilidade do setor, mas para simplificar processos e capacitar 
emissoras no envolvimento com patrocinadores em potencial, sejam eles 
públicos ou privados. Mais uma vez, nesse aspecto, as universidades po-
dem representar um especial apoio, principalmente no que diz respeito a 
projetos relacionados à Publicidade e ao Marketing de caráter social.
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Uma agenda para o futuro

A mobilização por uma plataforma para a implementação da radiodifu-
são comunitária, disposta a enfrentar uma regulamentação democrática 
do setor, consiste numa perspectiva cidadã que se propõe a transpor a 
distância que isolou e “envelheceu” iniciativas comunitárias de radiodifu-
são junto à sociedade. A afirmação da cidadania, que se constrói com ar-
ticulação, vínculo e cooperação, compreende diversos modos de inserção 
nas emissoras de rádio e tv, que envolvem a produção de conteúdos, a 
elaboração de programações e a gestão das iniciativas. Diretamente 
relacionada a uma proposta sustentável que envolve mobilização social 
e vontade política dos governantes, se afirma a partir da continuidade de 
processos que envolvem ativistas e cidadãos locais, contribuindo para o 
desenvolvimento humano nas localidades e o desenvolvimento social, na 
medida das articulações comunitárias.

Os fatores de desmobilização em torno dessas iniciativas, como demons-
trado, denotam uma concepção estreita, na medida em que desconecta-
da até mesmo do modo como empresas de mídia tradicional lidam com 
o tema, descomprometendo-se com um território ainda em disputa pela 
atenção das audiências e um espaço de experimentação para lidar com 
outras plataformas, seja as de serviço condicionado, seja as digitais, mó-
veis e em rede.

Assim, não se trata apenas de afirmar um “terceiro setor” distinto do es-
tatal e do privado, mas de estabelecer um outro setor com características 
distintas, a partir de propostas descomprometidas com o lucro, capazes 
de garantir atuação profissional, sem atrelamentos a empresas ou gover-
nos. No entanto, faz-se necessário evidenciar a visibilidade legal de apoios 
financeiros possíveis a essas emissoras, bem como necessários suportes 
no tocante ao enfrentamento da burocracia e de capacitação técnica das 
emissoras.
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Portanto, entende-se o setor comunitário como intrínseco ao sistema co-
municacional e não como um outro sistema tal como o desenho estabele-
cido na Constituição Federal brasileira. Se não há claramente disposição 
em enfrentar uma reforma constitucional de ajuste a essa terminologia, 
que se compreenda o «sistema» público como distinto do «sistema» 
estatal e o efetivamente comunitário na lógica de um sistema tripartite, 
entendendo, na medida do possível, o comunitário como parte intrínseca 
do processo comunicacional.

Isso leva naturalmente a uma mudança de visibilidade sobre a compreen-
são dos sistemas de Comunicação nos currículos e conteúdos trabalhados 
na Universidade, o que demandaria a abertura de possibilidades de 
investimento em projetos de extensão e pesquisa pensando visibilidade, 
reconhecimento e sustentabilidade, para além das disciplinas mais espe-
cíficas de Comunicação Comunitária / Pública e de Políticas / Economia 
Política da Comunicação, envolvendo disciplinas outras como as relacio-
nadas a linguagem, redação, criação, produção, entre outras.

As relações de meios e produtos com os processos comunicacionais no 
fortalecimento da cidadania também proporcionam o caráter de mídia 
cidadã a essas iniciativas, demarcando clara distinção com as mídias 
estatais, de caráter institucional; as mídias público-institucionais, que a 
partir dos governos estabelecem relações próximas com a sociedade; e 
as mídias privadas, que não deixam de se pautar pela responsabilidade 
social, não apenas pela relação direta com a manutenção de suas au-
diências e, consequentemente, com seus anunciantes. A regulamentação 
dessas mídias deveria tomá-las como um todo sistema de comunicação, 
a despeito do próprio texto constitucional que os considera como três 
sistemas isolados e em complementaridade, outro termo sem definição 
conceitual.

Se os últimos governos progressistas eleitos não avançaram 
substancialmente na agenda democrática relacionada à Comunicação, 
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não cabe ter expectativa num governo empossado. No entanto, construir 
uma agenda para o futuro do setor pressupõe retomar o que se conseguir 
avançar, completar o que se conseguiu iniciar e denunciar as limitações 
deste e dos governos antecessores.

Para além de uma agenda de denúncias que envolve programas de tv 
policialescos com recorrentes violações a direitos humanos, também en-
contradas em outros gêneros televisivos como novelas e noticiários; parla-
mentares com concessões de rádio e tv que já vem sendo compreendidas 
como inconstitucionais por instâncias do Judiciário brasileiro e a própria 
descriminalização da radiodifusão comunitária, iniciativas que buscam 
identificar percentuais, mesmo que mínimos, de orçamento municipal e/
ou estadual para o financiamento da mídia comunitária parecem ser um 
caminho na visibilidade do setor, na medida em que consistem numa 
agenda positiva de reconhecimento do setor comunitário.
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O debate sobre a democratização da 
mídia no pós-Confecom (2009-2017): 
desafios e alternativas

As políticas públicas de comunicação enfrentam 
no Brasil, no período pós-Confecom (Conferên-
cia Nacional de Comunicação), dificuldades 
para avançar junto ao Governo Federal. Entre 
2009 e 2017, o debate público sobre a democra-
tização feito pelo movimento social não obteve 
os resultados esperados. 

Além do sistema de mídia seguir cada vez mais 
concentrado, a pauta do marco regulatório das 
comunicações – assunto central na conferência 
– perdeu força, não sendo enfrentada pelo po-
der público. A grande mídia – outro ator social 
de relevância nas políticas da área – manteve-
-se contrário a qualquer proposta de regulação 
da radiodifusão.

Frente a esse contexto, o movimento social pela 
democratização da mídia, representado princi-
palmente pelo FNDC (Fórum Nacional pela De-
mocratização da Comunicação), seguiu acom-
panhando e promovendo discussões públicas 
sobre a temática. 

De forma mais ampla, essas ações contra-he-
gemônicas devem ser analisadas como soli-
citações históricas de um setor que não se vê 
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representado pelas políticas em curso. Daí a importância assumida por 
tais iniciativas no combate à concentração da propriedade dos meios de 
comunicação e na defesa dos interesses dos cidadãos, por meio de políti-
cas participativas e com maior pluralismo de ideias. 

Parte-se do princípio de que a edificação de um sistema de comunica-
ção com participação do público seria uma conquista da sociedade e do 
sistema democrático, como já ocorre em países desenvolvidos. Devido ao 
caráter público das comunicações, prevê-se o uso dos mesmos em atendi-
mento às regras fundamentadas na legislação.

Diante desta realidade, o trabalho se propõe a analisar as lutas e as tenta-
tivas de construção de espaços públicos promovidas pelo movimento pela 
democratização da mídia em obter transformações no setor de comuni-
cação. Ressalta-se, ainda, o papel desempenhado pelas organizações na 
construção de alternativas e na veiculação de ideias contra-hegemônicas 
frente a um sistema midiático com restritos espaços para a participação 
cidadã.

O estudo se baseia em pesquisa de natureza bibliográfica, na análise de 
documentos sobre as atividades do movimento social pela democratiza-
ção e em entrevistas com segmentos sociais. Na primeira parte do traba-
lho, discute-se a 1ª Confecom, com ênfase na proposta de construção de 
espaços públicos de participação social. Em seguida, são apontados os 
desafios para os movimentos sociais no pós-conferência e sua contribui-
ção na resistência e proposição de alternativas ao setor.

A Confecom e a ideia de construção de espaços públicos

O Brasil experimentou, nas últimas décadas, a realização de uma série 
de conferências setoriais convocadas pelo governo federal para discutir 
assuntos de relevância social.
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Nas palavras de Avritzer (2012), as conferências nacionais são instituições 
participativas de deliberação sobre políticas públicas convocadas pelo go-
verno e organizadas nos três níveis de federação. Demonstram, ainda, a 
principal política participativa do governo federal nos últimos anos, embo-
ra não fique nítido como essas decisões são influenciadas e tomadas pelo 
governo.

Cunha (2013) acrescenta que a participação da sociedade em decisões 
acerca das políticas públicas é marca de inovação institucional do sistema 
democrático, pois esses eventos potencializam a inclusão de segmentos 
sociais cuja posição tem sido de subordinação ou mesmo de exclusão dos 
processos de participação política.

Embora as análises sobre as conferências nacionais evidenciem o impac-
to dessas instituições participativas, por ampliar formas deliberativas de 
tomada de decisão sobre políticas públicas (AVRITZER, 2012), o caso da 1ª 
Confecom (Conferência Nacional de Comunicação) mostrou a dificuldade 
para se debater as comunicações no país. Isso porque já se passaram oito 
anos da realização da conferência e as políticas esperadas para o setor 
não tiveram desdobramentos, evidenciando o quão difícil é tratar da agen-
da das comunicações no país1.

Realizada em Brasília em 2009 e com o tema “Comunicação: meios para a 
construção de direitos e de cidadania na era digital”, a 1ª Confecom pos-
sibilitou o debate público entre os principais atores envolvidos nas políti-
cas de comunicação no país: o governo, a sociedade civil organizada e o 
empresariado. 

1. Desde o início do encontro, em 2009, ficaram claras as divergências sobre as políticas de comunicação 
entre os atores sociais. As associações representativas dos principais grupos de mídia, lideradas pela 
ABERT (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão), saíram da comissão organizadora da 
1ª Confecom. A ABRA (Associação Brasileira de Radiodifusores) permaneceu no evento.
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Ao término do encontro, 633 resoluções foram aprovadas, incluindo pro-
postas para haver maior transparência nas outorgas das concessões de 
radiodifusão, mecanismos de participação popular, como conselhos e au-
diências públicas, e a regulamentação da legislação do setor, que vem da 
década de 1960 (CONFECOM, 2010). 

A principal pauta do movimento social pela democratização da mídia era 
a criação de um novo marco regulatório para as comunicações, ou seja, a 
atualização da legislação para o setor diante do processo de convergência 
tecnológica, medida que acabou ficando no meio do caminho ante da len-
tidão dos governos recentes e da discordância da grande mídia brasileira, 
contrária a qualquer ideia de regulação dos meios.

Ocorre que, a despeito das divergências existentes, houve, principalmen-
te no período da Confecom e dos seus desdobramentos, a organização 
de um debate público sobre as comunicações no país, sendo a sociedade 
civil – representada pelo movimento social brasileiro pela democratização 
– um dos atores responsáveis por promover essa discussão.

Essas ações remetem ao conceito de espaço público que, em Dagnino 
(2002), caracteriza as experiências que visam promover o debate no inte-
rior da sociedade civil sobre temas até então excluídos da agenda pública, 
fomentando espaços de ampliação e democratização da gestão estatal. 

Neste sentido, os espaços públicos seriam as instâncias deliberativas 
que reconhecem e dão voz a novos atores e temas, possibilitando maior 
tendência de igualdade de recursos entre os participantes. Em outras 
palavras:
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(...) esses espaços públicos têm servido de canais de expressão e defesa 
de reivindicações de direitos dos excluídos da cidadania no Brasil e, nessa 
medida, contribuído para o reconhecimento deles por parte da sociedade 
como um todo, mesmo quando esse reconhecimento não se traduz imedia-
tamente em medidas concretas. A participação da sociedade civil na publi-
cização de um enorme número de demandas de direitos tem alterado a face 
da sociedade brasileira ao longo das duas últimas décadas. O fato inques-
tionável, de que essas demandas encontrem escasso abrigo nas políticas 
públicas do Estado não deve obscurecer o avanço que a sua publicização e 
legitimação no âmbito societal significam. (DAGNINO, 2002, p. 296)

Na disputa pela hegemonia, os casos com resultados favoráveis de parce-
ria entre a sociedade civil e o Estado evidenciaram historicamente, além 
da coincidência de propósitos entre ambos, um grau significativo de mo-
bilização e organização dos movimentos sociais envolvidos (DAGNINO, 
2002).

A ausência de interesses comuns entre os principais atores sociais que 
interferem nas políticas tem dificultado a implementação de uma agenda 
favorável para a comunicação. Para Dagnino (2002), a representatividade 
nos espaços públicos de interlocução com o Estado constitui um desafio 
cujas proporções têm provocado um amplo debate.  Logo, a necessidade 
de articulação entre as organizações da sociedade civil tem sido apontada 
como uma forma de assegurar uma representatividade maior, capaz de 
assegurar uma interlocução eficaz com o Estado, tanto nos processos 
concretos de negociação como na inclusão de questões específicas na 
constituição da agenda estatal.

Ao mesmo tempo, também deve se ater que não cabe atribuir indiscri-
minadamente aos espaços de participação da sociedade civil o papel de 
agentes fundamentais na transformação do Estado e da sociedade, na eli-
minação da desigualdade e na instauração da cidadania, transformando 
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as expectativas que estimularam a luta política que se travou pela sua 
constituição em parâmetros para a sua avaliação. Deve-se, dentro da ideia 
de aprofundamento da democracia brasileira, partir do reconhecimento da 
complexidade desse processo e da diversidade de relações entre forças 
políticas onde ele se dá (DAGNINO, 2002).

Não obstante, há esperanças de que o acúmulo de propostas levantadas 
pela sociedade civil contribua para possível projeto de caráter democrati-
zante a ser adotado pela esfera governamental, orientando a formulação 
de ações, pois “a desprivatização das estruturas decisórias do Estado e a 
publicização do conflito representam condições favoráveis ao avanço de 
construções hegemônicas alternativas” (DAGNINO, 2002, p. 300).

Moraes (2011) enfatiza que o empoderamento desses processos sociais 
que são criados nos movimentos sociais ampliam a visibilidade pública 
da luta contra a ditadura dos mercados, além de reintroduzirem no debate 
público reivindicações por uma participação mais ativa do Estado na rees-
truturação de atividades essenciais.

A luta pela democratização da mídia e alternativas para garantir 
políticas públicas de comunicação

A concentração da propriedade da mídia e a ausência de mecanismos de 
participação social são aspectos históricos que dificultam a democratiza-
ção da comunicação no Brasil. Autores do campo da Economia Política da 
Comunicação (EPC) concordam que os sistemas de comunicação têm se 
curvado aos interesses neoliberais em detrimento da cidadania.

Para Mastrini e Aguerre (2008), as estratégias de um programa para de-
mocratizar as estruturas de comunicação devem defender as políticas de 
serviço público como elemento essencial de todo planejamento de políti-
cas; uma concepção pública ampla e participativa, que não se limite aos 
que têm recursos econômicos.
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Documentos elaborados pela Unesco (Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura) também apontam nesta direção, 
ao mostrarem a relevância da participação social nas políticas de comuni-
cação como mecanismos para assegurar e garantir a construção e conso-
lidação de um verdadeiro sistema democrático. Em um desses trabalhos, 
Mendel e Salomon (2011) esclarecem como o fortalecimento de sistemas 
de radiodifusão públicos favorece o sistema democrático.

Diante do espectro eletromagnético, que é público e reduzido, deve haver 
o acompanhamento do Estado e da sociedade, assim como a prestação de 
qualquer outro serviço de caráter público por meio de concessão, como o 
transporte público.

De igual forma, é mister aproveitar os espaços oferecidos pelo Estado para 
desenvolver políticas de comunicação, tendo em conta que a concentra-
ção de propriedade, sem uma ação eficaz por parte do poder público, limi-
ta as vozes críticas ao sistema, o que é negativo para a democracia.

Ainda no campo da economia política, Venício Lima (2011) considera um 
“equívoco político” centrar a luta pela democratização da comunicação na 
democratização da grande mídia.

Para mim, a democratização acontecerá quando se tiver uma alternativa à 
grande mídia que possibilite a pluralidade, a diversidade, o exercício do di-
reito à comunicação pela maior parte da população. Isso significa políticas 
públicas em nível de Estado que incentivem mídias alternativas à grande 
mídia, que democratizem a legislação de rádios comunitárias, que incenti-
vem a criação de jornais, rádios, TVs comunitárias. É um outro sistema de 
mídia que vai democratizar, não é esse que está aí. (LIMA, 2011, p. 233)

Vê-se, portanto, a democratização como um ideal a ser buscado e defen-
dido em prol de um sistema de comunicação mais democrático e voltado 
para a participação cidadã. Trata-se de uma luta contra os monopólios e 
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o poder centralizado da grande mídia. O termo comumente é associado à 
efetiva participação de segmentos sociais na execução e gestão das polí-
ticas de mídia em contraposição ao sistema midiático hegemônico.

Neste sentido, a importância da democratização não se restringe ao direi-
to de acesso à informação, mas deve ir além, mediante a garantia de par-
ticipação dos diversos atores sociais como forma de efetivar o processo de 
comunicação. Logo:

O que nos ensina a luta pela democratização da comunicação é que não 
pode haver uma sociedade do conhecimento diversificado sem um questio-
namento das relações entre saber e poder, e, portanto, do status a ser ocu-
pado por todos os produtores de conhecimento. O maior desafio consiste 
em conceber novas alianças, um novo contrato social entre essas catego-
rias intelectuais e os novos atores sócio-políticos. (MATTELART, 2009, p. 48)

O que fica evidente nos debates sobre o tema da democratização é se pen-
sar em formas alternativas para garantir a presença das demandas popu-
lares nas políticas de mídia, trazendo mais vozes para o debate público.

No quadro de atores envolvidos nas políticas, considera-se o governo 
como ator político de relevância nas políticas públicas, pois “embora ou-
tros atores também estejam envolvidos no processo, a autoridade de de-
senvolver e implementar políticas repousa, em última análise, no Executi-
vo” (HOWLETT; RAMESH, PERL, 2013, p.69).

No fundamental, as políticas para as comunicações no país seguem um 
modelo que se consagrou nas relações entre Estado e empresas de radio-
difusão, sendo a sociedade civil um ator que busca mudanças na área, 
mas enfrenta dificuldades para obter resultados práticos.

Perspectivas no pós-Confecom (2009-2017)

Após a Confecom, realizada em 2009, o movimento social brasileiro pela 
democratização da mídia seguiu participando de uma série de atividades, 
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como fóruns, encontros e audiências públicas no intuito de manter um 
acompanhamento das atividades do Executivo e Legislativo na condução 
das propostas da conferência.

São exemplos dessas ações a elaboração de uma consulta pública sobre 
o marco regulatório em 2011; a campanha para Expressar a Liberdade em 
2012 e a proposição de um projeto de lei de iniciativa popular da Lei de 
Mídia Democrática em 20132.

No período que se seguiu à Confecom e até meados de 2015, havia 
espaços de interlocução junto ao governo federal, de acordo com 
representantes do movimento pela democratização. Todavia, a pauta da 
regulação da mídia perdeu espaço diante da conjuntura política de 2016, 
com ações de desmonte da comunicação pública, por meio da extinção 
do Conselho Curador da Empresa Brasileira de Comunicação e de outras 
posturas contrárias à democratização, o que levou os movimentos sociais 
a defenderem a bandeira da liberdade de expressão3.

A análise do período estudado nos leva a apontar três fatores principais 
que interditam o debate acerca da democratização da mídia e impedem 
avanços nas políticas para o setor no Brasil. O primeiro aspecto se centra 
na falta de interesse político dos governos federais em fazer essa agenda 
avançar. Isso porque a legislação para as comunicações permaneceu in-
tocada no período analisado (2009-2017), inexistindo uma política voltada 
para a atualização do marco regulatório da radiodifusão.

Um segundo fator que atravanca o debate público sobre a democratização 
da comunicação é a atuação da grande mídia, representada pelos gran-
des grupos de radiodifusão, cuja postura tem sido a de condenar as ações 

2. Informações detalhadas sobre tais iniciativas estão disponíveis no site do Fórum Nacional pela Demo-
cratização da Comunicação: www.fndc.org.br.
3. Essa reorientação das atividades ficou evidente com o lançamento da campanha “Calar jamais!, em 
2016”.

http://www.fndc.org.br
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dos movimentos sociais e a agenda da democratização como censura à 
liberdade de imprensa. 

Ator de amplo poder nas políticas da área, o empresariado da radiodifu-
são se mostra contrário a qualquer tentativa de regulação, o que denota 
a ênfase na manutenção de privilégios e de uma política que não garante 
o pluralismo de ideias e a diversidade na mídia. Outra estratégia adotada 
por esse ator é o silenciamento em relação às ações promovidas pelo mo-
vimento pela democratização, que não recebem cobertura dos meios.

Por fim, o debate público é interditado pela própria incapacidade da so-
ciedade em geral de compreender a comunicação como um direito. Essa 
situação, que passa pelo processo educacional, impede que as pessoas 
entendam que as concessões de rádio e televisão são um serviço público 
explorado por entes privados e que deveriam ser submetidas ao controle 
público da sociedade e não estritamente na lógica comercial.

Ao desconhecer o poder que possui de intervir e exigir transparência na 
prestação desse serviço público de comunicação, a sociedade deixa de 
participar do processo, o que impede o contexto de ser transformado, so-
mando-se às distorções feitas pela grande mídia e ao desinteresse dos 
governos em garantir políticas democráticas para a mídia.

Desafios e alternativas

Após a realização da 1ª Conferência Nacional de Comunicação em 2009, 
esperava-se que as propostas aceitas no encontro fossem convertidas em 
políticas públicas para a área. Contudo, oito anos se passaram e a pauta 
da democratização da comunicação só não desapareceu porque segmen-
tos da sociedade civil brasileira prosseguiram com as discussões públicas 
acerca do tema.

Os desafios para a área são imensos, passando pela concentração do 
setor de radiodifusão, ausência de medidas de fomento ao pluralismo e 
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diversidade na mídia e falta de canais de participação social nas políticas 
do setor.

Sem uma atuação efetiva do governo federal na execução dessas políti-
cas e com o boicote promovido pela grande mídia diante de toda iniciativa 
direcionada à democratização do setor, o debate público sobre a questão 
fica mais difícil.

O saldo positivo dessa discussão se dá na atuação do movimento social 
brasileiro que, mesmo perdendo espaços e canais de interlocução junto 
aos demais atores sociais, tem contribuído para a veiculação de ideias 
alternativas e não recepcionadas na mídia hegemônica.

Nota-se que tais proposições são fundamentais para o aprofundamento 
da democracia, uma vez que levam a um número maior de cidadãos 
informações sobre como funcionam os sistemas de comunicação, a 
regulação e as políticas do setor. Para o futuro, espera-se que essas 
mobilizações e ações de resistência se mantenham e redundem em 
transformações no sistema midiático brasileiro.
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Desafios para a democratização da 
mídia em tempos conturbados

A área midiática sempre foi campo de disputas 
no Brasil. Empresários defendem o lucro; políti-
cos, interesses próprios; e a sociedade, a demo-
cratização das comunicações. Mas, como resol-
ver a situação diante de um cenário midiático 
conturbado?

Esperava-se que os governos Lula (2003-2010) 
e Dilma (2011-2016) avançassem nessa área, 
uma vez que se colocaram em prol da sociedade 
brasileira e da democratização da mídia. Porém, 
pouco se fez. A legislação não foi regulamenta-
da nem regulada e o Capítulo 5 – da Comunica-
ção Social – da Constituição Federal (1988) foi 
colocado em segundo plano. Preferiu-se inves-
tir na TV digital aberta no Brasil, resultando em 
grande derrota do governo petista, que abdicou 
da possibilidade de adoção de um modelo de-
senvolvido com tecnologia nacional.

Em 2009 foi realizada a I Conferência Nacional 
de Comunicação, resultando na aprovação de 
quase 700 propostas que tinham como meta 
auxiliar o governo na regulação das comunica-
ções no Brasil. Em julho de 2010, Lula fez um De-
creto que criava uma Comissão Interministerial 
para rever o marco regulatório, mas não foi em 
frente. Em 2014, Dilma Rousseff prometeu que 
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no seu segundo mandato defenderia a regulação da mídia no Brasil, mas 
não o fez. Um dos seus últimos atos foi a regulamentação do Marco Civil 
da Internet (Lei 12.965/2014), através do Decreto 8.711/2016, em prol da 
neutralidade da rede, proteção dos registros de acesso e dados pessoais.

Com o governo Temer, a sociedade foi deixada de lado, voltando às ro-
das de negociação somente empresários e políticos. Como resistir? Como 
fazer valer a legislação brasileira e buscar a democratização da mídia 
brasileira?

O objetivo deste artigo é analisar o cenário midiático brasileiro, o que foi 
feito em prol da democratização da mídia e como seguir em frente, a partir 
das estratégias de atuação adotadas no projeto “Concentração midiáti-
ca diante da democratização da comunicação e da diversidade cultural” 
desenvolvido na FCRB: 1. investigação científica e análise do cenário mi-
diático brasileiro; 2. site EPCC que tem como objetivo chamar e envolver a 
sociedade nos assuntos relacionados à democratização da comunicação 
e da cultura através de notícias, pesquisas, legislação e eventos; e 3. reali-
zação de eventos que aproximam pesquisadores e ativistas para o debate 
e busca de alternativas para a democratização da mídia e da área cultural.

Brasil: um país sem controle midiático

Depois de 30 anos da atual Constituição Federal (1988), imaginava-se que 
a área de Comunicação seria respeitada e democratizada, mas, não foi 
isso que aconteceu. O Brasil é um dos principais países da América Lati-
na, nona economia do mundo, como mais de 200 milhões de habitantes, 
sendo quinto lugar entre os mais populosos do mundo e controlado por 
poucos grupos midiáticos.

No Brasil, a televisão aberta e o rádio chegam em mais de 90% das re-
sidências. Os principais meios de comunicação (rádio e TV) são coman-
dados por famílias, políticos e religiosos que entram nos lares sem pedir 
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licença. Eles se aproveitam da grande audiência e expõem suas ideias di-
tando o que deva ser certo e aceito pela sociedade. Não dão importância 
ao que está registrado na Constituição e oferecem qualquer coisa para 
a população, que é manipulada e que não sabe que as emissoras de TV 
aberta e de rádio são concessões públicas e que devem seguir critérios e 
obedecer à Constituição.

Como observaram Dênis de Moraes (2016), Murilo César Ramos (2000) e 
Adilson Cabral (2006), a mídia no Brasil não pode continuar manipulando 
o povo brasileiro e desrespeitando a Constituição. É preciso tecer estraté-
gias e mostrar à sociedade esta realidade. 

No quadro a seguir observa-se o oligopólio midiático de cinco grupos que 
estão em quase todos os municípios brasileiros. Só não se encontram 
nos que não têm energia elétrica e nem energia solar. Rede Globo, SBT, 
Record, Bandeirantes e Rede TV! atingem quase 100% do país com suas 
programações em emissoras de rádio e TV. Algo assustador ao se defron-
tar com os números sobre como a sociedade consome a mídia brasileira. 
Na “Pesquisa Brasileira de Mídia 2016: hábitos de consumo de mídia pela 
população brasileira” registrou-se que a busca de informação se dá da 
seguinte forma: 89% dos entrevistados preferem a TV; 49% Internet; 30% 
rádio; 12% jornal e 1% revistas.  
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CONCENTRAÇÃO MIDIÁTICA NA RADIODIFUSÃO BRASILEIRA

Grupo TV aberta Rádio Municípios Brasil

Rede Globo
123 emissoras, 

sendo 5 
próprias

Rádio 
Globo, CBN, 
RADIOBEAT, 

Sound! e BHFM

Têm mais de 
50 afiliadas

5.490
98,6% 

(96,7% dos domicílios 
com TV)

SBT
114 emissoras, 

sendo 8 
próprias

- 4.772
85,7%

(92,2% de domicílios 
com TV)

Record
108 emissoras, 

sendo 17 
próprias

Rede Aleluia 
com 67 

emissoras de 
rádio.

4.417
79,3%  

(90,2% dos domicílios 
com TV)

Bandeirantes 34 emissoras 11 emissoras 3.569 64,1%  
(87,6% com TV)

Rede TV! 40 emissoras - 3.157 56,7%  
(76,5% com TV)

Fonte: Eula Cabral (2017); Mídia Dados 2017; sites dos conglomerados de mídia 2017

A televisão foi apontada como o meio de comunicação mais utilizado para 
as pessoas se informarem no Brasil. Na PBM 2016 verificou-se que nove 
de cada dez entrevistados mencionam a TV em primeiro ou segundo lu-
gar como veículo preferido para obter informações. Em relação ao rádio, 
observou-se que três de cada dez entrevistados colocaram o rádio em pri-
meiro ou segundo lugar como ‘meio de maior utilização para se informar 
sobre o Brasil’, sendo as emissoras FM as preferidas da maioria. Desses, 
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os que confiam sempre nas notícias veiculadas estão na faixa etária de 35 
a 44 anos, e os que nunca confiam representam 15% dos que têm mais de 
65 anos.

Os conglomerados nacionais de radiodifusão, conforme mostrados no 
quadro anterior, afiliam os grupos regionais e locais para chegarem em 
todos os municípios, terem audiência e investimentos na área publicitária. 
Como chegam na maior parte do país, controlam a programação exibida, 
permitindo que menos de 10% do conteúdo seja produzido e exibido lo-
calmente, conforme contrato que assinam com suas afiliadas. Processo 
que é de conhecimento do governo federal, que não ignora a existência 
e organização de redes de televisão e de rádio no país e como se unem e 
podem abranger todo o país.

A concentração da mídia no Brasil é ilegal. É possibilitada por que não 
é cumprida a Constituição brasileira (1988) e toda a legislação que rege 
os meios de comunicação no país, deixando de lado, principalmente, as 
exigências de conteúdo (como é o caso da programação), além do período 
para a troca legal de proprietários; sem ignorar que não existem restrições 
para a formação de redes nacionais e regionais. 

Além da concentração na área de radiodifusão e feita por proprietários 
brasileiros, na de telecomunicações o agravante é que todos os proprie-
tários são estrangeiros e atingem quase 100% do território nacional. São 
eles: Vivo; Oi; Claro S.A; Tim, Nextel e SKY. Conglomerados que conquista-
ram nos primeiros nove meses de 2017: 41 milhões na telefonia fixa; 241,1 
milhões com celulares; 18,7 milhões com TV por Assinatura; 28,2 milhões 
com Banda Larga Fixa; e 0,5 milhões com serviços de comunicação por 
rádio (trunking).

De acordo com o relatório O Desempenho do Setor de Telecomunicações no 
Brasil - Séries Temporais – 9M17 (2017), analisando os nove primeiros me-
ses de 2017 com os de 2016, mesmo com números grandiosos, verificou-se 
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redução de 10 milhões de assinantes no celular, 0,3 milhões na TV por as-
sinatura, de 1,6 milhões na telefonia fixa e de 0,5 no SME (trunking). Já em 
relação à banda larga fixa, houve aumento de 1,6 milhão.

Mesmo com queda no número de assinantes no celular, na telefonia fixa, 
no SME e na TV por assinatura, o relatório aponta que o setor de telecomu-
nicações produziu a Receita Operacional Bruta (ROB) de R$ 169,3 bilhões, 
sendo que, ao se comparar com os nove meses de 2016, houve uma queda 
de 1,3% (foi de R$ 171,5 bilhões). Porém, a redução não é significativa ao 
se verificar que a ROB equivale a 3,5% do PIB. Além disso, que o valor de 
mercado das prestadoras de serviços de telecomunicações (Fixa, Celular 
e TV por Assinatura), com ações negociadas na Bolsa de Valores do Esta-
do de São Paulo (BOVESPA), era de R$ 113 bilhões no final dos nove meses 
de 2017, ou seja: 3,8% do valor total das empresas na BOVESPA.

Diante de um cenário midiático interessante para os grupos de radiodi-
fusão e de telecomunicações, oligopólios são formados. Porém, a con-
centração da mídia pode restringir o mercado, evitando que a mídia seja 
democrática. Sem falar que o predomínio de grupos midiáticos internacio-
nais no controle da mídia brasileira pode ser prejudicial para a sociedade 
brasileira. Pois, analisando a mídia mundial, percebe-se que os grandes 
impérios, como a Time Warner e a News Corporation, determinam o que 
deve ser posto em evidência nos países onde atuam. E isto acaba atingin-
do o conteúdo da programação, pois a cultura e os interesses dos países 
desenvolvidos podem ser colocados em evidência e a cultura local deixada 
de lado. 

O fato é que hoje os maiores grupos midiáticos se aproveitam da gran-
de audiência e expõem suas ideias e interesses particulares como o que 
é certo e o que deva ser aceito pela sociedade. Vendem ideias em seus 
jornais, revistas, programas televisivos e radiofônicos, abrindo espaços 
para anúncios publicitários que lhes tragam grandes retornos financeiros. 
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Não dão importância ao que está registrado no Capítulo 5 da Constituição 
Brasileira e oferecem qualquer coisa para a população, sem o mínimo de 
conteúdo, seduzindo os brasileiros com “projetos sociais na comunidade”, 
passando a impressão que se fazem presente em cada canto do país e 
escutam os brasileiros, quando na verdade, só querem audiência, venda 
de espaço publicitário e lucro com a programação que exibem.

A concentração de poucos grupos na mídia interfere no pluralismo e na 
diversidade do conteúdo. Paulo Faustino (2013, p.415), ao analisar a con-
centração midiática, verificou que ela pode ser prejudicial para a socie-
dade “não só por causa da ameaça ao pluralismo e à Democracia mas 
também porque estes movimentos (de concentração empresarial) podem 
afetar a forma como a indústria dos Media está habilitada para gerir os 
recursos disponíveis”.

Dênis de Moraes (2013, p.24) aponta que instituições financeiras e de 
fundos de investimentos entram na área midiática em busca de maiores 
rendimentos, resultando numa “interseção cada vez maior entre capital 
financeiro e capital midiático”. Explica, ainda, que existe uma lógica con-
centracionária midiática e reprodutiva do mercado e da cultura tecnológi-
ca, que tem como eixos a digitalização, a virtualização, a mercantilização 
simbólica e a internacionalização de negócios. 

Os conglomerados concentram atividades e empresas também em busca 
de racionalização de custos e riscos, em prol de mais poder. Suas conse-
quências podem ser detectadas tanto do ponto de vista econômico quan-
to da falta de pluralismo informativo. Não é à toa que resultam em mono-
pólio e/ou oligopólio nos mercados. A Concentração pode ser boa para os 
grupos midiáticos, mas é ruim para a sociedade.

Dênis de Moraes (2016, p.115), ao analisar o conteúdo exibido na mídia, 
verifica que “a opinião pública é induzida ao convencimento de que só tem 
relevância social aquilo que se expõe em telas e monitores”. Além disso, 
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que reivindicações de movimentos sociais e de minorias são ignoradas e 
desqualificadas. “Procura-se reduzir ao mínimo o espaço de circulação de 
visões alternativas e contestadoras” (p.114).

Paulo Faustino (2013, p.396) ressalta que um dos objetivos da Concentra-
ção dos grupos de mídia é acumular audiências. Além de concentrar con-
teúdos, dificulta o pluralismo de informações. “A concentração nos meios 
pode reduzir o pluralismo mas, por outro lado, as empresas em economias 
de livre concorrência têm necessidade de aumentar os seus benefícios 
elevando as suas quotas de mercado”, uma vez que, de acordo com o au-
tor, deve-se verificar os “processos de diversificação porque as empresas 
especializadas num meio estão a converter-se em empresas multimédia. 
E isso manifesta-se sob a forma de fusões, compras de novos meios ou 
acordos entre empresas”. 

Para Pérez Gomez (2000, p.86), as consequências da Concentração po-
dem ser detectadas tanto do ponto de vista econômico quanto do plura-
lismo informativo (entendido como “la posibilidad del público de acceder a 
vários medios de comunicación autónomos e independientes, y de acce-
der a contenidos de diverso tipo”). Para o autor, existe tanto o lado positivo 
quanto o negativo. Isso depende de quem é o autor. Assim, adverte que é 
preciso que haja controle a partir do Direito da competência e dos previs-
tos para o setor de mídia.

Além disso, como detectou Dênis de Moraes (2013, p.48), em face da 
Concentração transnacional das indústrias culturais, “a possibilidade de 
interferência do público (ou de frações dele) nas programações depende 
não somente da capacidade criativa e reativa dos indivíduos”, mas “dos 
direitos coletivos e controles sociais sobre a produção e a circulação de 
informações e entretenimento”.

O fato é que é preciso entender o que acontece no Brasil. A radiodifu-
são brasileira e a área de telecomunicações são controladas por poucos 
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conglomerados. As outorgas de concessões, permissões e autorizações 
dos serviços da radiodifusão brasileira, assim como a área de telecomuni-
cações, são feitas pelo governo federal. Mesmo sendo dadas nas mãos de 
vários empresários, poucos grupos controlam o cenário nacional, graças 
aos contratos que fazem com os pequenos. No que tange às audiências, 
em muitos casos, o que se observa é que em muitos lugares onde se tem 
tecnologia precária, o que prevalece é o que oferece o melhor sinal. Não se 
leva em consideração se o conteúdo é bom ou não, mas se é possível obter 
uma informação ou se comunicar um pouco melhor com outras pessoas.

Outro problema é a diversidade, a pluralidade do conteúdo exibido no 
país. Assunto que vem sendo bastante debatido no Brasil. É o caso da 
formação do Conselho de Comunicação Social, em junho de 2002, que co-
locou em pauta os assuntos midiáticos no Congresso Nacional. Em 2003 
foi constituída a Comissão de Concentração na Mídia “para análise da 
concentração e controle cumulativo nas empresas de comunicação social 
em pequenas e médias cidades brasileiras”. Durante um ano a Comissão 
debateu e analisou a Concentração da mídia brasileira, entregando seu 
relatório final em junho de 2004. Porém, nada foi feito.

Para evitar a Concentração da Mídia, o governo federal precisa regula-
mentar e regular os dois setores. A legislação brasileira proíbe o monopó-
lio e oligopólio da mídia, conforme artigo 220, parágrafo quinto da Cons-
tituição Brasileira (1988). No caso da radiodifusão, não permite, também, 
no Decreto 236/67 a participação societária do mesmo grupo em mais 
de cinco concessões em VHF, no país, e em duas em UHF, em cada Esta-
do. Porém, mesmo com as proibições, percebe-se que os grupos ignoram 
e vão se firmando no mercado com o maior número possível de veículos 
midiáticos.
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Democratizar a mídia e torná-la um direito de todo(a)s

A democratização da comunicação, de acordo com Adilson Cabral Filho 
e Eula Cabral (2005), é uma histórica bandeira de luta dos movimentos 
sociais no Brasil. É uma preocupação de organizações sociais em suas 
atuações diárias, leva em consideração as necessidades da reformulação 
de políticas públicas, considera a diversidade de produtores capacitados 
e qualificados para acessar e exercer o controle sobre os meios de grande 
circulação, além de implementar meios de alcance local e comunitário.

De acordo com Dênis de Moraes (2016, p.135), a pluralização da comuni-
cação depende “do convencimento social sobre a necessidade de espa-
ços mais livres de informação e opinião”, bem como de “políticas públicas 
que promovam a diversificação de fontes emissoras e a multiplicação dos 
pontos de vista nos meios de difusão”. Enfatiza, ainda, que “a ênfase nas 
políticas públicas é decisiva para a criação e a aplicação de mecanismos 
democráticos de proteção às demandas da coletividade frente às ambi-
ções lucrativas do setor privado”.

A luta pela democratização da comunicação no Brasil é resultado de uma 
iniciativa que se vincula “aos esforços para uma reestruturação da socie-
dade brasileira, com o estabelecimento de garantias para o acesso a servi-
ços públicos, ao trabalho e a condições de vida dignas para todos os brasi-
leiros” (BASES..., 1994). De acordo com Murilo César Ramos (2000, p. 93), 
esta luta seria oriunda da mobilização de uma “opinião pública dotada do 
poder de tomar decisões e dar consequências a essas decisões, a partir, 
por exemplo, de conselhos populares e organizações produtivas em que 
predominem a propriedade cooperativa ou outras formas de autogestão”. 

Trabalha-se com o conceito que é apropriado pela sociedade civil ligado ao 
movimento pela democratização da comunicação no Brasil, transforman-
do-o em bandeira de luta e propondo elementos que a constituiriam. É o 
caso do slogan do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação 
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(FNDC), que traduz sua forma de atuação: “democratizar a comunicação 
para a democratização da sociedade”, estabelecendo a necessidade de 
tornar a comunicação mais democrática como condição prévia à demo-
cratização da sociedade, cumprindo um duplo papel de ressaltar o papel 
potencializador da comunicação nas lutas específicas dos diversos mo-
vimentos sociais e as particularidades da comunicação como temática 
própria, dentro de um sistema restritivo e excludente, que inibe uma efe-
tiva participação no seu processo de produção (CABRAL FILHO, CABRAL, 
2005).

Existem outros autores que ligam o conceito ao Direito à Comunicação. 
Cees Hamelink (in MELO e SATHLER, 2005, p. 144) mostra que, desde a 
introdução deste direito pela UNESCO, em 1994, “o direito a comunicar 
é percebido por seus protagonistas como mais fundamental do que o di-
reito à informação, como atualmente disposto pelas leis internacionais”. 
O redimensionamento do artigo 19, a partir dos diversos debates que se 
seguiram, proporcionou o surgimento da Plataforma para os Direitos da 
Comunicação, um agrupamento de ONGs formado em 1996, em Londres, 
que por sua vez, em 2001, fundou a Campanha CRIS, sigla que significa, 
em português, Direitos à Comunicação na Sociedade da Informação. 

Se, por um lado, democratizar a comunicação significa recobrar o que esta 
atividade tem de vital, ou seja, reivindicar a dimensão original de diálogo 
e horizontalidade da comunicação, a ideia de lutar pelo direito humano à 
comunicação está diretamente relacionada à mobilização tanto daqueles 
que buscam exercê-la mais diretamente na prática - ativistas e jornalistas, 
por exemplo - como expandir esse direito àqueles que têm competência 
para tanto, ou seja, à sociedade como um todo. 

A mobilização em prol da democratização da comunicação no Brasil vem 
demonstrando, portanto, que há muitos espaços a se conquistar por 
parte dos movimentos sociais, no tocante ao envolvimento pleno e não 



73

VOLTAR AO SUMÁRIO

DESAFIOS PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DA MÍDIA EM TEMPOS CONTURBADOS

hierárquico das pessoas e organizações. Para John Holloway (2003, p. 
50) “a existência do poder-fazer como poder-sobre significa que a imensa 
maioria dos fazedores são convertidos em objetos do fazer” e esse não 
é privilégio somente das relações capitalistas, mas também algo que os 
movimentos sociais necessitam enfrentar e superar.

Estratégias do projeto EPCC

Para tentar se entender a concentração da mídia no Brasil, verificando as 
estratégias dos conglomerados, o papel do governo e demandas das or-
ganizações sociais que defendem a democratização da comunicação e a 
diversidade cultural, no setor de Políticas Culturais da Fundação Casa de 
Rui Barbosa (FCRB) vem se trabalhando com o projeto Concentração mi-
diática diante da democratização da comunicação e da diversidade cultural 
a partir de três estratégias de atuação: 1. investigação científica e análise 
do cenário midiático brasileiro; 2. site EPCC; e 3. realização de eventos 
que aproximam pesquisadores e ativistas para o debate e busca de al-
ternativas para a democratização da mídia e da área cultural. Para que o 
projeto seja assimilado pelos participantes e interessados, seu nome foi 
reduzido a EPCC, ligando-o, principalmente, à área de Economia Política 
da Comunicação e da Cultura.

Investigação científica e análise do cenário midiático brasileiro

A primeira estratégia do projeto é o desenvolvimento de pesquisas cien-
tíficas que analisem o cenário midiático brasileiro. Não é à toa que o foco 
principal esteja no projeto de pesquisa “Concentração midiática diante da 
democratização da comunicação e da diversidade cultural: análise das es-
tratégias dos grandes conglomerados”. 

O objetivo da pesquisa é analisar a concentração da mídia no Brasil, ve-
rificando as estratégias dos conglomerados, o papel do governo e de-
mandas das organizações sociais que defendem a democratização da 
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comunicação e a diversidade cultural. Trabalha-se com estudos de casos, 
pesquisas bibliográficas, documentais e entrevistas, verificando-se a le-
gislação brasileira, as iniciativas dos atores envolvidos, as estratégias dos 
conglomerados midiáticos e o posicionamento de organismos internacio-
nais, como a Unesco.

A vantagem do desenvolvimento de pesquisas científicas é partir do co-
nhecimento científico, analisando o cenário mercadológico, as legislações 
e como cada ator (governo, empresas e sociedade civil) se posiciona dian-
te da realidade imposta à sociedade brasileira. Além disso, o quadro for-
mado pela política, economia, novas tecnologias, cultura e a sociedade.

Além disso, a possibilidade de se analisar a temática e fundamentá-la 
cientificamente, dando-lhe total credibilidade ao estudá-la e verificá-la 
junto com os pares que estudam as políticas de comunicação e de cultura 
e a área de Economia Política da Comunicação e da Cultura.

Essa estratégia pode ser assimilada por todos os pesquisadores que anali-
sam criticamente a mídia e a cultura no Brasil, fazendo com que a temática 
ganhe espaço nas salas de aula e de pesquisa e que alunos, sejam da 
Educação Básica, média e superior, tenham visão crítica sobre o que é e 
como deveria ser a mídia e a cultura no país.

Na FCRB trabalha-se com duas graduandas (uma do curso de História, da 
Universidade Federal Fluminense, e outra de Ciências Sociais, da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro) e uma especialista em Educação. Traba-
lho que já rendeu o envolvimento do grupo na realização de uma oficina 
com os bolsistas de Ensino Médio da FCRB. Além disso, a coordenadora do 
projeto foi convidada para dar cursos, oficinas e palestras sobre o projeto 
em eventos nacionais e internacionais, como o Fórum Social Mundial de 
2018, realizado em Salvador (BA).

Levar a crítica à mídia e à cultura brasileira, fundamentada cientificamen-
te, para as instituições de pesquisa e de ensino superior vem se tornando 
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possível nos últimos meses. Mesmo que seja fato que os cursos de Co-
municação estejam preparando seus alunos para o mercado de trabalho, 
verificou-se que a realidade midiática vem mexendo profundamente com 
a sociedade e a política brasileira e que não é mais possível ignorar o po-
derio e manipulação dos conglomerados midiáticos sobre os brasileiros. 

A democratização e o direito à comunicação estão ultrapassando os li-
mites colocados pelos cursos da área de Comunicação e ganhando des-
taque em outras graduações, como Direito, Ciências Sociais, Economia, 
História, Artes, Políticas Sociais etc. “Está em questão fazer prevalecer um 
conjunto de princípios e práticas que proteja as identidades e as tradições 
culturais dos povos, a partir do reconhecimento de sua essencialidade na 
vida dos indivíduos e das comunidades” (MORAES, 2016, p.148). 

Site EPCC 

A partir da fundamentação, estudo e análise na área científica, o segundo 
passo foi fazer um site que mostrasse à sociedade o cenário midiático e 
como lutar em prol da democratização da mídia.

A escolha de ir para a Internet deve-se ao fato de grande parte da po-
pulação busca informações na Grande Rede, tem computadores, laptops, 
Ipads e celulares (são mais de 200 milhões no Brasil), acessando-a em 
qualquer hora e em qualquer lugar. Outro fator importante foi a linguagem 
simples e textos pequenos que possibilitam a busca de mais informações, 
graças aos links que levam ao aprofundamento do que é registrado. Tam-
bém levou-se em consideração a possibilidade de se construir um site em 
plataforma gratuita e arquitetura da informação adequada com design 
limpo que pudesse ser acessado em qualquer dispositivo e que levasse o 
internauta de qualquer idade ou formação ao conhecimento das temáti-
cas analisadas.
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O site EPCC (https://pesquisaicfcrb.wixsite.com/epcc), em plataforma 
gratuita, apresenta um design limpo e acessível em qualquer tipo de com-
putador e em dispositivos móveis. Dividido em seis partes, o objetivo é en-
volver a sociedade nos assuntos relacionados à democratização da comu-
nicação e da cultura através de notícias, pesquisas, legislação e eventos. 
Foi lançado em agosto de 2017, trabalhando-se com a análise sobre como 
a concentração midiática vem se dando diante da democratização da co-
municação e da diversidade cultural; verificando-se o cenário midiático 
no Brasil, a legislação brasileira e os acordos internacionais; identificando 
como regem o conteúdo midiático e a diversidade cultural e o que falta a 
ser implementado no Brasil por parte dos governos e dos grupos de mídia; 
e como a democratização da comunicação e a diversidade cultural são 
vistas pelo governo federal, sociedade civil e conglomerados midiáticos.

PÁGINA PRINCIPAL DO SITE EPCC NO DESKTOP

Fonte: Site EPCC. Acesso em 27 ago. 2019



77

VOLTAR AO SUMÁRIO

DESAFIOS PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DA MÍDIA EM TEMPOS CONTURBADOS

A página principal do site, a partir de como é exibida em um desktop, tem 
na aba superior, à esquerda, as palavras linkadas “Em pauta” que aparece 
em todas as páginas do site, pois seu objetivo é voltar para a página prin-
cipal rapidamente. À direita tem o menu, em vermelho, dividido em seis 
partes, ou seja, nas seis páginas do site. 

Abaixo de “Em pauta” aparece a notícia principal do site. Ao lado ficam 
passando links de instituições da área de EPCC, eventos que estão em 
destaque, chamada de artigos, prints das páginas do site e os eventos 
promovidos pelo grupo. Abaixo aparecem três colunas: EPCC (que explica 
o projeto e linka à página de legislação); Notícias (que leva o internauta à 
página do site que é em formato de blog) e Pesquisa (com link aos artigos, 
livros, projetos e pesquisas das áreas de Comunicação e de Cultura).

Em seguida, aparece o Expediente do site, ou seja, com o nome (e o link 
direto) do Projeto de Pesquisa, da equipe (com link ao currículo Lattes) e 
com links institucionais: Ministério da Cultura, FCRB e setor de Políticas 
Culturais. Abaixo, informações sobre o desenvolvimento do site e redes 
sociais onde aparece o projeto.

No caso dos dispositivos móveis, a aparência do site é bem limpa com to-
dos os campos disponíveis, facilitando o acesso a todos os links e páginas 
e agilizando o tempo usado para navegar.

Na parte superior aparece as palavras “Em Pauta” com o link para a pá-
gina principal e no lado direito o menu. Se tocar no menu, mostra a di-
visão do site. Basta o internauta tocar e aparecem as páginas do site, 
direcionando-o. Abaixo vem a notícia principal e, em seguida, aparecem 
as três colunas da página do desktop (que perdem o caráter de coluna e 
aparecem em forma de texto): EPCC; Notícias e Pesquisa. Em seguida, o 
Expediente do site e, abaixo, informações sobre o desenvolvimento do site 
e redes sociais onde aparece o projeto.
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PÁGINA PRINCIPAL DO SITE EPCC NO DISPOSITIVO MÓVEL

 

Fonte: Site EPCC. Acesso em 5 abr.2018

Mas, e as demais páginas do site EPCC?

A segunda página é dedicada às Notícias. Mostram-se informações sobre 
a área de EPCC com matérias curtas e com links, com o objetivo de levar 
o internauta a entender mais a informação dada, além de permitir-lhe o 
acesso a todas as notícias publicadas desde agosto de 2017 (quando o 
site foi lançado).

A terceira, Pesquisas, é dividida em duas colunas: 1. Economia Política da 
Mídia e da Comunicação; 2. Economia Política da Cultura e Diversidade 
Cultural. Oferece-se ao internauta uma lista de artigos, livros e pesquisas 
(com links às publicações). O objetivo é levar o leitor a conhecer todo o 
material publicado nas instituições de pesquisa e de ensino superior, nas 
organizações da sociedade civil ligadas à temática, como Artigo 19, além 
de pesquisas do mercado, como o Mídia Dados. 
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A quarta pagina é Legislação. Dividida em duas colunas, de um lado são 
disponibilizadas leis e decretos da área de Comunicação Social, como o 
capítulo 5 da Constituição Federal de 1988, lei de acesso condicionado 
(Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011), legislação de radiodifusão co-
munitária no Brasil, dentre outras. Na outra coluna, estão as de Cultura, 
como a Constituição, as emendas constitucionais, além da Convenção 
sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos etc. 

A quinta parte é voltada para Eventos que analisam o cenário e o que pode 
ser feito em prol do direito à comunicação e à cultura. No desktop é dividi-
do em duas colunas. Na primeira ficam eventos que serão realizados. Na 
segunda, os eventos que o grupo do Projeto organiza (com os links para o 
canal do Youtube da FCRB) e os que participa, mostrando os resultados do 
projeto. Além da lista do que aconteceu desde agosto de 2017.

A última página do site é Contato. Nela tem o “Fale Conosco”, disponibi-
lizando três formas do internauta ter contato com a equipe: formulário; 
endereço e telefone; email. Abaixo foi disponibilizado o mapa do Google 
com a localização da FCRB. No rodapé da página, informações sobre o 
desenvolvimento do site EPCC e redes sociais onde aparece o projeto. 

Até o dia 3 de abril de 2018 foram publicadas: 156 notícias com links para 
aprofundamento das informações; 110 fontes de Referências Bibliográfi-
cas e de dados de pesquisa; 21 fontes da legislação brasileira e 48 even-
tos das áreas de Comunicação e Cultura. O impacto do que foi produzido 
pôde ser verificado nos eventos em que foram apresentados os resultados 
da pesquisa. As pessoas conhecem o site e leem nas instituições de ensi-
no superior o material que é disponibilizado.

Como verificou Juan Luis Cebrián (1999, p.55), “a mudança digital já foi ca-
talogada por muitos sociólogos e historiadores como algo mais importante 
do que a Revolução Industrial do século XIX, e vaticinam que transformará 
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os hábitos sociais ainda mais do que esta”. Hoje, as pessoas, se tiverem 
condições de comprar, adquirem dispositivos móveis e computadores para 
acessarem a Internet e obterem informações de forma rápida. 

Wilson Dizard Jr. (2000) vê a Internet como uma nova mídia, já o pesquisa-
dor André Lemos (2002, p.36) não a considera. Sustenta que é um ambien-
te midiático que cria novos instrumentos e acolhe as mídias de massa. O 
fato é que ganha espaço no panorama midiático, colocando à disposição 
dos internautas informações atualizadas; banco de dados; jornal on-line 
com uma linguagem mais objetiva e links que complementam as notícias 
dadas; rádio; televisão; revistas; sites e blogs. Um local que funciona em 
muitos casos como ambiente das mídias e, em outros, como uma “nova 
mídia”, onde o internauta pode ser produtor e receptor. 

Realização de eventos científicos

A terceira estratégia, adotada a partir do projeto de pesquisa “Concentra-
ção midiática diante da democratização da comunicação e da diversidade 
cultural: análise das estratégias dos grandes conglomerados”, foi a reali-
zação de eventos científicos na FCRB. O objetivo é aproximar pesquisado-
res e ativistas para o debate e busca de alternativas para a democratiza-
ção da mídia e da área cultural.

Em 2017 foram realizados o I, II e III Colóquios de EPCC e o Colóquio de 
Culturas Digitais. Cada evento, com duas a três horas e meia de duração, 
foi gravado e disponibilizado no canal da FCRB no Youtube e no site EPCC. 
Participaram como palestrantes e mediadores pesquisadores que têm po-
sicionamento crítico em relação às áreas de Comunicação e Cultura, ana-
lisam o cenário brasileiro e buscam contribuir com alternativas que podem 
ser adotadas pela sociedade civil. Como resultado dos eventos realizados, 
foi publicado em 2018 o e-book “Comunicação e Cultura no Brasil: diálo-
gos com a Economia Política da Comunicação e da Cultura” com textos 
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escritos por alguns dos palestrantes dos eventos realizados. A obra está 
disponível no site EPCC e no da FCRB. 

Em 2018 estão programados mais três eventos que serão realizados pela 
equipe do Projeto. 

Mas, qual a importância da realização dos eventos dentro de uma institui-
ção de pesquisa? Tentar trazer a sociedade para refletir, debater e buscar 
soluções dentro de um ambiente que tem como meta levar o conhecimen-
to à sociedade. Oportunidade que abre as portas para os que querem fazer 
o Mestrado ou apenas participar das análises que são feitas no ambiente 
acadêmico.

E para a equipe que participa do projeto? Além da realização dos eventos, 
até abril de 2018 foram mais de 30 reuniões presenciais com o grupo que 
vem se capacitando com leituras e debates de textos sobre as áreas de 
Comunicação e Cultura. Amadurecimento que está resultando em artigos 
científicos para serem publicados em periódicos das áreas e apresentados 
em eventos científicos.

Também se pôde levar as estratégias e metodologias do projeto em even-
tos nacionais e internacionais. É o caso do “I Congresso Internacional 
em Humanidades Digitais”, realizado em abril de 2018 no Rio de Janeiro, 
com a apresentação do trabalho “Economia Política da Comunicação e da 
Cultura e sociedade brasileira” na Mesa “Comunicação Social em Rede”; 
do Fórum Social Mundial, que aconteceu em Salvador em março de 2018, 
com o Painel “Desafios para afirmar a Comunicação Democrática como 
Direito Humano” no Território: Comunicação, Tecnologias e Mídias livres, 
que tinha como lema “Para que outro mundo seja possível outra comuni-
cação é necessária”.

Em dezembro de 2017 foi apresentado na Universidade Federal de Forta-
leza o Painel “Democratização da Mídia Brasileira”. Em novembro, no “2º 
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Seminário Tecnologia e Cultura: Humanidades Digitais e Competência em 
Informação”, na Mesa “Projetos da FCRB”. E, em outubro de 2017, na XII 
Conferência Brasileira de Mídia Cidadã, no Painel 1 “Desafios para afirmar 
a Comunicação Democrática como Direito Humano”. E, em setembro, no 
XL Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação foi apresentado o 
trabalho “A regionalização e a internacionalização como estratégias dos 
conglomerados de mídia no Brasil” no GP Políticas e Estratégias de Comu-
nicação - Democratização e Regulação da Comunicação; além do minicur-
so “Desafios da comunicação democrática como direito humano”.

Afinal, quem manda na história?

A democratização da mídia é um desafio que precisa ser encarado por 
todo(a)s em qualquer lugar do Brasil. Governos “de esquerda”, universida-
des e instituições que lutam na área não conseguirão fazer muito se não 
tiverem a sociedade lutando junto. Para isso, é preciso disponibilizar co-
nhecimento e atuar em todos os locais, pois se a sociedade entender que 
a comunicação e a cultura são direitos e que emissoras de TV aberta e de 
rádio (principalmente) são concessões públicas, políticos e empresários 
não continuarão manipulando os brasileiros.

É possível mudar o cenário atual com a transmissão do conhecimento à 
sociedade e com o debate do que se tem e o que é preciso para mudar. 
Pois, mesmo que governos e empresários sejam os atores que determinam 
e decidem o que querem para mídia brasileira, é a sociedade que atua 
como cidadã, que elege seus governantes, e como espectadora da progra-
mação difundida na mídia. 

Se a sociedade obtiver conhecimento do cenário midiático e exigir o que 
quer da mídia brasileira, políticos e empresários terão que se render a 
quem, realmente, manda na história. Cabe aos pesquisadores das insti-
tuições de ensino e de pesquisa do Brasil traçar estratégias, levar o conhe-
cimento e debater com a sociedade brasileira.
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Políticas públicas de comunicação no 
Brasil: reflexões sobre a (não) regulação 
democrática da mídia 

O debate no tocante à regulação da mídia no 
Brasil tem ganhado novos capítulos na agenda 
dos meios de comunicação. Nos últimos anos, 
o assunto logrou certa notoriedade na produ-
ção midiática das empresas de comunicação, 
que formam o grupo de veículos comerciais ao 
qual se convencionou chamar de “grande mí-
dia” ou “mídia tradicional” — conforme assim 
tratam autores como Caparelli (1986) e Concei-
ção (2005), ao se referirem a jornais, revistas e 
emissoras de TV e rádio com grande potencial 
de audiência e consolidada trajetória e abran-
gência no mercado da informação. 

Tal discussão obteve destaque, mais precisa-
mente, nos dois últimos processos eleitorais 
para a presidência da República, após os candi-
datos pelo Partido dos Trabalhadores (PT) Dilma 
Rousseff e Fernando Haddad, em 2014 e 2018 
respectivamente, apresentarem propostas para 
regulamentar os meios de comunicação, com 
vistas a efetivar as diretrizes constitucionais 
concernentes à exploração dos recursos de ra-
diodifusão no país e à formação de oligopólios 
midiáticos.
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No plano de governo de Haddad, por exemplo, foi formalizada e expressa 
aos eleitores a intenção de, em caso de vitória nas urnas, “promover a 
democracia, o pluralismo e a diversidade na mídia”. Apesar disso, o docu-
mento não explicita nem detalha por quais meios e de que maneira a ação 
poderia ser concretizada na prática. 

A reação dos mass media (meios de comunicação de massa) a tal propos-
ta, em sua maioria esmagadora, foi absolutamente contrária e até mesmo 
lesiva ao debate público sobre o tema, ao distorcer o sentido correto da 
regulação democrática. O que se dizia era que a “regulação” consistia em 
uma clara demonstração autoritária de censura aos veículos de imprensa; 
que, caso fosse implementada, transgrediria o direito constitucional da 
liberdade de expressão, limitaria a atuação jornalística de investigar e pu-
blicar conteúdo sobre os problemas políticos do país e, por fim, restringiria 
à sociedade o acesso a informações que, de alguma forma, pudessem de-
negrir a imagem do governo e de seus representantes.

Em artigo publicado no portal da revista Carta Capital, os jornalistas Pedro 
Ekman e Bia Barbosa (2014) confirmam esse posicionamento discursivo 
dos veículos de imprensa referente ao assunto. Para eles, o objetivo desse 
discurso em nada mais consistia senão confundir a proposta, de modo 
que a situação permanecesse intacta e seus proprietários, logicamente, 
não fossem prejudicados. Na verdade, a posição ideológica das empresas 
de informação e entretenimento em manter o status quo das políticas de 
comunicação é fácil de compreender. Basta analisar os dados alarmantes 
que apontam para a concentração da grande mídia brasileira nas mãos 
de poucos proprietários, que formam verdadeiros oligopólios midiáticos 
— esses, sim, inconstitucionais e prejudiciais ao direito à informação e à 
comunicação.

Segundo levantamento realizado pelo Media Ownership Monitor Bra-
sil (MOM-Brasil), em parceria com o Coletivo Intervozes, os 50 meios de 
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comunicação mais influentes do país estão ligados a apenas 26 grupos 
empresariais. Pela primeira vez no Brasil, o estudo teve os resultados di-
vulgados em 2017 e selecionou os veículos com base na quantidade de au-
diência e em critérios como a capacidade de influenciar a opinião pública.

Panorama semelhante é também encontrado no fim da década passada, 
conforme destacam os dados compilados pelo pesquisador James Görgen 
(2009) em sua dissertação de mestrado, com base na plataforma digital 
do projeto Donos da Mídia. Apresentada ao Programa de Pós-graduação 
em Comunicação e Informação da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, a pesquisa revela que a influência direta ou indireta das 54 redes de 
rádio e televisão sob controle de conglomerados midiáticos afeta mais de 
25% dos 9.477 veículos de comunicação levantados pelo projeto.  Algumas 
delas estabelecem um sistema central de mídia, marcado por concentra-
ção econômica, controle das redes de distribuição, penetração regional, 
existência histórica e importantes relações políticas nas arenas de poder. 

Vale salientar, ainda, que esses fatores são criticados e considerados pe-
rigosos pelo Relatório Mundial da Organização das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), de 2009, um dos mais recentes 
sobre o investimento na diversidade cultural e no diálogo intercultural. 
Nele, está explícito o argumento de que a ausência de diversidade e re-
presentatividade — principalmente dos grupos marginalizados e das mi-
norias — nas grandes mídias contribui para a formação de estereótipos 
por meio de programas com formatações padronizadas e uniformizadas, 
características pertinentes à dinâmica da Indústria Cultural (ADORNO e 
HORKHEIMER, 1985; COELHO, 2006). 

É diante de tais pressupostos e considerando a histórica omissão do Es-
tado Brasileiro na regulação democrática da mídia, que este artigo propõe 
uma breve reflexão sobre o papel e a importância das políticas de comu-
nicação para vencer a concentração e o monopólio da radiodifusão no 
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Brasil, colocar em prática o que preconiza a Constituição de 1988 e efetivar 
a cidadania e a diversidade cultural com o pluralismo e a democratização 
dos meios de comunicação. 

Trata-se, portanto, de um estudo exploratório, de revisão bibliográfica e 
documental, que visa, concomitantemente, repercutir os mais recentes 
dados do MOM-Brasil (2017) e reforçar o que inúmeros estudos vêm à 
exaustão afirmando a respeito da necessidade de fazer valer as regras 
constitucionais dispostas no artigo 220 da CF, ou seja, criar mecanismos e 
políticas de comunicação para barrar o oligopólio e democratizar os meios 
de comunicação. 

O poder da comunicação midiática na sociedade

A influência dos meios de comunicação de massa sobre a sociedade é 
objeto central do campo de estudos da comunicação social desde meados 
do século XX, quando a evolução tecnológica culminou no surgimento do 
rádio e da televisão, ambos produtores e difusores de conteúdos midiáti-
cos acessíveis a expressivas camadas das sociedades de massa que se 
consolidavam, à época, nos grandes centros urbanos. 

Até o surgimento e o apogeu do rádio, o jornal impresso figurava quase que 
monoliticamente como canal de informações e ideias no mundo todo. Sua 
abrangência, porém, sempre foi questionada devido ao fato da maioria es-
magadora das populações dos países em desenvolvimento ser analfabeta 
e não ter acesso, portanto, ao conteúdo escrito, tanto pela incapacidade 
de leitura quanto pela falta de recursos econômicos. O jornal impresso no 
Brasil, segundo afirma Caparelli (1986), desde 1808, quando da chegada 
de D. João VI, foi um produto reservado ao consumo das elites. Nessa vi-
são, a imprensa até pode ser considerada uma mídia de massa, mas sua 
condição histórica, pelo menos no caso brasileiro, não chega a concretizar 
tal título, em virtude das razões sociais e econômicas supracitadas. 
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Esse panorama muda significativamente quando do ápice do rádio no de-
correr do século passado. Isso porque o conteúdo radiofônico, ao longo 
dos anos, a contar de 1920, passou a ser acessível a todas as camadas da 
sociedade. Primeiro, porque não precisa ser alfabetizado para ter acesso 
às informações difundidas pelo rádio. Segundo, porque os aparelhos re-
ceptores se popularizaram na medida em que os processos migratórios 
para os centros urbanos aumentavam progressivamente (CAPARELLI, 
1986). 

A mesma leitura pode ser feita em relação à televisão, anos mais tarde, 
a partir de 1950. Apesar da exponencial evolução e popularização da in-
ternet no Brasil contemporâneo, a TV, curiosamente, em pleno século XXI, 
ainda se encontra como a mídia mais acessada pelo povo brasileiro. É o 
que demonstra, por exemplo, a Pesquisa Brasileira de Mídia (PBM), rea-
lizada em 2016 pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 
(Ibope), sob encomenda do Governo Federal. De acordo com os dados, a 
TV é a mídia pela qual 63% dos entrevistados mais buscam informação. A 
internet, por sua vez, pelo menos no contexto de 2016, ficou na segunda 
posição, com 26%, seguida pelo rádio (7%) e o jornal (3%).

A televisão é teorizada por Muniz Sodré (1984) como uma engenhosa tec-
nologia que possui elevada capacidade de hipnotizar, diariamente, cente-
nas de milhões de pessoas por meio de imagens em movimento. Segundo 
ele, a TV não surgiu simplesmente como um meio para responder a uma 
necessidade de comunicação por imagens. Mais do que isso, argumenta, 
surgiu como um ativo eletrônico de primorosa técnica, uma espécie de 
eletrodoméstico que busca criar necessidades sociais que a legitime. 

Marcondes Filho (2000) segue na mesma linha epistemológica, ao enten-
der que a sociedade, tanto no plano individual como no coletivo, move-se 
e funciona, sistematicamente, com base em obrigações e desejos impos-
tos pela ordem social ditada pela cultura da mídia. Dessa forma, o autor 
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sublinha que, nas sociedades contemporâneas, o plano das aspirações, 
ou seja, os sonhos, os desejos e fantasias servem como combustível ao 
plano das obrigações.

Para esses analistas, portanto, a televisão atua exatamente sobre o plano 
imagético, fomentando fantasias por meio das imagens oriundas dos pro-
gramas jornalísticos, do entretenimento e, principalmente, da publicidade. 
Com isso, não se pode desconsiderar a capacidade do expressivo sistema 
de signos e de valores oferecidos a amplas camadas da sociedade, advin-
dos dos conteúdos difundidos pelos mass media, sobretudo pela televisão 
e hoje, também, na era da sociedade em rede (CASTELLS, 2009) e da cul-
tura da convergência (JENKS, 2009), pela internet.

Esse alerta é feito por Edgar Morin (2011), de que, da mesma forma que 
não se deve deixar de considerar o papel das religiões, das tradições fa-
miliares e dos demais fatores contribuintes na formação cultural de indi-
víduos e comunidades, não se pode ignorar a importante função exercida 
pela mídia na construção, manutenção e/ou transformação da cultura ur-
bana. Aliás, nas grandes cidades, como demonstram os históricos proces-
sos migratórios, inclusive no Brasil, as religiões e as tradições familiares 
estão sempre sujeitas ao esgarçamento enquanto produtoras e mantene-
doras de cultura, em consequência da fragilização dos laços comunitários 
observáveis nos ambientes onde imperam os sistemas de alta produção e 
de alto consumo nas metrópoles.

Nessa linha, o que muitos autores vão dizer é que, como consequência do 
consumo em série desses conteúdos midiáticos, a visão de mundo, os com-
portamentos e as opiniões de extensos segmentos da sociedade passam 
a ser configurados a partir das referências formuladas e disponibilizadas 
pela mídia. Mauro Wolf (1999) denomina esse processo como quadros in-
terpretativos, esquemas de conhecimentos e frames que se aplicam, mais 
ou menos conscientemente, para dar sentido ao que as pessoas observam 
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diante da realidade social. No arcabouço teórico da comunicação social 
internacional, encontra-se diversas teorias desenvolvidas nessa direção, 
com vistas a compreender os mais variados fenômenos implicados nos 
processos comunicacionais entre emissor, meio e receptor nas socieda-
des de mercado situadas nos grandes centros urbanos. 

Entre elas pode-se mencionar os conceitos desenvolvidos no decorrer do 
século XX, mormente nos períodos entre guerras, nos quais os valores 
das famílias e as identidades comunitárias foram fatalmente enfraqueci-
dos pelos processos de industrialização e pelos processos migratórios do 
campo para as cidades, bem como pelo caos e o pânico gerados pelos 
conflitos internacionais. Estudos sobre os efeitos da mídia sobre a socie-
dade, como a teoria hipodérmica, a teoria funcionalista e o paradigma de 
Lasswel são alguns exemplos (PENA, 2008; WOLF, 1999).

 Há, também, o agenda-setting (agendamento), teoria desenvolvida na dé-
cada de 1970, a partir das contribuições dos pesquisadores McCombs e 
Shaw (PENA, 2008). Segundo explicam alguns autores, a teoria do agen-
damento parte da premissa de que a mídia agenda as conversas das 
pessoas no cotidiano, selecionando o que é mais importante e atribuindo 
significados aos fatos por meio da produção de notícias. Dessa forma, di-
reciona e molda posições ao oferecer maneiras de como os cidadãos de-
vem interpretar e compreender as informações (BRASIL e CAPELLA, 2015). 

Nessa perspectiva, as quatro potencialidades dos mass media descritas 
por Canela (2007), com base em estudos das Ciências Sociais, reafirmam 
o seu poder de influência sobre a sociedade, principalmente o de formar 
e modelar a opinião pública, por sua (1) capacidade de agendamento, (2) 
enquadramento, (3) construção da informação e (4) controle social. Os 
meios de comunicação, de fato, são atores imprescindíveis nas socieda-
des democráticas, sobretudo por produzirem e difundirem informações, 
formarem a opinião pública e fiscalizarem as ações governamentais e 
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legislativas. Não à toa recebem o título de “quarto poder” na esfera públi-
ca e política, ficando abaixo apenas do Executivo, Legislativo e Judiciário, 
justamente por sua capacidade de construir a realidade social, influenciar 
comportamentos, mobilizar manifestações em massa acerca de uma cau-
sa e até mesmo derrubar governos.  

No que se refere ao jornalismo, especificamente, a relevância dos efeitos 
sobre o público é ainda maior, em comparação com os demais produtos da 
mídia. Isso porque tal atividade profissional tem, em geral, credibilidade 
junto à opinião pública. Por isso deve ser pautada na ética, verdade e res-
ponsabilidade social, levando informações contextualizadas à população, 
com o objetivo de promover o bem comum (BELTRÃO, 2006). Na prática, 
porém, nem sempre é isso o que acontece. A ânsia por conquistar audiên-
cia, mercado publicitário e manter alianças políticas leva diversos veículos 
a excederem o bom senso com práticas de espetacularização, sensacio-
nalismo e distorções para privilegiar determinado grupo político.

Jornalismo, segundo Rossi (1994, p. 7), é uma fascinante batalha pela 
“conquista das mentes e corações de seus alvos: leitores, telespectadores 
ou ouvintes. Uma batalha geralmente sutil e que usa uma arma de aparên-
cia extremamente inofensiva: a palavra”. Jornalista experiente, com pas-
sagens por grandes veículos de comunicação do Brasil, o autor conhece 
bem as artimanhas e os elementos geralmente implícitos às imagens, sons 
e palavras propagadas diariamente ao público e que interferem, portanto, 
na atividade dos profissionais do jornalismo que, diante das relações e das 
trocas de interesses entre empresários, governos e partidos políticos, são 
meros operadores que apenas seguem ordens (pautas).

Diante do que dizem os teóricos, parece claro que os meios de comuni-
cação produzem efeitos e impactos expressivos e decisivos na socieda-
de. Efeitos, conforme sublinha Pena (2008, p. 18), “afetivos, cognitivos 
e comportamentais, incidindo sobre pessoas, sociedades, culturas e 
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civilizações”. Logo, seguindo a linha de raciocínio do estudo elaborado 
pela Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI, 2007), é razoável 
afirmar que o sistema de comunicações é estratégico no território nacio-
nal e, por isso, é também passível de regulação, como ocorre com outros 
setores da sociedade, como arrecadação de impostos, padronização de 
pesos e medidas, leis trabalhistas, previdência social, entre outros meca-
nismos e instituições.

É dentro desse cenário que entram as políticas públicas de comunicação, 
para dar suporte, regular, garantir o pluralismo e a democratização dos 
media, tendo em vista a ampliação da cidadania e da diversidade cultural. 
A trajetória e o debate sobre a regulação da radiodifusão no Brasil não 
são tão recentes e passam por diversos governos que, ao longo da histó-
ria, ou permaneceram omissos perante a atual condição das políticas que 
regulam a mídia ou as utilizaram de maneira clientelista. Também não é 
novidade a rejeição dos empresários e dos grupos que detêm o monopólio 
midiático a qualquer movimento na direção dessas políticas. 

Políticas públicas de comunicação no Brasil

A partir do conceito geral de políticas públicas (SECCHI, 2013, 2016), en-
tende-se a política de comunicação como uma ação do Poder Público que 
visa alcançar algum objetivo no setor da comunicação social. Ela pode 
ser compreendida como um conjunto de normas que objetiva regular o 
comportamento e organizar as regras do jogo democrático no sistema de 
comunicação, tão importante e estratégico em qualquer país. Tais defini-
ções são encontradas no artigo de Paulo Fernando Liedtke (2003), que se 
propôs a revisar brevemente, e de maneira sistemática, a trajetória das 
políticas de comunicação e a regulação da mídia no Brasil.

Segundo o autor, dos regimes autoritários até o governo do presidente 
Fernando Henrique Cardoso (FHC), as políticas de comunicação no Brasil 
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sempre foram afetadas pelo clientelismo político que marca as relações 
entre Estado e setor privado, servindo como meio de trocas e favores. Ou-
tro ponto a se destacar é que o Estado brasileiro, em todas as adminis-
trações, desde a década de 1960, teve envolvimento e atuação ativa no 
desenvolvimento dos poderosos veículos de comunicação. 

 Liedtke (2003) mostra, por exemplo, que essa atuação foi mais intensa 
entre os anos 1964 e 1988, nos governos militares e na administração de 
José Sarney. Nesse período, o Estado criou diversas agências reguladoras, 
como o Ministério das Comunicações, em 1967. No regime militar, inclusi-
ve, prevaleceu a lógica do domínio sobre os meios de comunicação como 
parte da política de integração e segurança nacional. Dessa forma, não fo-
ram poucas as intervenções arbitrárias do governo federal para atender a 
seus interesses, que encontraram coerência com os objetivos das elites de 
manter e ampliar conglomerados midiáticos em todo o país, sedimentando 
as velhas relações que influenciaram e influenciam até hoje os critérios de 
distribuição e renovação da concessão de redes de rádio e televisão. 

Numa resumida periodização a partir de 1964, com base na revisão de 
Liedtke (2003) e na contribuição de Caparelli (1986), é possível conside-
rar que, no regime militar, as políticas públicas de comunicação foram im-
plementadas e administradas sob a estratégia da integração e segurança 
nacional, corroborando com interesses de alguns grupos de comunica-
ção, que cresceram exponencialmente, como é o caso da TV Globo. Aliás, 
curiosamente, é no processo de redemocratização que se potencializam 
ainda mais os monopólios e oligopólios midiáticos, cujo domínio perma-
nece intacto até os dias atuais, muito em função da permissividade do 
Estado, que não atua de maneira propositiva colocando em prática, por 
meio de políticas públicas, o que preconiza a Constituição de 1988. Apesar 
de algumas mudanças terem sido realizadas a partir do governo Sarney, 
não foi possível verificar impactos e resultados significativos no setor de 
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comunicação, sobretudo na direção da democratização e do pluralismo na 
regulação e política de concessões.

Marcado por expectativas geradas principalmente pela estabilidade eco-
nômica e por uma nova era promovida pelo Plano Real, o governo FHC 
também apresentou alterações mínimas na regulação da mídia eletrônica, 
com demonstrações de pequenos avanços de democratização. Um deles 
foi a garantia dos canais comunitários, legislativos e educativos, que per-
mitiram uma pequena mudança no que diz respeito às emissoras segmen-
tadas, com conteúdo diversificado da grande mídia comercial (LIEDTKE, 
2003). 

A breve retrospectiva da atuação do Estado brasileiro no debate e inter-
venção no setor de comunicação, por meio de políticas públicas, demons-
tra que há uma submissão às elites que detêm o monopólio da mídia no 
país. Esse fato é observado pelo professor José Marques de Melo (2015, p. 
19): “Durante dois séculos o comportamento do Estado Brasileiro manteve-
-se opaco às políticas públicas de comunicação [...]”, apesar de existirem 
diretrizes para regular o sistema de comunicação no país, mormente os 
artigos 220-224 da Constituição Federal, que tratam da Comunicação So-
cial, os quais não foram postos em prática até o presente momento. Mas 
passados quase três décadas, destaca o autor, “somos obrigados a cons-
tatar que poucos avanços foram contabilizados. Se lograrmos garantias 
constitucionais para comunicar democraticamente, falta-nos instrumen-
tos legais capazes de implementar esses princípios que as fundamentam”. 

Mesmo nos dois mandatos do governo do presidente Luís Inácio Lula da 
Silva (2003-2010) — reconhecido por colocar em prática políticas sociais 
que alcançaram resultados jamais vistos e por conquistar elevada popu-
laridade e aprovação pública —, não foram concretizadas regulações no 
setor de comunicação, especialmente a política de concessões, que per-
manece seletiva e pouco transparente. Pelo contrário, os dois mandatos 
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de Lula bateram recordes de distribuição de publicidade e propaganda 
estatal e governamental nos meios de comunicação comerciais (BUCCI, 
2015).

O estudo da agência Andi (2007, p. 79) corrobora com essa proposição 
ao afirmar que, no Brasil, “os governos têm agido neste campo de várias 
maneiras, destacando-se o questionável uso de critérios marcadamente 
políticos na concessão de frequências para a exploração da radiodifusão 
comercial”. Ainda de acordo com o relatório, a ação reguladora do Estado 
na infraestrutura tecnológica do setor de comunicação tem por objetivo 
estabelecer regras que estimulem a livre concorrência entre as empresas 
do setor, o que resultaria em melhores serviços para a sociedade. 

Promulgada em 1988, a Constituição Federal, como salienta José Marques 
de Melo (2015), estabelece diretrizes que direcionam a elaboração de po-
líticas regulatórias de comunicação para democratizar a radiodifusão e 
evitar a formação de oligopólios.  O texto que trata especificamente da 
Comunicação Social está no Título VIII, Capítulo V. Observa-se, claramen-
te, que o enunciado restringe algumas práticas historicamente conheci-
das no campo da comunicação, que ainda estão presentes e dão mostras 
de que vão permanecer muito tempo (NAPOLITANO, 2017). 

O Artigo 220, § 3º, em consonância com o Artigo 5º da Carta Magna, ga-
rante a plena liberdade de expressão, de pensamento, de criação e mani-
festação, proibindo qualquer tipo de censura. Diz, também, que os meios 
de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de 
monopólio ou oligopólio, além de outros. Já o Artigo 221 trata especial-
mente da produção e programação das emissoras de rádio e televisão. No 
Artigo 222 constam normas que privilegiam a participação de brasileiros 
na administração e operação dos meios de comunicação, estabelecendo 
restrições à atuação estrangeira, sobretudo na participação de capital. 
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Por fim, o Artigo 223 trata da competência do Poder Executivo de outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodi-
fusão sonora e de sons e imagens, observando o princípio da complemen-
taridade dos sistemas privado, público e estatal. O texto diz que fica por 
conta do Congresso Nacional receber e apreciar as mensagens com os 
pedidos; que a não renovação da concessão ou permissão dependerá de, 
no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal; que 
o ato de outorga ou renovação produzirá efeitos legais após deliberação 
do Congresso Nacional; que o cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial; e que o prazo de 
concessão ou permissão será de dez anos para as emissoras de rádio e de 
quinze para as de televisão (BRASIL, 1988). 

Concentração da mídia “nas mãos” de poucos

As diretrizes preconizadas na Constituição para a elaboração de políti-
cas públicas de comunicação, em sua grande maioria, não são postas em 
prática pelo governo federal. Um exemplo evidente dessa realidade é o 
descumprimento ao que estabelece o Artigo 220, mencionado no tópico 
anterior, especialmente que os meios de comunicação social não podem, 
em instância alguma, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Isso porque, 
no plano histórico, é notável a ausência da intervenção do Estado na re-
gulação da mídia. 

Pelo contrário, desde a era Vargas, os governos que assumiram o poder, 
sejam eles democráticos ou autoritários, de “esquerda” ou de “direita”, 
demonstraram-se coniventes e participaram ativamente nos processos 
de concentração da mídia e na formação de conglomerados (CAPARELLI, 
1986; LIEDTKE, 2003). Tais avaliações são feitas por diversos autores e 
confirmadas por levantamentos de agências de pesquisa em comunica-
ção social. Um deles é o MOM-Brasil (2017), que mapeou e analisou 50 
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veículos ou redes de comunicação em território nacional, considerando 
quatro segmentos: impresso, digital, rádio e televisão. 

Enquadram-se na pesquisa 11 redes de TV, aberta ou por assinatura, 12 re-
des de rádio, 17 veículos de mídia imprensa paga (entre eles jornais diários 
e revistas semanais) e 10 veículos online, como os portais de notícias. A 
seleção dessas empresas teve como critérios o alto índice de audiência e a 
capacidade de influenciar a opinião pública. Verificou-se que os 50 meios 
de comunicação mapeados são de propriedade de somente 26 grupos. 
Nove deles, segundo o estudo, pertencem ao Grupo Globo, cinco ao Grupo 
Bandeirantes, cinco à Família Macedo, quatro ao grupo escala regional 
RBS e três ao Grupo Folha. 

Há, ainda, outros grupos identificados com dois veículos: Grupo Abril, Gru-
po Estado e Grupo Editorial Sempre Editora/Grupo SADA. Já o restante 
dos grupos que aparecem na lista, por fim, contam somente com um veí-
culo: Grupo Sílvio Santos, Grupo Jovem Pan, Grupo Jaime Câmara, Diá-
rio Associados, Grupo de Comunicação Três, Grupo Almicare Dallevo & 
Marcelo de Carvalho, Ongoing/Ejesa, BBC (British Broadcasting Corpora-
tion), EBC (Empresa Brasil de Comunicação), Publisher Brasil, Consultoria 
Empiricus, Grupo Alfa, Grupo Mix de Comunicação/Grupo Objetivo, Igreja 
Renascer em Cristo, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Igreja Católica/Rede 
Católica de Rádio e INBRAC (Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã).

Os dados do MOM-Brasil (2017) apenas reforçam o que já vem sendo in-
vestigado e constatado pela literatura nos últimos anos, principalmente 
os estudos de caso que têm como mote os princípios constitucionais e a 
comunicação como direito humano e fator primordial para a promoção da 
cidadania e da diversidade cultural (SPENILLO, 2008; VANUCCHI, 2018). 

Triches e Teixeira (2011), por exemplo, contribuem com uma análise do 
monopólio da mídia em Santa Catarina e lançam reflexões acerca dos 
efeitos desse fenômeno sobre a democracia. O mesmo trabalho é feito por 
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Almeida e Oliveira (2018), só que com foco nos grupos de mídia situados 
no Campo das Vertentes, em Minas Gerais. Em sua dissertação de mes-
trado, Vitor Pereira de Almeida (2019) estuda a cobertura da temática da 
regulação da mídia no Brasil pelo telejornalismo, a partir de programas da 
TV pública e da TV comercial. 

Pode-se citar, também, o estudo comparativo entre Brasil e Argentina no 
que se refere às políticas públicas de regulamentação da comunicação 
social, realizado por Pinto (2015); o trabalho também comparativo entre 
Brasil e Argentina, de Domingues da Silva (2016a), sobre o oligopólio na 
TV; bem como a análise comparativa feita também por Domingues da Sil-
va (2016b) sobre o mercado de TV aberta no Brasil, Argentina e Noruega, 
a fim de mostrar como se dá a relação entre a concentração de mídia e os 
princípios democráticos nesses países. 

Enfim, os resultados desses (e de muitos outros) estudos chegam, par-
cialmente ou totalmente, à mesma conclusão: de que a concentração de 
mídia no Brasil é consequência de uma (não) regulamentação permissiva, 
do atendimento dos governos a interesses políticos, das alianças políticas 
entre grupos econômicos e grupos políticos, além de outras variáveis ana-
lisadas sob a ótica da Economia Política de Comunicação.  

O objetivo deste artigo, portanto, foi fazer uma breve reflexão sobre o pa-
pel e a importância das políticas públicas de comunicação, ressaltando o 
que já vem sendo analisado à exaustão na literatura, de que, para vencer 
a concentração e o monopólio da radiodifusão no Brasil, é necessário co-
locar em prática o que preconiza a Constituição de 1988 e efetivar a cida-
dania e a diversidade cultural com o pluralismo e a democratização dos 
meios de comunicação. 

A concentração da mídia nas mãos de alguns poucos grupos, que formam 
verdadeiros conglomerados midiáticos, ratifica uma realidade história en-
volvendo o Poder Público e grandes empresários do setor privado. Esse 



100

VOLTAR AO SUMÁRIO

POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMUNICAÇÃO NO BRASIL: REFLEXÕES  
SOBRE A (NÃO) REGULAÇÃO DEMOCRÁTICA DA MÍDIA

predomínio proprietário prejudica exponencialmente o debate democráti-
co, a ampliação da cidadania e da diversidade cultural, conforme aponta 
o relatório da UNESCO (2009). 

Na verdade, o monopólio dos veículos de mídia resulta em processos pe-
rigosos, como a história/verdade única, o preconceito, o etnocentrismo, a 
xenofobia, entre outras mazelas verificadas na sociedade historicamen-
te que, por incrível que pareça, estão mais presentes do que nunca na 
atualidade. 

Com a ausência da intervenção do Estado com políticas públicas no se-
tor de comunicações e a falta de interesse da mídia em colocar a temáti-
ca em suas principais agendas, fica difícil ter expectativas de quando as 
políticas de concessão da radiodifusão e todo sistema de comunicação 
brasileiro serão democratizados, de modo que a cidadania e a diversidade 
cultural sejam efetivadas em maior escala. 
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Ouvindo as ouvidorias do sistema 
prisional: direito à informação, LAI e 
cidadania

O número de pessoas presas no Brasil não 
cessa de aumentar, como mostram as estatís-
ticas do Ministério da Justiça sistematizadas 
pelo Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias (Infopen)1. Pode-se fazer essa 
constatação comparando, por exemplo, dados 
do Infopen publicados, em 24 de abril de 2016, 
sobre a quantidade de pessoas presas no Brasil 
em dezembro de 20142. Naquele ano, chegou-se 
à marca de 622.202, indicando que o País pos-
suía a 4ª maior população carcerária do mun-
do, ficando atrás apenas dos Estados Unidos 
(2,2 milhões), da China (1,6 milhão) e da Rússia 
(673.800). Esse 4º lugar foi dramaticamente su-
perado em 2015, conforme os dados do Infopen 
publicados em dezembro de 2017: com 699 mil 
pessoas presas, o Brasil passava a ocupar o 3º 
lugar, passando à frente da Rússia.

1. O Infopen é um sistema de estatísticas do sistema 
penitenciário brasileiro e desde 2004 sintetiza informações 
sobre os estabelecimentos penais e a população prisional. É 
atualizado periodicamente com os dados repassados pelos 
gestores dos estabelecimentos prisionais. 

2. O Relatório refere-se a dados de dezembro de 2014. 
Foi elaborado pelo Departamento Penitenciário Nacional 
(Depen), órgão executivo vinculado ao Ministério da Justiça, 
em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
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O perfil socioeconômico dos detentos, no caso de 2014, mostra que 55% 
têm entre 18 e 29 anos, 61,6% são negros e 75,08% têm até o ensino fun-
damental completo. Sobre a natureza dos crimes pelos quais estavam 
presos, 28% dos detentos respondiam ou foram condenados por crime de 
tráfico de drogas, 25% por roubo, 13% por furto e 10% por homicídio. Os 
dados ainda indicam que o Brasil se encontra na 6a colocação mundial, 
com uma taxa de 306,2 detentos por 100 mil habitantes, sendo somente 
ultrapassado por Ruanda, Rússia, Tailândia, Cuba e Estados Unidos.

Tendo-se como parâmetro o ano de 2004, quando os dados começaram a 
ser atualizados, segundo o Ministério da Justiça3, a taxa brasileira era de 
135 presos por 100 mil habitantes. Se considerada apenas a taxa de encar-
ceramento feminino, os dados de 2014, por exemplo, indicam um aumento 
de 13,58 detentas em, 2005, para 32,25 por 100 mil habitantes. O diagnós-
tico aponta ainda que, se considerado o número de pessoas que entraram 
e saíram do sistema penitenciário nacional ao longo de 2014, pelo menos 
um milhão de brasileiros vivenciou a experiência do encarceramento, no 
período de um ano. 

De acordo com o Ministério da Saúde, as pessoas privadas de liberdade 
têm, em média, chance 28 vezes maior do que a população em geral de 
contrair tuberculose. A taxa de prevalência de HIV/Aids entre a população 
prisional era de 1,3% em 2014, enquanto entre a população em geral era 
de 0,4%. Além disso, em 2014, a taxa de mortalidade criminal (óbitos re-
sultantes de crimes) era de 95,23 por 100 mil habitantes, enquanto entre 
a população em geral, a taxa era de 29,1 mortes por 100 mil habitantes. 

Esses dados indicam a existência de danos às pessoas encarceradas e 
ao seu círculo familiar, o que nos leva a refletir sobre o modelo de gestão 
para a política prisional no Brasil. Contudo, nessa reflexão, não se pode 

3. Disponível em: http://www.justica.gov.br/radio/mj-divulga-novo-relatorio-sobre-populacao 
-carceraria-brasileira

http://www.justica.gov.br/radio/mj-divulga-novo-relatorio-sobre-populacao-carceraria-brasileira
http://www.justica.gov.br/radio/mj-divulga-novo-relatorio-sobre-populacao-carceraria-brasileira
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falar de ausência de dispositivos legais para a execução da política. Isso 
porque, no plano internacional, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, ratifi-
cado pelo Brasil em 1992, já determinava aos Estados partes, em seu art. 
10, o respeito à dignidade humana dos presos e a obrigação de tratamen-
to que busque sua reabilitação. Já a Convenção Americana de Direitos 
Humanos, à qual o Brasil é obrigado desde 1992, chamada Pacto de San 
Jose da Costa Rica, determina que a pessoa privada de liberdade deve 
ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. O 
mesmo documento proíbe as penas e tratamentos cruéis e degradantes, o 
que vai ser ratificado em documento específico do qual o Brasil também é 
signatário desde 1989: a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir 
a Tortura. 

Ainda assim, a proibição à tortura tem previsão em outra norma, a pró-
pria Convenção da ONU contra a Tortura e outros tratamentos ou penas 
cruéis, desumanos ou degradantes, promulgada no Brasil em 19914, bem 
como seu Protocolo Facultativo, aprovado por aquela organização em de-
zembro de 2002 e promulgado no Brasil em 20075. Como se não bastasse, 
as Regras Mínimas para o Tratamento de Presos, as chamadas Regras de 
Mandela6, apresentam normas nas quais questões de acomodação, vesti-
menta, alimentação, saúde, educação e outras são tratadas com base em 
princípios gerais e específicos que buscam garantir o respeito e a dignida-
de inerentes ao ser humano.

A exemplo do plano internacional, o Brasil também possui normas prote-
tivas à situação das pessoas presas. Na Constituição Federal de 1988, o 

4. Decreto n. 40, de 15 de fevereiro de 1991.

5. Decreto n. 6.085, de 19 de abril de 2007.

6. Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos (Regras de Mandela) – 
atualização das Regras Mínimas da ONU para o Tratamento de Presos de 1955, conforme 
Resolução 70/175, de 17 de dezembro de 2015 aprovadas pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas.
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art. 5º possui diversos incisos que garantem direitos e o respeito à inte-
gridade física e moral à pessoa presa, proibindo, por sua vez, a tortura, 
a qual considera crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, e 
os tratamentos ou as penas cruéis, degradantes ou desumanos. A Lei de 
Execuções Penais, por sua vez, assegura assistência material, jurídica, 
educacional, social, religiosa e à saúde da pessoa presa, ao passo que o 
Código Penal, em seu art. 59, prevê que as penas devem ser necessárias 
e suficientes à reprovação e à prevenção do crime, o que Rogério Grecco 
(2010, p. 530) considera que seja “suficientemente forte para a proteção 
dos bens jurídicos essenciais, mas que, por outro lado, não atinja de forma 
brutal a dignidade da pessoa humana”.

A história do sistema prisional no Brasil torna-se ainda mais complexa na 
atualidade à medida que há uma nova reestruturação produtiva, articula-
da mundialmente, que conta inclusive com recursos tecnológicos de pro-
dução, de informação e de comunicação, demandando uma flexibilização 
das fronteiras políticas e do controle público, tendo o Estado seu papel 
reduzido. Em consequência à ausência do Estado regulador e gerenciador 
da economia e da vida social, cresce a demanda de um controle e de mais 
punição em nome da segurança pública.

De fato, os dados apresentados indicam um contínuo crescimento da po-
pulação carcerária e a manutenção de condições de vida subumanas. Isso 
porque mesmo que a população pobre seja a que mais sofre com os de-
litos praticados e com os atos de violência institucional registrados por 
agentes do Estado, o clamor por segurança advém de todas as frações de 
classe social, justificando as situações desumanas encontradas.

Contudo, o aparato repressivo e a prisão não otimizam a prevenção geral, 
ou seja, o desestímulo à prática de delitos, nem a prevenção especial po-
sitiva, compreendida por Wolff (2016) como uma possível reforma moral 
do condenado. Ao contrário, o encarceramento marca fortemente a vida 
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de quem passa pela experiência da prisionalização, considerando a “es-
tigmatização e agravamento das condições de exclusão e marginalização 
que culminaram com sua criminalização” (WOLFF, 2016, p. 13). 

É justamente no sentido de propor um rompimento com esse estigma e de 
problematizar as ações do Estado brasileiro que privilegiam a exclusão e 
a marginalização das pessoas presas que a pesquisa buscou valorizar o 
papel das Ouvidorias do sistema penitenciário, pensando-as como um dos 
atores principais na mediação entre as pessoas privadas de liberdade, os 
gestores do sistema e até com seus familiares.  

Diante disso, a pesquisa na qual este artigo se fundamenta busca ouvir 
quem ouve o sistema prisional, a fim de se alcançar uma compreensão 
mais aprofundada sobre a realidade vivida nos presídios brasileiros, rom-
pendo com a invisibilização e o silenciamento, humanizando essas expe-
riências. Espera-se, com isso, provocar uma ruptura na maneira como a 
sociedade enxerga as pessoas presas, um encaminhamento mais eficaz 
de suas demandas e também o fortalecimento do acesso às informações 
do Sistema Prisional, de modo a facilitar a sua gestão.

Em pesquisa realizada em 2015, sobre a disponibilização de informações 
sobre o sistema carcerário, Amaral (2015) aponta que nenhum site dos es-
tados pesquisados atende ao critério de completude das informações que 
devem ser disponibilizadas em conformidade com a Lei de Acesso à Infor-
mação. Somente cinco estados brasileiros informam conteúdo relevante 
sobre as respectivas populações carcerárias; doze disponibilizam apenas 
conteúdo parcial e outros cinco não informam nada relativo à população 
carcerária. O Estado, portanto, não tem conseguido cumprir, com eficiên-
cia, a transparência ativa7.

7. A Transparência ativa está regulamentada no Capítulo III, artigo 7º e seus parágrafos e 
incisos do Decreto n. 7.724, de 16 de maio de 2012.
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Nesta pesquisa, busca-se compreender se a transparência passiva8, no 
que tange ao sistema prisional, tem se efetivado, por meio da análise da 
atuação de um de seus mais importantes aspectos: a constituição de Ou-
vidorias eficientes e ágeis, que realmente acolham as demandas, as enca-
minhem e acompanhem as suas soluções. Assim, o seu objetivo geral bus-
cou responder às seguintes questões: 1- Como as Ouvidorias do sistema 
prisional atendem as demandas da LAI? 2- Como melhorar a eficiência dos 
procedimentos dessas Ouvidorias em relação ao acesso às informações?

Por que a LAI?

Não há dúvida de que a Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei nº 
12.527/2011, gerou impactos significativos na Administração Pública por 
meio da conexão entre a legitimidade da autoridade do Estado e o alcance 
da transparência pela sociedade civil. A bem da verdade, há de se enten-
der que essa lei não se configura em um modismo, mas, sobretudo, em um 
fenômeno universal que incorpora princípios democráticos, reivindicações 
e proposições.

É certo que encontramos debates sobre a LAI em diferentes esferas polí-
tica e social, os quais ultrapassam o que seja, efetivamente, uma política 
de informação. Todavia, a compreensão que temos sobre a LAI é que se 
configura como uma lei viva, a qual possibilita ao cidadão ser um partícipe 
no monitoramento, na avaliação e no controle social da ação e da tomada 
de decisões pelo Estado. 

A nosso ver, a LAI desemboca na legitimidade, qualidade e eficiência da 
gestão pública. Seu objetivo é expresso no art. 5º, que afirma que “[...] é 
dever do Estado garantir o direito à informação, que será franqueada, me-
diante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em 

8. A Transparência passiva está regulamentada no Capítulo IV, artigo 9º e seus parágrafos e 
incisos do Decreto n. 7.724, de 16 de maio de 2012.
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linguagem de fácil compreensão” (BRASIL, 2011a, não paginado). Ao Esta-
do cabe o provimento de informações completas e adequadas em tempo 
ágil, de forma facilitada.

Entretanto, não podemos negligenciar alguns vieses limitadores da LAI, 
como o baixo grau de punições relativas ao descumprimento da LAI, indo 
de suspensão até impropriedade administrativa. Por meio do órgão recur-
sal vinculado ao próprio governo, no caso a CGU, o Estado vigia o próprio 
Estado (embora a CGU tenha perdido força desde o governo Michel Temer 
- 2016/2018), o que sempre constitui um risco.9

Mesmo que a LAI apresente esses entraves, não podemos desconsiderar 
que ela tem potencial para promover mudanças na cultura organizacional 
dos órgãos públicos, contemplando desde a conscientização do agente 
público, de que ele não é o detentor da informação, mas sim o cidadão, até 
a disponibilização de conjuntos documentais e a prática da transparência 
pela gestão pública 

Com a sua sanção, a LAI brasileira tornou-se, indubitavelmente, um me-
canismo que pode contribuir para superar descompassos da participação 
social nas várias esferas públicas. Ela possibilita municiar os cidadãos 
para se engajarem na luta contra a corrupção através da prevenção e do 
incentivo ao controle social; na busca de melhoria da gestão pública, for-
talecendo a democracia e a eficácia nas tomadas de decisões, dentre os 
quais a disponibilização das informações completas e os dados referentes 
ao sistema prisional do Brasil.

9. A Controladoria-Geral da União (CGU) foi transformada no Ministério da Transparência, 
Fiscalização e Controle (MTFC), por meio da Medida Provisória 726, editada pelo presidente 
Michel Temer em 2016. Embora as atribuições da CGU tenham sido mantidas nesse Ministério, 
a mudança foi bastante criticada por amplos setores da sociedade, a imprensa e inclusive 
pelos próprios servidores do órgão.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv726.htm


110

VOLTAR AO SUMÁRIO

OUVINDO AS OUVIDORIAS DO SISTEMA PRISIONAL: 
DIREITO À INFORMAÇÃO, LAI E CIDADANIA

Ao tratarmos da implementação da LAI no Sistema Prisional Brasileiro, 
chamamos atenção à ausência de dados relativos ao número da popula-
ção carcerária, ao quantitativo de vagas de acordo com o regime prisional 
e ao delito cometido, dentre outras informações necessárias. Há um pacto 
da responsabilização do Estado com o Judiciário que garante que os pre-
sos sejam privados de suas liberdades conforme pena definida. 

Sob esse aspecto, afirmamos que o processo culmina com a elevação da 
população do sistema prisional – que ultrapassa as políticas destinadas 
pelo Estado – e, inevitavelmente, com a desordem de toda natureza. Esse 
quadro parece-nos desvelar para a correlação entre o acesso à informa-
ção da população prisional e a gestão eficiente da população carcerária.

É importante destacar que a persistência na lacuna de informações quan-
to à questão penitenciária continuará a por à prova a eficácia pretendi-
da pelo Estado em suas propostas de governo. A implementação da LAI 
possibilita dirimir a sobrevivência desse problema. Investimento governa-
mental, nessa direção, trará significativas mudanças no panorama exis-
tente. Ter acesso às informações carcerárias significa, num primeiro mo-
mento, intervir nas instâncias produtoras das ideologias carcerárias, do 
crime, do papel do Estado como agente de controle e da sociedade como 
fiscalizadora.

Enquanto houver o desconhecimento e/ou o controle por parte do poder 
público das informações do sistema carcerário, o direito social, no que 
concerne à participação do cidadão, estará oculto e o direito à informação 
enviesado por diferentes ângulos, com interesses e forças em conflito. Afi-
nal, o sigilo é a exceção, conforme a LAI, sendo necessário que as informa-
ções sejam claras, precisas e acessíveis a todos os cidadãos. 

Assim, o exercício da transparência, tal como previsto na LAI, possibilita 
uma adequação do comportamento desses cidadãos à lei, dificultando a 
mera prática da discricionariedade governamental.
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Fundamentos teórico-metodológicos

Quatro conceitos fundamentam este estudo. O primeiro deles é o de Di-
reito à Informação, conforme definido por Silva (2005). Para o autor, infor-
mar, informar-se e ser informado constitui a base da participação política 
e da cidadania. No caso das pessoas privadas de liberdade, embora a le-
gislação não lhes negue esse direito, sua ausência é perceptível na falta 
de informações do e sobre o sistema prisional e no fato de as poucas in-
formações existentes não estarem acessíveis, padronizadas e convertidas 
em arquivos de acesso público.

O direito à comunicação dialoga com o direito à Informação, mas dife-
rencia-se dele porque pressupõe, também, um debate sobre o acesso 
aos meios de comunicação. No caso das pessoas privadas de liberdade, 
a regra é a falta de acesso a esses meios. De fato, em muitas unidades, 
as pessoas privadas de liberdade não podem ter caneta ou lápis e papel; 
quando conseguem escrever, nem sempre seus bilhetes chegam à Ouvi-
doria, os livros raramente são permitidos e a televisão e o rádio são, em 
algumas unidades, negados por serem perigosos, mas não para todas as 
pessoas presas.

O terceiro fundamento teórico é a comunicação pública, o diálogo entre 
Estado e sociedade, que no caso do sistema prisional deve se consolidar 
também por meio das Ouvidorias. Assim, buscamos compreender se as 
Ouvidorias efetivamente se constituem em canais para que essa comu-
nicação se efetive, ao irem onde as pessoas privadas de liberdade e seus 
familiares estão, ao colherem e registrarem suas denúncias e demandas, 
ao provocar o Estado para ouvi-las e respondê-las, mesmo que seja com 
uma negação.

 O quarto conceito é o de instituição repressora, que apropriamos e res-
significamos a partir de Foucault (2012). Ao olhar o sistema prisional como 
instituição repressora, não o isolamos de outras instituições semelhantes, 
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como a família, a escola, a igreja e o mundo do trabalho, que com dife-
rentes estratégicas buscam o silenciamento e a negação das diferenças, 
utilizando-se do senso comum para compor o binômio coesão-coerção. O 
sistema prisional, visto nessa perspectiva, faz uso de uma forte coerção 
contra as pessoas privadas de liberdade, já que lhes impede o acesso à 
saúde, à educação e ao trabalho, e muitas vezes à informação. No entan-
to, ele só consegue fazê-lo porque há um senso comum sobre a descarta-
bilidade da pessoa presa, sobre suas características de brutalidade e de-
sumanidade, reforçadas pela mídia e por outras instituições repressoras.

Esta pesquisa se estruturou com base no método dialético, que considera-
mos mais adequado para a leitura de um fenômeno profundamente imbri-
cado na história da sociedade brasileira. Tal opção implica três perspecti-
vas de análise:

a) A abordagem do sistema prisional como complexo e contraditório, consti-
tuindo-se uma instituição repressora (Foucault), mas com algumas brechas 
que permitem sua mudança e transformação;

b) A relação entre a conjuntura do sistema prisional com estruturas mais 
perenes, como as ligadas à formação colonial, escravocrata, estamental e 
patriarcal de um país capitalista;

c) O silêncio, o apagamento e a falta como instrumentos ideológicos, que 
tentam dar invisibilidade às pessoas presas e suas histórias.

Essa escolha metodológica se desenrola em algumas etapas de pesquisa. 
Na primeira etapa, fizemos uma revisão bibliográfica do tema, dividindo-o 
em dois aspectos: o jurídico, no qual conhecemos a história dos cárceres, 
das penas e das prisões, para, a seguir, mergulharmos nessa história no 
país.

Na segunda etapa, visitamos o Departamento Penitenciário Nacio-
nal e constatamos: a ausência de pesquisas similares que tenham sido 
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concluídas e a necessidade de sua realização; a importância de identificar 
os vários modelos de Ouvidoria, seus procedimentos e sua situação insti-
tucional; a relação de Ouvidorias que, em um primeiro momento, deveriam 
ser visitadas como mais exemplares em relação às discussões propostas.

Na terceira etapa, desenvolvemos um instrumento de pesquisa voltado 
para as Ouvidorias e para os movimentos sociais.

Em seguida, os pesquisadores e estudantes se dividiram em duplas e 
agendaram as entrevistas, realizadas em dez estados nas cinco regiões 
geográficas brasileiras.

O contato com o real é sempre inspirador e abala, com frequência, os fun-
damentos da pesquisa. Em nosso caso, o questionário transformou-se em 
roteiro de pesquisa, pois cada entrevista excedeu o tempo e a dimensão 
previstas anteriormente. As Ouvidorias queriam falar. 

Da mesma forma, o “chão de fábrica” da pesquisa revelou a importância 
de manter o anonimato dos Ouvidores e Ouvidoras que acolheram a equi-
pe. Essa opção metodológica justifica-se porque a equipe constatou que 
muitos Ouvidores e Ouvidoras vivem na "corda bamba" de terem de rea-
lizar um bom trabalho, apesar das dificuldades engendradas pelo próprio 
sistema prisional que humilha e desumaniza as pessoas presas. Preservar 
o sigilo desses e dessas profissionais é tentar garantir a continuidade de 
suas atuações, principalmente em um momento político no qual a máxima 
é “vigiar e punir”.

Primeiras escutas

Descreveremos em seguida o processo que antecedeu a entrevista, desde 
os primeiros contatos até a sua realização, do ambiente institucional e 
perfil do Ouvidor(a).
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Os primeiros resultados foram observados pela equipe de pesquisa antes 
da realização das entrevistas: a dificuldade de localizar as Ouvidorias por 
meio de telefone e/ou e-mail acessíveis. Verifica-se assim a negação do 
Direito à Informação, pois as Ouvidorias, que representam esse direito, 
não estão claras na estrutura organizacional do órgão disponibilizada na 
internet, nos sites que correspondem à transparência ativa.

Nas entrevistas, observou-se que poucas Ouvidorias são exclusivas do 
sistema prisional. Como Ouvidor ou Ouvidora acumulam outras Ouvido-
rias, há uma sobrecarga de trabalho. O Ouvidor tem dois perfis: foi indi-
cado politicamente, ocupando um cargo comissionado, ou pertence à car-
reira policial. Observou-se, nos Ouvidores com um perfil policial (exceção 
feita a agentes penitenciários) uma leitura do sistema prisional segundo 
esse recorte e essa cultura, na qual as pessoas privadas de liberdade são 
vistas como desprovidas de direitos. Os Ouvidores têm pouco poder po-
lítico e legitimidade – não são reconhecidos pelas famílias e pelos movi-
mentos e tampouco têm força política para reivindicar mudanças junto aos 
governos.

Verificou-se também a falta de padronização das Ouvidorias ao acolhe-
rem as demandas, que vêm sobretudo das famílias das pessoas presas. 
O modelo de Ouvidorias itinerantes tem sido adotado em alguns lugares, 
porém, as pessoas privadas de liberdade raramente são ouvidas, e sim 
suas famílias. Portanto, quem não tem família que o represente, raramente 
consegue ser ouvido, pois qualquer comunicação com a Ouvidoria deve 
passar por várias áreas e vários filtros, como o chefe das celas e órgãos 
do próprio sistema prisional. Ademais, lápis ou caneta e papel raramente 
são admitidos.

Em alguns estados, a Ouvidoria não é exclusiva do sistema penitenciá-
rio, pois também atua atendendo os cidadãos de maneira geral. Assim, 
acabam recebendo até demandas de funcionários públicos. Em relação 
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ao sistema prisional, as Ouvidorias informam que atendem as demandas 
dos presos e de suas famílias, averiguam denúncias e localizam pessoas 
dentro do sistema penitenciário. Os responsáveis afirmam que se deslo-
cam até as unidades prisionais, com objetivo de conversar com os presos, 
investigar denúncias, verificar a situação de saúde deles etc. As visitas 
não costumam ser regulares, devido à dificuldade de estarem em todas as 
unidades prisionais constantemente, o que decorre do reduzido número 
de integrantes das Ouvidorias. Há estados em que a Ouvidoria é composta 
por apenas uma pessoa, acarretando problemas, como o fato das instala-
ções ficarem fechadas em alguns momentos.  

Dessa forma, o contato maior é mais comum com os familiares dos presos 
e também com advogados. Grande parte das visitas citadas pelos Ouvido-
res ocorreram em decorrência de denúncias recebidas.

As diversas e inúmeras denúncias são recebidas diariamente por ligação, 
WhatsApp e pessoalmente e são registradas em relatório. Algumas não 
são registradas por medo de represálias, mas quando a denúncia é fei-
ta presencialmente, ocorre a identificação do denunciante em formulário. 
Outro canal utilizado é o disque 100 que repassa denúncias diariamente. 
Nele, os denunciantes não precisam se identificar. Também são recebidas 
denúncias e reclamações de agentes prisionais que são levadas para as 
autoridades competentes.

Os movimentos sociais não reconhecem a Ouvidoria como um espaço de 
escuta de suas demandas. De fato, eles a associam ao Estado, visto pelos 
movimentos como o opressor e não o libertador. Os militantes se esforçam 
para resolver individualmente as demandas das pessoas privadas de li-
berdade, negociando-as diretamente com o Estado. De acordo com os re-
latos ouvidos, é possível o contato com as pastorais e movimentos sociais 
que atuam no sistema, mas a proximidade com eles costuma ser evitada 
em algumas localidades. A justificativa é que não haja interferência na 
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imparcialidade das decisões e dos trabalhos desenvolvidos. Portanto, há 
o acesso, mas não existe envolvimento. Essa informação foi confirmada 
nas entrevistas realizadas com os representantes dos movimentos sociais, 
que reivindicam uma aproximação entre movimentos sociais e Ouvidorias.

Algumas Ouvidorias afirmam que trabalham em parceria com a Ouvidoria 
da Secretaria de Segurança Pública, repassando denúncias correspon-
dentes e também atuam em parceria com os agentes do sistema, o que 
muitas vezes gera críticas a sua atuação. Também foi citada a existência 
de um contato direto com o Departamento Penitenciário Nacional, o que 
ocorre esporadicamente, quando há necessidade de solicitar apoio do se-
tor de inteligência ou da coordenação do sistema penitenciário. 

Pelas informações colhidas, verifica-se que a Lei de Acesso à Informação 
não parece se adequar à situação, pois demanda instrução, conhecimen-
to, equipamentos, rede de acesso à internet, e não é utilizada pelas pes-
soas privadas de liberdade, por suas famílias, pelos movimentos e pelas 
próprias Ouvidorias. Alguns Ouvidores afirmaram que a Lei de Acesso à 
Informação, por ser abrangente, impacta nas atividades desenvolvidas, 
mas não foi informado de que forma isso ocorre.

O direito das pessoas presas ao contato com o exterior da prisão é de 
suma importância, tanto que o item nº 92, das Regras Mínimas para Trata-
mento de Presos da ONU, prevê:

O preso não julgado será autorizado a informar imediatamente à sua 
família sobre sua detenção, e ser-lhe-ão dadas todas as facilidades razoá-
veis para comunicar-se com sua família e amigos e para receber as visitas 
deles, sujeito apenas às restrições e supervisão necessárias aos interesses 
da administração da justiça e à segurança e boa ordem do estabelecimento 
prisional.
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Ressalta-se que o direito da pessoa privada de liberdade à comunicação 
com o mundo externo à prisão está expresso tanto na legislação inter-
nacional (em especial As Regras Mínimas para Tratamento de Presos da 
ONU) quanto na nacional, asseguram o direito de contato do preso com o 
mundo exterior. O objetivo expresso na Lei de Execução Penal (LEP), Lei nº 
7.210/84, afirma que a execução se destina ao processo de reinserção so-
cial e aponta o contato do preso com o exterior da prisão como importante 
meio para a busca desse fim.

É possível vencer o silêncio?

A pesquisa contextual e estrutural das Ouvidorias do sistema penitenciá-
rio possibilitou uma série de reflexões e apontamentos que culminou em 
um conjunto de recomendações, cujo objetivo central visa ao reconheci-
mento e ao fortalecimento das Ouvidorias do sistema prisional, como es-
paços de promoção e valorização dos direitos humanos, especialmente o 
direito à comunicação e à informação das pessoas privadas de liberdade, 
bem como de seus familiares e servidores do sistema.

1ª recomendação

Estender a pesquisa não somente aos Ouvidores, mas aos outros membros 
do sistema prisional – às famílias, aos servidores e às próprias pessoas 
privadas de liberdade. A Comunicação Pública só irá se efetivar quando 
envolver os vários atores desse processo, considerando as necessidades 
de escuta e as especificidades de cada um.

 2ª recomendação

Que todas as Ouvidorias sejam facilmente localizáveis pela internet ou 
fora dela e que possuam uma estrutura de atendimento ativa e eficiente, 
seja por telefone, e-mails ou outro canal de comunicação disponibilizado 
de maneira acessível aos cidadãos. 
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3ª recomendação

Que todas informações referentes às Ouvidorias - números de contato, 
e-mail, endereço, formas de contato e nome do Ouvidor - estejam disponí-
veis e atualizadas, preferencialmente nos sites dos respectivos órgãos ou 
em outro canal de comunicação oficial relacionado à Ouvidoria. 

4ª recomendação

Que as Ouvidorias cumpram a transparência ativa, conforme previsto na 
LAI, com sites informativos, em linguagem clara e atualizados. Estas infor-
mações devem estar acessíveis a diferentes públicos. 

5ª recomendação 

Padronização, em todas as Ouvidorias, por meio de um sistema único de 
lançamento e registro das demandas, se possível, tornando sigiloso o de-
mandante. É importante que o demandante possa acompanhar os trâmi-
tes da questão até a sua solução. Para isso, recomendam-se encontros 
frequentes entre as Ouvidorias, bem como a constituição de uma rede de 
Ouvidores.

6ª recomendação

Fortalecimento institucional das Ouvidorias para que assumam uma po-
sição de protagonismo na gestão do sistema prisional. Para isso, é fun-
damental que haja autonomia de ação, pessoal, estrutura, orçamento e 
visibilidade para o adequado reconhecimento e desempenho das funções 
precípuas das Ouvidorias.

7ª recomendação

Investimento em procedimentos pró-ativos, o que significa que os Ouvido-
res devem ir onde as pessoas privadas de liberdade estão, possibilitando 
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que escrevam ou relatem, por meio de um protocolo claro e seguro, suas 
demandas, críticas e sugestões.

8ª recomendação

É necessário construir coletivamente o perfil desejável e adequado à fun-
ção dos Ouvidores e de seu trabalho, com normativas precisas. 

9ª recomendação

Fortalecer o diálogo das Ouvidorias com os movimentos sociais, ouvindo-
-os e atendendo-os, estabelecendo um processo de comunicação fluente 
para legitimação das Ouvidorias com esses grupos.

10ª recomendação

É fundamental que as Ouvidorias estejam disponíveis para a escuta de 
demandas de servidores e colaboradores do Sistema Penitenciário, e que 
considerem as especificidades desse grupo.
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Técnicas para medir concentração de 
mercado de mídia: modo de usar

O presente artigo sugere uma revisão de técni-
cas de mensuração de concentração de merca-
do, tendo como horizonte sua aplicabilidade ao 
ambiente da pesquisa em comunicação. Trata-
-se, fundamentalmente, de uma reflexão em-
pírica sobre a operacionalização dessas ferra-
mentas para aferir mensuração de diversidade 
de mídia – ou media-market competition (CMPF, 
2013) –, a partir da análise de estruturas de 
mercado.

Sob a perspectiva da economia política e de 
análises de políticas públicas de comunicação 
e cultura, adotou-se como problema de pesqui-
sa a seguinte pergunta: como medir mercado de 
mídia de modo a ser possível classifica-lo como 
concentrado ou diversificado? Nesse sentido, 
foram alvo desta reflexão técnicas de mensura-
ção amplamente utilizadas no campo da econo-
mia da indústria e da economia de empresas, a 
saber: Relação de Concentração (CR4), Índice 
de Joly (J), Índice de Theil (T), Coeficiente de 
Gini (G), Índice Herfindahl-Hirschman (HHI), 
Noam-Index (MOCDI) e Hill Index (HI). Ressalte-
-se que essas últimas duas foram desenvolvidas 
especialmente para o mercado de mídia. 
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Pretendeu-se, assim, atingir o seguinte objetivo principal: revisar, compa-
rativamente, estratégias de se medir concentração de mercado, de modo 
a se verificar possibilidades e limitações da sua aplicação ao mercado de 
comunicação. Ao mesmo tempo, o presente artigo teve como propósito, 
por meio da exemplificação didática, demonstrar como utilizar essas téc-
nicas a partir de dados empíricos. Espera-se, com isso, incentivar outros 
pesquisadores a desenvolver investigações empíricas dessa natureza, 
com o intuito de se identificar estruturas de mercado oligopolizadas.

Como identificar mercados oligopolizados 

Mercados oligopolizados são resultado do alto grau de centralização e con-
centração de capital. Nos termos adotados por Kon (1999, p. 48), a partir 
de Marx, a concentração de capitais consiste no “crescimento de capitais 
individuais, à medida que os meios sociais de produção e subsistência são 
transformados em propriedade privada de capitalistas”. A centralização, 
por sua vez, é resultado da distribuição de capitais existentes, em que se 
observa o acúmulo de recursos retirados de várias mãos individuais em 
uma única mão. Concentação e centralização são entendidos, portanto, 
conceitos complementares quando da análise de mercado.

Mudança ou manutenção dos níveis de concentração em determinada 
indústria são resultado das relações de poder observadas neste merca-
do específico, porque dizem respeito à alocação de recursos (PINDYCK; 
BUBINFELD, 1994; KON, 1999). Nesse sentido, a entrada de concorrentes 
representa uma potencial ameaça àquelas empresas consolidadas no 
mercado (MCGUIGAN; MOYER; HARRIS, 2006). A falta de competição al-
mejada pelas firmas integrantes do grupo oligopolista favorece a garantia 
de lucro daquelas já estabelecidas. Ao mesmo tempo, porém, ela incentiva 
a manutenção de empresas pouco eficientes no mercado e desestimula 
inovações em termos de processo de produção.
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A microeconomia, sobretudo aquela voltada à economia de empresas e 
economia da indústria, oferece ferramentas que se propõem a medir con-
centração de mercado, como forma de clarificar sua dinâmica. Dentre 
as principais dificuldades inerentes ao processo de mensuração, desta-
cam-se a escolha do indicador entendido pelo pesquisador como o mais 
adequado, bem como a disponibilidade de dados estatísticos apropriados 
(KON, 1999). De um modo geral, os indicadores dizem respeito à participa-
ção de mercado relativa (MCGUIGAN; MOYER; HARRIS, 2006), a partir da 
qual se pode visualizar estruturas de mercado oligopolista.

Os resultados de mensuração podem variar, fundamentalmente, em fun-
ção da ferramenta metodológica adotada. Recomenda-se, por isso, o uso 
de mais de uma técnica (KON, 1999). 

Relação de Concentração (CR)

A Relação de Concentração (CR) mede a parcela de participação de um 
número determinado de firmas no contexto geral da indústria examinada. 
A fórmula abaixo ilustra a aplicação da técnica numa situação em que se 
leva em conta as quatro maiores empresas do setor:

Na fórmula, Si é a participação das firmas presentes no mercado; j é de 
uma determinada indústria. 
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Imagine um mercado hipotético de determinada indústria formado por 
nove empresas. Se as quatro maiores abarcam, por exemplo, 40%, 30%, 
10%, 10%, e as outras cinco participam de 2% cada uma, o índice C4 será 
901:

A interpretação do resultado é simples: quanto maior o índice, maior o 
nível de concentração, conforme tabela a seguir:

PARÂMETRO DE CLASSIFICAÇÃO DE MERCADO A PARTIR DO 
RESULTADO DA RELAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO CR4 E CR8

Níveis de Mercado Razão de concentração

CR4 CR8

Altamente Concentrado i > 75% i > 90%

Alta Concentração 65% < i < 75% 85% < i < 90%

Concentração moderada 50% < i < 65% 70% < i < 85%

Baixa Concentração 35% < i < 50% 45% < i < 70%

Ausência de concentração i < 35% i < 45%

Claramente Atomístico i = 2%

Fonte: Bain (1959 apud SCHIRIGATTI et al., 2012).

Não há consenso sobre parâmetros de classificação. Para os limites ado-
tados por Winseck (2008), por exemplo, num contexto em que a técnica 
CR4 é aplicada, considera-se 50% ou mais de concentração como um si-
nal de mercado altamente concentrado. Utilizando-se a técnica CR8, por 

1. Exemplo hipotético ilustrativo presente na página da internet do projeto International Media 
Concentration. Disponível em: <http://internationalmedia.pbworks.com/w/page/20075675/
methodology>. Acesso em: 08 de abril de 2014.
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sua vez, pode-se considerar altamente concentrado um cenário em que as 
oito maiores empresas controlam 75% ou mais desse mercado.

A técnica CR foi aplicada por Becerra e Mastrini (2009) em análise da in-
dústria de comunicação de 11 países latino-americanos mais a Espanha. 
Em outra pesquisa (MASTRINI; BECERRA, 2011), os autores adotaram o 
mesmo desenho para analisar concentração na Argentina, Brasil, Chile 
e Uruguai. Estudo da Netherlands Media Autorithy coordenado por Ward 
(2004) também aplicou a técnica CR ao mercado de mídia. Entretanto, 
utilizou a estratégia de cálculo CR3, em que se leva em conta as três prin-
cipais empresas do setor, com base nas seguintes margens:

PARÂMETRO DE CLASSIFICAÇÃO DE MERCADO A PARTIR DO 
RESULTADO DA RELAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO CR3

Índice CR3 Classificação do mercado

CR3 = 0 a 35 Pouco concentrado

CR3 = 36 a 55 Moderadamente concentrado

CR3 = 56+ Altamente concentrado

Fonte: Ward, 2004.

A técnica CR, porém, apresenta importantes fragilidades, destacadas por 
Kon (1999), Becerra e Mastrini (2009) e Noam (2008; 2009). A relação não 
identifica modificações na competição ocasionadas pelo desaparecimento 
de firmas pequenas e também não leva em conta o número total de empre-
sas presentes na indústria. Dessa forma, a fórmula não considera a distri-
buição relativa do tamanho das mesmas. Ao considerar o valor agregado 
da concentração de mercado como essencial, a relação de concentração 
CR (assim como a HHI, conforme observado adiante) negligencia a variá-
vel “pluralismo de vozes”, o que, no caso da comunicação, pode impactar 
substancialmente no resultado da mensuração (NOAM, 2008; 2009).
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Índice de Joly (J)

O Índice de Joly (J) é outra ferramenta usada para medir concentração. 
Ela leva em conta o tamanho absoluto de cada uma das unidades in-
cluídas na indústria e também todas as firmas da indústria (KON, 1999). 
Quanto maior o valor, maior o nível de concentração, segundo a expressão 
matemática ilustrada abaixo:

Na fórmula, n é número de firmas participantes do mercado em questão; 
X, a variável referente à participação no mercado da firma analisada; i, a 
firma num dado mercado. Seguindo o exemplo hipotético já citado, o Índi-
ce de Joly seria assim calculado para o Cenário 1, a indústria do tipo A em 
um país W:

ILUSTRAÇÃO HIPOTÉTICA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE 
DE JOLY A UMA INDÚSTRIA A, PAÍS W

Cenário 1 - Indústria A país W

Xawi Xawi2

40 1600

30 900

10 100

10 100

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

Total 100 2720

Índice Joly (J) 0,272

Fonte: Elaboração própria a partir de Kon (1999).



128

VOLTAR AO SUMÁRIO

TÉCNICAS PARA MEDIR CONCENTRAÇÃO DE MERCADO DE MÍDIA: MODO DE USAR

Imagine, agora, o Cenário 2: o mesmo tipo de indústria (A) em um outro 
país (Z) com a seguinte divisão de mercado (40; 30; 20; 10). Por ser, a 
princípio, um tanto mais concentrado, espera-se o índice para o Cenário 
2 apresente um valor maior se comparado ao Cenário 1. E é justamente o 
que se verifica:

ILUSTRAÇÃO HIPOTÉTICA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE 
DE JOLY A UMA INDÚSTRIA A, PAÍS Z

Cenário 2 - Indústria A País Z

Xazi Xazi2

40 1600

30 900

20 400

10 100

Total 100 3000

Índice Joly (J) 0,3

Fonte: Elaboração própria a partir de Kon (1999).

Índice de Entropia ou Índice de Theil (T)

Outro recurso também previsto pela microeconomia para medir concen-
tração é o Índice de Entropia, cuja aplicação também se verifica na área 
de mídia (MORISI, 2012). Surgido no âmbito da teoria da informação, foi 
adaptado a estudos de organização industrial por Theil, originando o Coe-
ficiente de Entropia de Theil ou Índice de Theil (T), utilizado comumente 
para medir distribuição de renda. Quanto maior a concentração, menor o 
valor resultado do cálculo, de modo que 0 indica a concentração máxima 
e 1, a mínima.
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Chega-se ao índice de desigualdade de Theil T por meio da seguinte ex-
pressão (RESENDE, 1994):

Na fórmula, n é número de firmas participantes do mercado em questão; yi, a 
participação da empresa no mercado; logn, o logarítmo natural. No exemplo 
hipotético já utilizado, tem-se a seguinte equação para o Cenário 1:

Quanto ao Cenário 2, com menos empresas, porém com distribuição a 
princípio menos desigual entre si, tem-se o seguinte cálculo:

O resultado indica, portanto, o Cenário 2 menos concentrado comparati-
vamente ao Cenário 1. Infere-se que, para o cálculo do Índice de Theil, a 
quantidade de empresas pesa menos do que a distribuição de fatias de 
mercado entre elas.

Coeficiente de Gini (G)

Destacamos, ainda, o Coeficiente de Gini (G). Usualmente adotado para 
mensurar desigualdade social, é utilizado no contexto indústrial para me-
dir desigualdade em termos de tamanho de firmas. Por esse motivo, “é 
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comum referir-se a este indicador mais como uma medida de desigualda-
de do que de concentração” (KON, 1999, p. 63-4). Ao analisar desigual-
dade no compartilhamento do mercado de mídia na Internet, Hindman 
(2009) aplica a seguinte expressão:

Na fórmula, Y é a proporção cumulativa do recurso em questão – a variável 
utilizada para se referir a divisão de mercado; e X, a proporção cumulativa 
da população de firmas. O índice varia entre 0 e 1, de modo que o número 
0 indica completa igualdade entre as firmas e o número 1, por outro lado, 
indica completa desigualdade.

PARÂMETRO PARA CLASSIFICAÇÃO DE CENÁRIO 
A PARTIR DO ÍNDICE DE GINI

Valor do Índice de Gini Desigualdade 

0,000 – 0,100 Nula

0,101 – 0,250 Nula a fraca

0,251 – 0,500 Fraca a média

0,501 – 0,700 Média a forte

0,701 – 0,900 Forte a muito forte

0,901 – 1,000 Muito forte a absoluta

Fonte: Câmara (1949 apud SCHIRIGATTI et al., 2012).

Utilizando os mesmos cenários hipotéticos anterioremente adotados, te-
ríamos, um Índice de Gini igual a 0,789 para o Cenário 1, classificado como 
desigualdade forte a muito forte; e igual a 0,625 para o Cenário 2, classi-
ficado como desigualdade média a forte.

Kon (1999) destaca o que seria uma vantagem do Coeficiente de Gini: 
ele é capaz de apontar modificações quando há fusões entre firmas de 
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tamanho pequeno ou médio, algo não identificado, por exemplo, pela téc-
nica CR. De acordo com a autora, a diminuição no número de empresas 
provocaria uma redução da desigualdade entre aquelas remanescentes e, 
consequentemente, um menor valor G.

Herfindahl-Hirschman (HHI)

Outra técnica usual para se medir concentração de mercado é o Índice 
de Herfindahl-Hirschman (HHI), adotado pela Divisão Anti-truste do De-
partamento de Justiça dos EUA (DOJ). Para se chegar ao resultado, são 
somados os quadrados da parcela de participação de cada empresa, le-
vando-se em conta todas as empresas presentes no cenário da indústria 
analisada, conforme ilustra a expressão a seguir:

Na fórmula, n é o número de firmas participantes do mercado em questão; 
Si, a participação de cada firma no mercado; e i, um tipo de firma num dado 
mercado. Ao contrário da relação CR, o Índice HHI leva em conta o tama-
nho relativo das empresas ao elevar a parcela de participação de cada 
uma delas ao quadrado. Quanto maior o índice, maior a desigualdade no 
mercado. A tabela a seguir ilustra essa relação a partir dos parâmetros 
adotados pela Divisão Anti-truste do Departamento de Justiça dos EUA.

PARÂMETRO DE CLASSIFICAÇÃO DE MERCADO ADOTADA PELA DIVISÃO 
ANTI-TRUSTE DO DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA DOS EUA, A PARTIR DO 

RESULTADO DO ÍNDICE DE HERFINDAHL-HIRSCHMAN (HHI)

Índice Classificação do mercado

HHI < 1000 Não concentrado

HHI > 1000 porém < 1800 Moderadamente concentrado

HHI > 1800 Altamente concentrado
Fonte: Noam, 2008; 2009.
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Cooper (2007), ao abordar as formas de medir concentração adotadas 
pelo Departamento de Justiça dos EUA, chama atenção para a necessida-
de de se conceituar, primeiramente, o que vem a ser produto e mercado. 
O autor ressalta que o índice HHI é apenas uma das formas disponíveis 
na literatura econômica para se medir concentração de mercado. Porém, 
passou a ser largamente adotado, argumenta Cooper (2007), por estabe-
lecer um link conceitual entre a estrutura de mercado e sua performance 
– relação esta baseada em evidências empíricas também no campo de 
comunicação, destaca o autor.

A depender dos números encontrados num determinado mercado, pode-se 
enquadrar sua estrutura de acordo com as referências da tabela a seguir:

REFERÊNCIAS PARA CLASSIFICAÇÃO DE 
 ESTRUTURA DE MERCADO DE MÍDIA

Departament of 
Justice merger 

guidelines

Type of 
market

Equivalents in 
terms of equal 

sized firms

Typical HHI in 
media markets

4-firms 
share

Monopoly 1 5300 + ~100

Duopoly 2
3000 -

5000
~100

5 2000 80

Highly 
concentrated

Tight 
oligopoly

1800

or more

Moderately 
concentrated 6 1667 67

Unconcentrated Loose 
oligopoly 10 1000 40

Atomistic 
competition 50 200 8

Fonte: Cooper, 2007.
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Imagine, novamente, a seguinte situação: um mercado dividido por nove 
empresas, sendo as quatro maiores detentoras de fatias de 40%, 30%, 
10%, 10%, e as outras cinco responsáveis por 2% cada uma. Diante desse 
cenário, o cálculo seria assim realizado:

Nesse exemplo, como o resultado é maior do que 1.800, esse mercado se-
ria considerado como altamente concentrado. Hindman usou o Índice HHI 
para medir concentração de mídia – ao lado do Coeficiente de Gini e do 
Noam Index – para testar a tese segundo a qual a ideia de democratização 
digital na era da internet não passa de um mito (HINDMAN, 2009). O HHI 
também serviu de base para o desenvolvimento do bastante questionado 
DI-FCC, o índice de diversidade da Federal Communication Commission 
(COOPER, 2007). Delarbre (2010) utilizou o Índice HHI para analisar o ce-
nário da televisão no Argentina, Brasil, Chile e México e Venezuela e com-
pará-lo com dados sobre cultura política.

Noam Index ou Media Ownership Concentration and Diversity Index 
(MOCDI)

Embora o índice HHI seja amplamente aplicado a mercados da área de mí-
dia, este setor ainda carece de uma estratégia específica. Eli Noam (2008; 
2009) destaca a necessidade de se formular um índice específico para a 
área de mídia – e é isso o que o autor procura fazer. 

Em seus estudos, Noam recorreu ao Índice HHI para investigar a dinâ-
mica da concentração nos Estados Unidos entre 1984 e 2004. O pesqui-
sador adotou a receita das empresas como variável principal para medir 
concentração de mercado não apenas em radiodifusão, mas também em 
telecomunicações e Internet. O autor, porém, aponta o que seriam limi-
tações das técnicas CR e HHI, das quais a principal seria não dar conta 
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do componente “pluralismo”, conforme destacado anteriormente. Dessa 
forma, Noam propõe um índice próprio para a área de comunicação, o Me-
dia Ownership Concentration and Diversity Index (MOCDI), Noam-Index ou 
Índice Noam:

Na fórmula, n é o número de firmas participantes do mercado em questão; 
Si, a participação de cada firma no mercado; e i, um tipo de firma num 
dado mercado. Noam sugere que o Índice HHI seja dividido pela raiz qua-
drada do número de empresas presentes no mercado, desde que essas 
empresas sejam responsáveis por, pelo menos, 1% desse mercado. Assim, 
defende o autor, atribui-se peso tanto à variável “diversidade de vozes” ou 
“pluralismo” quanto a poder de mercado, ou parcela de mercado abran-
gida pelas firmas em questão. Quanto maior o resultado (MOCDI Index), 
mais concentrado o mercado, conforme tabela abaixo:

CLASSIFICAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO DE MERCADO SEGUNDO 
PARÂMETRO NOAM-INDEX MOCDI

Índice Classificação do mercado

MOCDI < 300 Não concentrado

300 > MOCDI ≥ 500 Moderadamente concentrato

MOCDI > 500 Altamente concentrado

Fonte: Elaboração própria a partir de Noam (2009).

Hill Index (HI)

Uma outra técnica voltada especificamente para mercado de mídia é o 
Hill Index (HI). Esta ferramenta foi desenvolvida pelo pesquisador da 
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Universidade de Chicago (EUA) Brian C. Hill – daí o nome do índice – e 
apresentado como uma alternativa ao Diversity Index (D-I), do FCC (HILL, 
2006). Entretanto, chama atenção o autor, ao invés de somar o quadrado 
das parcelas de mercado compartilhado, a expressão matemática propõe 
o somatório da raiz quadrada dessas parcelas, conforme representação 
abaixo:

Na fórmula, Si é a participação de cada firma no mercado; i é um tipo de 
firma num dado mercado. Quanto maior o valor HI, maior a diversidade no 
mercado analisado; quanto menor o valor, menor a diversidade. Ao defen-
der sua técnica, Hill argumenta que tal expressão matemática atende ao 
pressuposto segundo o qual há uma correlação entre aumento da concen-
tração em mercado de mídia e redução da diversidade.

Tome-se ainda como exemplo o cenário hipotético já utilizado neste artigo 
em que são comparados dois mercados. No cenário A (cA), nove empresas 
o compartilham na seguinte proporção: 40%, 30%, 10%, 10%, 2%, 2%, 2%, 
2%, 2%. No cenário B (cB), tem-se uma distribuição diferente: 40%, 30%, 
20%, 10%. Imagine que se tratam de mercados de mídia em dois países 
distintos, mais especificamente suponhamos que os números ilustram dis-
tribuição de audiência de TV aberta. À primeira vista, poder-se-ia levantar 
a hipótese de que o primeiro cenário apresenta maior diversidade do que 
o segundo, o que é confirmado pelos números, conforme indicado abaixo:
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ILUSTRAÇÃO HIPOTÉTICA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE HILL

                             Cenários

cA cB

40 40

30 30

10 20

10 10

2

2

2

2

2

100% 100%

HI 25,2 19,5
Fonte: Elaboração própria.

Como valores maiores indicam maior diversidade e valores menores, me-
nor diversidade, conclui-se que o cenário A é mais diversificado em termos 
de mercado de mídia (25,2) quando comparado ao cenário B (19,5).

Percursos e possibilidades

Esse artigo teve como objetivo apresentar um panorama das principais es-
tratégias de mensuração de mercado presentes no campo da microecono-
mia e passíveis de serem aplicadas ao mercado de mídia. Cabe a ressalva 
de que técnicas de mensuração de mercado não são, em geral, desenvol-
vidas para esse tipo de ambiente. Nesse sentido, evidencia-se a necessi-
dade de se desenvolver, aplicar e aprimorar estratégias próprias da área 
da comunicação. A partir do exercício com adoção de dois cenários hipoté-
ticos, foi possível verificar o peso de cada uma das fórmulas tomando-se, 
basicamente, duas variáveis: (i) número de empresas no mercado e (ii) 
fatia abarcada por cada uma das empresas.
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Verificou-se que o Índice de Theil dedica maior ênfase à distribuição de 
parcelas de mercado entre as firmas concorrentes. A fórmula do Índice 
de Joly, por sua vez, atribui maior peso à quantidade de empresas, quan-
do comparado ao Índice de Theil, do que à participação de cada uma no 
mercado. O mesmo pode ser dito em relação ao Índice de Gini. Por isso, a 
obtenção de resultados divergentes entre si, o que explicita a necessidade 
de se adotar, também, estratégias de mensuração desenvolvidas especifi-
camente para a área de comunicação. Em tese, elas possuem o mérito de 
atribuir o devido peso tanto à quantidade de empresas no mercado quanto 
ao espaço ocupado por cada uma delas. Noam Index e Hill Index se mos-
tram como alternativas viáveis nesse sentido. 

Apesar das limitações reducionistas próprias da aplicação da matemática 
ao estudo da realidade social e política, entende-se como relevante a ado-
ção de tais técnicas, tanto para o aprimoramento da ferramenta quanto 
para se ter um diagnóstico aproximado da realidade.
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Esfera pública, tecnologias e imagem: 
modos de compreensão dos territórios 
informacionais digitais

Os equipamentos móveis adicionaram aos re-
cursos de comunicação aplicações que vêm mo-
dificando a sociabilidade realizada em territórios 
informacionais povoados por múltiplos atores, 
que promovem intensas trocas de mensagens 
com o uso cada vez mais intenso da fotografia 
como meio de expressão. O registro fotográfico 
sobre a vida na cidade que surge nas ondas da 
web 2.0 nos mostra a força da articulação en-
tre os territórios físicos e os informacionais. O 
surgimento das redes sociais que lançam mão 
da geolocalização e das imagens conquistaram 
uma popularidade avassaladora, como é o caso 
do Instagram1 – que é o plano de fundo da aná-
lise aqui proposta. Esta rede social possibilita 
que os usuários compartilhem fotos e pequenos 
vídeos de forma instantânea com amigos, inde-
xando suas produções por meio de hashtags e 
marcando os locais retratados com os dispositi-
vos de geolocalização. 

1. Lançada em outubro de 2010, o Instagram ostentava 
a marca de 100 milhões de usuários no mundo. Quando 
adquirido pelo Facebook dois anos mais tarde, a rede social 
triplicou os números de usuários, atingindo 300 milhões de 
usuários ativos, que acessavam a rede social ao menos uma 
vez por mês.
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Lançado no final de 2010, o Instagram atingiu, em 2013, a marca de 300 
milhões de usuários registrados que, ao redor do mundo, compartilharam 
cerca de 16 bilhões de fotografias até então (MANOVICH; HOCHMAN, 
2013). Dois anos depois, em junho de 2018, já ostentava a marca de 1 bi-
lhão de usuários no mundo. Segundo o relatório liderado por Simon Kemp 
para a empresa We Are Social, o Brasil representa aproximadamente 5% 
desse público, com cerca de 50 milhões de contas ativas (KEMP, 2018).

O cenário que se configura para extração, catalogação e análise dessas 
informações deixadas nos rastros digitais que se encontram disponíveis na 
rede mundial de computadores é riquíssimo e nos oferece oportunidades 
únicas para pensar a relação entre os mundo off-line e o online por meio do 
registro fotográfico, especialmente no que diz respeito aos espaços da ci-
dade – aquela que vivemos “à flor da pele”, que nos interpela com sua pai-
sagem natural e arquitetônica e que chega até nós através das conexões 
com meios telemáticos. Também são importantes pistas para verificarmos 
como as práticas de comunicação contemporâneas atuam na constituição 
de uma esfera pública capaz de promover disposições, impressões, imagi-
nários e opiniões em torno das questões que constituem uma coletividade. 
Marcada por múltiplas narrativas do cotidiano, pela inexistência de uma 
instância enunciadora centralizada, por formas de expressão coloquiais 
e pela possiblidade de rápida interação, essa nova esfera de convivência 
desafia por sua amplitude e complexidade.

Lemos (2011) chama de “território informacional” a relação entre o espaço 
eletrônico-digital e o espaço físico. As mídias contemporâneas, segundo o 
autor, “criariam novos sentidos de lugar”, que ajudariam a “expandir nossa 
percepção espaço temporal” (LEMOS, 2011, p. 26). As questões tecnológi-
cas e sociais incluídas na lógica da comunicação influenciam na formação 
dos espaços sociais e comunicacionais e promovem a reconfiguração de 
uma esfera pública midiatizada, que se mostra povoada de novos atores 
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antes tidos como meros consumidores de informação. É possível que por 
meio da análise do que é produzido e exposto nas redes sociais, consi-
gamos construir uma leitura dos eventos sociais e culturais (MANOVICH, 
2013) a partir de histórias individuais, até então invisíveis, que compõem 
uma narrativa coletiva. 

Cidade, tecnologia e imagem

Verifica-se durante o século XX a consolidação das cidades como territó-
rio de realização da vida, do trabalho, da produção de riquezas e repro-
dução do capital.  Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o 
mundo alcançou um índice de urbanização de 55% em 2018 (ONU, 2018). 

Em seu amplo estudo sobre as mutações do capitalismo ocorridas durante 
o século XX até os primeiros anos deste século, Piketti (2014) mostra que, 
nos países desenvolvidos como Estados Unidos e França, os empregos 
gerados no setor primário (agricultura) caíram de 68% para 2% e de 64% 
para 3%, respectivamente, de 1800 para 2012, enquanto que os gerados 
pelos setores secundários e terciários (indústria e serviços) passaram, no 
mesmo período, de 31% para 98% nos EUA e de 36% para 97% na França. 

Esses dados, não apenas demonstram o processo de migração da repro-
dução do capital, como também nos falam sobre o processo de urbaniza-
ção e crescimento das cidades, uma vez que os setores secundário e ter-
ciário localizam suas atividades, quase que em sua totalidade, nas áreas 
urbanas.

Glaeser (2011) identificou que as cidades podem agregar vantagens ge-
rando retornos de conhecimento, produtividade e renda. “Nos Estados 
Unidos e na Europa, as cidades aceleram as inovações interligando seus 
habitantes inteligentes, mas as cidades desempenham um papel ainda 
mais importante no mundo desenvolvido: elas são as portas de comunica-
ção entre mercados e culturas” (GLAESER, 2011, p. 07). 
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Sem desconhecer que as cidades também abrigam pobreza e desigual-
dade e que exigem ações deliberadas para o seu desenvolvimento e su-
peração desses desafios, o autor destaca que as cidades, historicamente, 
têm se mostrado como ambientes capazes de gerar uma mistura de ideias 
constante e aleatória, e tendem a deixar seus habitantes mais produtivos 
e criativos. Esses dados contrariam prognósticos que apontavam para a 
perda de importância das relações presenciais e do contato interpessoal 
devido às tecnologias digitais, e indicam que, essas duas dimensões ten-
dem a se colocar como interdependentes e desta forma produzir ganhos 
em conhecimento e produtividade. 

A transição do século XX para o século XXI também marcou profunda-
mente o avanço dos equipamentos de comunicação, tornando-os minia-
turizados, conectados e portáveis. O maquinário fotográfico em particular 
transformou-se ao ser acoplado a essas pequenas centrais de produção 
de comunicação que são os smartphones. 

Se com as máquinas fotográficas digitais a fotografia passou a fazer par-
te da vida do cidadão comum, este fato foi exponencialmente ampliado 
com o surgimento e disseminação desses dispositivos, não apenas pelo 
seu baixo custo e facilidade de acesso a essa tecnologia, mas especial-
mente pela proximidade, facilidade e familiaridade dos usuários com essa 
tecnologia.

O smartphone e sua câmera digital passam a fazer parte do cotidiano das 
pessoas. Um aparelho que condensa linha telefônica, aplicativos, redes 
sociais, câmera, dispositivos de reprodução de músicas, localizador por 
GPS, passou a estar presente em todos os momentos da vida dos sujeitos. 
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Estes dispositivos munidos de acesso à internet − seja por meio das cone-
xões Wi-Fi ou serviços de dados 3G e 4G2 e, em breve, 5G, vêm transforman-
do as práticas sociais, a vivência do espaço urbano e a forma de produzir e 
consumir informação. No centro dessas modificações vemos surgir o que 
Lemos (2004) chama de cidade algoritmo, a cidade da cibercultura que 
cresce vinculada aos centros urbanos.

Vivenciamos uma mudança de perspectiva que transformou a sociedade 
dominada pela indústria e pela manufatura para uma outra dominada pela 
informação, comunicação, símbolos e serviços mediados por tecnologias 
digitais (LEMOS, 2004, p. 140)

O autor já previa o incremento da vigilância e do controle sob a sociedade, 
que hoje se torna uma realidade. As grandes cidades – vemos especial-
mente nas metrópoles, mas não somente elas – estão sendo infladas por 
aparatos tecnológicos cada vez mais sofisticados.  

A cidade algoritmo de Lemos (2013) é um espaço sem fronteiras, para 
além dos limites do território físico, que organiza e potencializa as trocas 
simbólicas. Surge como um espaço de fluxos, das relações sociais, das 
trocas, um espaço que nos integra e nos constrói. Produzida através da 
mediação constante entre atores humanos e não-humanos, a cidade al-
goritmo é uma cidade híbrida, na qual a tecnologia e os seres humanos, 
criam e recriam uma experiência com o mundo. 

Sobre esse tema, Castells (2003) afirma que a criação de mapas mentais 
sobre a cidade permite que o espaço urbano ganhe novos contornos. Per-
cepções territoriais que nem sempre remetem ao espaço físico-geográfi-
co, como lugares-telemáticos onde se desenrolam circunstâncias da vida 

2  3G (terceira geração) e 4G (quarta geração) são padrões para comunicação sem fio 
definidos pela União Internacional de Telecomunicações, que são usados para fornecer 
conectividade de internet sem fio em frequências de telefonia móvel.
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social; uma paisagem, uma forma de vestir e agir, uma cor. Aspectos que, 
em conjunto, formam uma bricolagem do imaginário de uma cidade, uma 
vez que a cidade é tudo o que vemos, vivemos, sentimos e imaginamos 
sobre ela – é, pois, “a coisa humana por excelência”, dizia Lévi-Strauss 
(1981, p. 117). Sendo assim, colocamos a questão central deste artigo: Que 
cidade é esta que se desvela a partir da construção desta bricolagem for-
mada pelas imagens que a retratam ou usam seu espaço como palco da 
performance fotográfica? 

Partimos então para a empreitada de apontar caminhos que ajudem a 
responder esta questão, ou seja, refletiremos a respeito dos conceitos, 
padrões e características imagéticas que constroem a imagem da cida-
de de Vitória3 (capital do estado do Espírito Santo), a partir das imagens 
postadas na rede social Instagram. Neste trabalho entenderemos as ima-
gens fotográficas como uma “dimensão do real”, tal como sugere Goveia 
(2011). “Estudar a fotografia (...) como uma outra dimensão da realidade 
pressupõe a imagem fotográfica como um elemento de outra natureza, e 
não apenas um apêndice do real” (GOVEIA, 2011, p. 25). 

Ainda que a fotografia tenha surgido como um retrato ou uma emanação 
do real, assumindo o lugar que antes, nesse sentido, pertencia à pintu-
ra, subsumi-la apenas a essa noção é negar o fato de que existem vários 
mecanismos nas câmeras ou na pós-produção que podem transformar o 
objeto fotografado ou, por outro lado, admitir a impossibilidade de darmos 
vida a um mundo imaginado. “Se a entendermos como dimensão do real 
os sonhos presentes na fotografia tornam-se visíveis e podem ser distribuí-
dos, compartilhados e armazenados” (GOVEIA; CARREIRA, 2012, p. 03). 

3 Vitória, com 352 mil habitantes (IBGE, 2014), tem a maior parte do seu território localizado 
numa ilha, e fica no centro da região metropolitana (Grande Vitória), que concentra em torno 
de 1,7 milhão de habitantes.
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Aqui analisaremos, portanto, esses sonhos individuais, que se tornam co-
letivos ao se inserirem numa cartografia operada pelo algoritmo presente 
no aplicativo que os retém e organiza.

Método de investigação

Esta pesquisa, que teve caráter exploratório com o objetivo de coletar os 
primeiros dados sobre a produção e compartilhamento das imagens sobre 
a cidade de Vitória, foi desenvolvida a partir da coleta de imagens realiza-
da com o apoio do Laboratório de Imagem e Cibercultura da Universidade 
Federal do Espírito Santo (Labic/Ufes)4, que nos últimos anos agregou ex-
periência no campo da análise de rede sociais digitais. 

A busca pelas imagens foi pensada a partir da indexação realizada pela 
hashtag #vitoriaes, por ter sido considerada mais abrangente, objetiva e 
com o maior número de adeptos, segundo o site webstagram, onde foi cria-
do um ranking prévio a partir das hashtags possíveis. Também determinou 
a escolha a segurança que o sufixo “ES” – referência à sigla do estado do 
Espírito Santo – agregado à palavra “vitória” oferece para configurar-se 
como denotativo da cidade de Vitória. Caso tivesse sido buscada a pala-
vra “Vitória” apenas, a sua condição de substantivo, bastante utilizado nos 
posts de língua portuguesa, poderia trazer outros pacotes de mensagens 
que não interessavam a esta pesquisa.

Para que fosse possível trabalhar com um grande número de dados de 
modo a permitir algumas linhas de leitura e análise, inicialmente, decidi-
mos coletar um dataset pequeno, formado por imagens postadas nos dias 
23 a 24 de maio de 2015, um final de semana. Esta extração nos rendeu 
605 imagens, que foram analisadas uma a uma.

4. O Laboratório de Imagem e Cibercultura (Labic) foi criado na Universidade Federal do 
Espírito Santo em 2007 pelo professor Fabio Malini, visando desenvolver tecnologia para 
análise de redes e grandes dados gerados pelo sistema de comunicação digital. 
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Pudemos então criar oito categorias de imagens que se inscrevem nos 
temas mais recorrentes: paisagens, cidade, selfies, alimentos, grupo de 
pessoas, animais, publicidade e mensagens5.

PLOTAGEM DAS 605 IMAGENS COLETADAS NO INSTAGRAM  
EIXO X, COR, E EIXO Y, SATURAÇÃO

Fonte: LABIC | Elaboração das autoras (2015)

Após plotagem6 das imagens, as fotos da categoria “cidade”, “alimentos” e 
“animais” se mostram majoritariamente presentes na zona azul e na tran-
sição entre azul e verde do gráfico, ao passo que “publicidade” e “mensa-
gens” figuram nas áreas rosas. “Paisagens”, “selfies” e “fotos em grupo” 

5. Consideramos paisagens as imagens que referem a aspectos naturais; cidade, aquelas que 
mostram aspectos arquitetônicos e urbanísticos; selfies, auto-retratos; alimentos trazem em 
geral fotos de pratos prontos para serem servidos; grupo de pessoas; animais; publicidade, 
imagens com divulgação de produtos; e mensagens, imagens que contêm apenas textos. 

6. Organização visual das fotografias por software utilizado no Labic, que as distribui num 
gráfico de acordo com a cor e a saturação, proporcionando algumas pistas para realização 
de análise de grande número de imagens.
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são responsáveis quase integralmente por preencher as áreas amarela-
das, que são compostas por fotos de pessoas e de paisagem de pôr do 
sol. Estas últimas, junto com as do céu e do mar, são os registros mais 
presentes neste dataset.

No eixo “X” (horizontal) temos a distribuição das imagens levando em con-
sideração a cor, com distribuição das imagens de acordo com o seu grau 
de magenta e ciano, especialmente. Já no eixo “Y” vemos a distribuição 
das imagens a partir do nível de saturação, onde no nível mais baixo temos 
as imagens com maior quantidade de branco e, no nível mais elevado, as 
mais saturadas. 

A concentração de grande quantidade de imagens próximas ao nível mais 
baixo do eixo “Y”, saturação, é explicada pelo padrão usado no Instagram 
até agosto de 2015, que aceitava postagem de imagens apenas em for-
mato quadrado (INSTAGRAM, 2015). Isto obrigava os usuários que fazem 
fotografias retangulares, como as panorâmicas, a redimensioná-las. Por 
isso, os usuários acabavam optando por utilizar aplicativos de edição de 
fotografia para garantir que seus registros não sofressem alteração. 

Esta coleta e plotagem dos dados nos dá a chance de uma primeira leitu-
ra, na qual podemos inferir a construção da imagem de Vitória como uma 
cidade viva, composta pelos cenários mais belos que a natureza se en-
carregou de criar, ainda que o brilho do pôr do sol ou o azul do mar sejam 
editados através do filtros oferecidos pelo aplicativo. De forma similar, na 
área que reúne principalmente fotos de pessoas, é possível observar que 
as narrativas ocupam-se de cumprir o papel de uma espécie de cartão de 
apresentação de si, com preocupação em capturar o melhor ângulo, o me-
lhor enquadramento e exposição, sempre pautadas no ideal consagrado 
do que é uma boa fotografia.

Posteriormente, a análise do que vem a ser nosso objeto de estudo final 
adensa essas questões. Partimos então para a segunda e mais ampla 
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extração de dados, realizada durante todo o período que a API7 do site nos 
permitia, extraindo apenas informações disponibilizadas em modo públi-
co, portanto de livre acesso. Esta extração nos trouxe um dataset formado 
por 15.099 imagens publicadas no período entre 15 de março de 2012 e 24 
de maio de 2015, data final da extração das imagens, além de todos os 
metadados atrelados a elas, como localização, data da postagem e filtro 
utilizado. 

A construção da imagem de Vitória no Instagram

Essas 15.099 imagens são atravessadas pelas subjetividades de cada um 
desses fotógrafos, moradores ou transeuntes da cidade, que contam as 
suas histórias com a capital do Espírito Santo. Nesse conjunto de ima-
gens, é possível perceber que a construção imagética da cidade a partir 
do registro fotográfico produzido pelas pessoas e agregados sob o rótulo 
#vitoriaes decorre dos vínculos entre os espaços da cidade e as subjetivi-
dades, ainda que estas estejam profundamente marcadas por vetores de 
uma memória e de um olhar que é coletivo. 

Em sua pesquisa sobre os cartões-postais de Vitória, Goveia (2011) iden-
tificou alguns padrões, como a reiteração de imagens do mar nos cartões 
postais do início do século aos mais atuais. Este é um aspecto que tam-
bém aparece na visualização das imagens do nosso dataset, tanto na pri-
meira quanto na segunda coleta de dados, como pode observar nas figu-
ras a seguir.

7. Sigla para Application programming interface: normas estabelecidas por um sotftware para 
a utilização de seus recursos. 
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PLOTAGEM 15 MIL: IMAGENS COLETADAS NO INSTAGRAM 
NO EIXO X, COR, E NO EIXO Y, SATURAÇÃO

Fonte: LABIC | Elaboração das autoras (2015)

As áreas que mais se destacam nesta visualização são aquelas em que 
predominam as cores azul e amarela. A onda azul registra predominan-
temente o céu e o mar (Figura 3). A onda amarela, em sua maioria, cor-
responde às categorias “selfie”, “fotos em grupo”, “alimentos”, “animais”, 
“paisagens” e “cidade”, como podemos conferir nas próximas imagens 
aproximadas.
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15 MIL: UM OLHAR MAIS PRÓXIMO DA ZONA 
DE IMAGENS AZUIS DA PLOTAGEM

Fonte: LABIC | Elaboração das autoras (2015)

Os postais de Vitória, assim como as imagens coletadas, reafirmam his-
toricamente a ligação com o mar, fato incontestável, uma vez que Vitória 
situa-se numa ilha. Segundo Goveia (2011), nos cartões postais antigos 
e recentes de Vitória, a praia raramente aparece como um espaço de so-
ciabilidade, mas como paisagem intocada, inabitada. O mesmo se repete 
nas imagens coletadas no Instagram. Embora seja encontrado o retrato da 
cidade como um ambiente vivo em termos de sociabilidade, o que pode ser 
percebido em fotos sobre a prática de exercícios físicos ou de encontros, é 
ainda mais comum a fotografia da “paisagem intocada”, aquilo que supos-
tamente existe sem a interferência do ser humano. 

Os enquadramentos e ângulos escolhidos não se afastam muito das 
narrativas consagradas em cartões postais ou em imagens publicitárias 
que têm a cidade como foco ou pano de fundo. Observa-se uma menor 
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incidências de fotografias das regiões mais pobres e menos reconhecidas 
visualmente, como foi constatado também na verificação de geolocaliza-
ção das imagens. Este revela que a área que concentra maior renda e a 
parte urbanisticamente mais favorecida da cidade é a mais fotografada. 
Nas imagens de pessoas ou objetos, por sua vez, observa-se a busca por 
ângulos privilegiados que favoreça a proximidade com o belo que é consa-
grado nos diversos meios de comunicação hegemônicos.

15 MIL: UM OLHAR MAIS PRÓXIMO DA ZONA DE IMAGENS 
AMARELADAS DA PLOTAGEM

Fonte: LABIC | Elaboração das autoras (2015)

Na figura a seguir, os pontos laranjas representam menor concentração 
de fotografias, enquanto os pontos em vermelho escuro dizem respeito a 
uma maior incidência de fotografias nas regiões representadas.
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GEOLOCALIZAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS  
QUE RETRATAM A CIDADE DE VITÓRIA

Fonte: Carto.com | Elaboração das autoras

A reiteração estética que é percebida nas fotografias registradas por uma 
multidão de pessoas nos leva a constatar que a representação da cidade 
como uma paisagem imaginada resulta das vivências individuais e cole-
tivas e das relações com o espaço, atravessada pela política. Embora as 
pessoas vivam e façam usos diversos do espaço da cidade, essa diversida-
de de vivências, não se mostra representada de maneira significativa nos 
dados analisados. Não há uma reformulação do modo com o qual se ima-
gina e representa a cidade, se compararmos às imagens predominantes 
nos cartões postais examinadas por Goveia (2011) e estas que foram ob-
tidas a partir dos múltiplos cliques aqui reunidos, seja porque os recursos 
materiais para produção de imagens estão mal distribuídos, seja porque 
há um silenciamento de narrativas alternativas. A cidade representada é 
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sempre enaltecida pelos seus aspectos naturais, é sempre uma cidade 
clara, limpa e, de certa forma, natural. 

Acrescente-se também que a representação é resultado de disputas me-
diadas por relações de poder, que agem através de “aparelhos de produ-
ção simbólica”, como mostra Bourdieu (1999). Entender esse aspecto é 
necessário para perceber a predominância de um olhar hegemônico nas 
milhares de imagens coletadas. É necessário também para que se possa 
levar à renegociação dessas representações imagéticas, pois reformular 
ou reafirmar o modo pelo qual se representa o espaço é também uma ação 
política (MASSEY, 199) e essencial para produzir outras formas de ser e 
estar no espaço urbano. 

Isso nos leva a compreender as imagens que formam o dataset na pers-
pectiva da imagem memética. Os memes “seriam unidades de cultura 
transmitidas de pessoa a pessoa por imitação ou por outras formas de 
aprendizagem cultural” (TOLEDO, 2013, p. 181). Portanto, a memética, se-
gundo Toledo (2013), “nos mostra que existe um aparato conceitual muito 
mais forte por detrás de algumas intuições cotidianas sobre porque cer-
tos comportamentos são mais comuns do que outros” (TOLEDO, 2013, p. 
192). O meme não é produzido e replicado sem que haja conexões com 
questões culturais, biológicas e psicológicas. Não há como ignorar o nosso 
aparato cognitivo no contexto da produção e replicação dos memes. 

Cidades, territorialidades, algoritmos e relações de poder

A noção de território urbano tem sofrido importantes mudanças como con-
sequência das transformações da cidade por meio da sociedade digital. 
Estamos testemunhando a redefinição dos limites dos espaços públicos 
e do espaço privado. As cibercidades ou cidades algoritmos produzem no-
vas formas de estabelecer o espaço público e a apropriação das redes 
telemáticas e das tecnologias de comunicação têm potencial tanto para 
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encorajar e fortalecer o pensamento político-democrático, como também 
para promover o controle e a vigilância. 

Pensar a cidade a partir da Comunicação é reconhecer e compreender a 
sua face algorítmica, entender a cidade como um fluxo de relações que 
podem promover outras territorialidades e relações de poder. As cidades 
são, cada vez mais, cidades de algoritmos, cidades de dados, de software. 
Pensar o urbano é pensar a cidade que se faz por influência, mediação 
e tradução de não-humanos digitais em programas, redes telemáticas e 
bancos de dados. 

Nesse sentido, o processo de etiquetar uma imagem no Instagram com 
uma hashtag alusiva à cidade possibilita a reafirmação ou reconstrução 
de uma memória visual promovida pela bricolagem coletiva por diversos 
atores. Neste trabalho, pudemos verificar que a profusão de imagens pos-
tadas no Instagram reafirma e repete imagens da cidade historicamente 
construída e mostra Vitória como uma bela e singela cidade, onde sempre 
é verão. 

A ausência de outra narrativa contundente sobre Vitória permite-nos in-
ferir, num primeiro momento, que há um imaginário compartilhado e este 
tende a se cristalizar em decorrência de uma série de fatores, entre as 
quais a possível predominância de um ideal de beleza urbana evocado 
pela condição de ilha que a cidade de Vitória detém;  o fato de que a cons-
tituição de um espaço de vivência comum, uma esfera pública, proporcio-
nado pela atividade intensa de diversos enunciadores individuais, refor-
çam as imagens meméticas, ou mesmo a possibilidade de ocorrência de 
um silenciamento que elimina das trocas discursivas enunciados (verbais 
ou imagéticos) que não  correspondam aos hegemônicos. Ao abraçar uma 
única narrativa sobre a cidade, retira-se dela o que lhe é politicamente 
essencial: a multiplicidade e a potência da disputa. 
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Direito à comunicação no YouTube: 
perspectivas teóricas nas pesquisas da 
Intercom

YouTube, midiatização e direito à 
comunicação

O desenvolvimento constante dos dispositivos 
e recursos digitais de comunicação e a presen-
ça crescente destes nas relações culturais que 
se estabelecem abriram ao campo de estudos 
comunicacionais novas possibilidades de pes-
quisas, favorecidas não apenas pelo crescimen-
to do universo de objetos a serem explorados, 
mas também pelos novos usos culturais desses 
recursos que surgem, o que motiva o desen-
volvimento de novas perspectivas teóricas e 
epistemológicas. 

Dentro desse universo contemporâneo de recur-
sos a serem explorados, o YouTube demonstra 
ser uma das ferramentas de maior impacto cul-
tural e comunicacional. Criado em 2005, o site 
tornou-se um veículo importante para a conso-
lidação do que veio a se caracterizar como web 
2.0 (O’REILLY, 2005), sendo um espaço em que 
o público consumidor de vídeos também pode 
tornar-se produtor de conteúdos. Conforme 
analisam Burgess e Green (2009), o que tornou 
o YouTube um fenômeno cultural e midiático 
foram os recursos que permitem o consumo, o 
compartilhamento e a incorporação de vídeos 
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em outros sites. Segundo os autores, o site então se apresenta como um 
espaço cujo foco é dar vazão à produção midiática do público usuário 
comum.

Isso mostra como o YouTube se mostra relevante, não apenas enquanto 
plataforma midiática, mas todo o fenômeno comunicacional estabelecido 
por meio dele e no qual se insere, como um reflexo do cenário de midiati-
zação da sociedade. Pensamento desenvolvido a partir do avanço dos es-
tudos de recepção, com destaque para o legado teórico de Jesús Martín-
-Barbero e suas reflexões a respeito das mediações culturais, o conceito 
de midiatização surge com a proposta de dar um sentido a forma com que 
se articulam mídia e cultura a partir da crescente inserção dos meios nas 
relações sociais que ocorrem dentro de nossa cultura. Sociedades midia-
tizadas seriam aquelas em que todos os processos sociais e culturais, em 
todas as esferas, passam pelas mídias e têm nelas um fator, se não de-
terminante, ao menos condicionante, de forma que não há mais uma dis-
tinção clara entre a esfera da mídia e as demais instâncias da sociedade.

Já não se trata mais de reconhecer a centralidade dos meios na tarefa de 
organização de processos interacionais entre os campos sociais, mas de 
constatar que a constituição e o funcionamento da sociedade – de suas 
práticas, lógicas e esquemas de codificação – estão atravessados e per-
meados por pressupostos e lógicas do que se denominaria a «cultura da 
mídia». Sua existência não se constitui fenômeno auxiliar, na medida em 
que as práticas sociais, os processos interacionais e a própria organização 
social, se fazem tomando como referência o modo de existência desta cul-
tura, suas lógicas e suas operações. (FAUSTO NETO, 2008, p. 92)

Seguindo por essa perspectiva, José Luiz Braga (2006) toma por base a 
ideia de midiatização para elaborar seu conceito de Sistema Resposta So-
cial. De acordo com o autor, pensar a midiatização significa pensar uma 
dinâmica comunicacional circular, em que a transmissão de informação 
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não se restringe aos processos de emissão e recepção de mensagens con-
siderados pelas teorias da comunicação tradicionais. Na visão de Braga 
(2006), ao ter condições técnicas e culturais de não apenas consumir con-
teúdos, mas também de produzir e difundir informações, o público torna-
-se capaz de interagir com os produtos midiáticos por meio de respostas 
que considera produtivas, o que configura uma terceira instância comuni-
cacional: a da circulação. 

Para o autor, os dispositivos sociais que surgem, a partir do cenário de mi-
diatização, voltados à produção de conteúdos que servem de resposta so-
cial aos produtos midiáticos podem ser interpretados como modos com os 
quais a sociedade se organiza para interagir com a mídia, colocando em 
circulação temas e assuntos que podem ser aprimorados e ressignificados 
de acordo com as necessidades comunicacionais de grupos específicos.

Assim, além do interesse em oferecer uma ampliação de conhecimento, 
para a compreensão do campo comunicacional, o subsistema parece se 
colocar como espaço de escolha para a intervenção crítica, cultural, educa-
cional e operacional, nos trabalhos da sociedade, no objetivo de estimular 
seus processos midiáticos de modo socialmente responsável e relevante. 
(BRAGA, 2006, p. 42)

Pensando nas implicações jurídicas dessa perspectiva teórica, o Sistema 
de Resposta Social pensado por Braga, a partir dos dispositivos sociais 
considerados pelo autor, pode ser interpretado como uma forma de por em 
prática e garantir a liberdade de comunicação, direitos que são previstos 
pela Constituição Federal por meio do art. 5º, incisos IV, V, IX, XII e XIV, 
associados também aos arts. 220 e 224. Segundo Silva (2009), o direito 
à comunicação pode ser entendido tanto na esfera pessoal, quanto na 
coletiva, e tem o objetivo de assegurar a liberdade de pensamento e de 
garantir “o interesse sempre crescente da coletividade para que tanto os 
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indivíduos como a comunidade estejam informados para o exercício cons-
ciente das liberdades públicas” (SILVA, 2009, p. 245). 

Assim, interpretamos que o YouTube, enquanto suporte tecnológico, e 
seus usos culturais que dão origem a fenômenos, como o surgimento dos 
chamados youtubers, pode ser analisado a partir da perspectiva de um 
possível exercício do direito à comunicação, de forma a verificar se es-
ses usos convertem-se em benefícios à sociedade, conforme prevê Braga 
(2006) ao pensar o Sistema de Resposta Social. A adoção de tal pers-
pectiva torna-se uma demanda não apenas dos estudos de comunicação 
digital, mas também aos que dialogam com os campos jurídico e político.

Paulino e Gomes (2012, p. 73) pontuam que o direito à comunicação me-
rece ações mais efetivas se pensarmos numa sociedade onde a mídia e as 
tecnologias de informação e comunicação adquirem centralidade na vida 
das pessoas, o que faz com que “a noção de direito à comunicação passa 
a abranger, a informação e as capacidades de colher, receber e comunicar, 
buscando viabilizar a interação entre a coletividade e uma realidade cada 
vez mais dinâmica e inter-relacionada”. (NAPOLITANO; VANZINI; ROSICA, 
2014, p. 5)

A partir então da definição do YouTube enquanto objeto científico de estu-
dos e da identificação das possibilidades de se estabelecer um diálogo en-
tre os estudos acerca dos usos feitos da plataforma, como reflexos de uma 
sociedade midiatizada, e as pesquisas relacionadas ao direito à comuni-
cação e seus exercícios, propomos uma análise de como o YouTube vem 
figurando as pesquisas em comunicação nos últimos anos, com o objetivo 
de verificar quais as perspectivas aplicadas ao site e se são estabelecidos 
diálogos entre os usos culturais do site e o direito à comunicação. 
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O YouTube na Intercom

Tomamos por base os artigos publicados nos anais dos congressos na-
cionais da Intercom1 no período de 10 anos, de 2006 a 2016. O objetivo 
foi o de levantar a quantidade de trabalhos dedicados ao YouTube, por 
meio da identificação do termo nos títulos e/ou palavras-chave. Após esse 
levantamento geral, foram observadas as afinidades temáticas nas quais 
as pesquisas se situam, por meio de sua classificação entre as Divisões 
Temáticas (DTs) e Grupos de Pesquisa (GPs) da Intercom.

Para compreender também como os estudos voltados ao YouTube evoluí-
ram no período, foram também observadas a concentração de trabalhos 
ao longo dos anos e como sua divisão pelas DTs se modificou nesses 10 
anos. Ressaltamos que, por priorizarmos os artigos frutos de pesquisas 
científicas, não foram considerados os trabalhos apresentados no Expo-
com, área dedicada a produções técnicas de estudantes de graduação. 

Ao longo então de 10 anos de produção científica vinculada às DTs da In-
tercom, foram identificados 70 trabalhos que contêm o termo “YouTube” 
em seus títulos e/ou palavras-chave. Desse total, 49 foram apresentados 
nos GPs e antigos Núcleos de Pesquisa (NPs), existentes até o Congresso 
Nacional de 2009; 20 deles foram apresentados no Intercom Júnior e um 
apenas compôs o Altercom, Jornada de Inovações Midiáticas e Alternati-
vas Experimentais, evento do Congresso Nacional de 2008. 
Apesar de ter sido lançado em 2005, é possível observar uma concentra-
ção maior de pesquisas relacionadas ao YouTube nos dois últimos anos, 
em 2015 e 2016. Enquanto não houve artigos publicados sobre o site logo 

1. Nota dos organizadores: Fundada em dezembro de 1977, a Sociedade Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) é uma instituição sem fins lucrativos que 
objetiva fomentar a troca de conhecimento entre pesquisadores, alunos de graduação e 
de pós-graduação e profissionais da área. O evento nacional da entidade – o Congresso 
Brasileiro de Ciências da Comunicação – é realizado anualmente, reunindo cerca de 3,5 mil 
pessoas. (Cf: http://www.portalintercom.org.br . Acesso: 22 de julho de 2019.)

http://www.portalintercom.org.br
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após seu lançamento, nos anos de 2006 e 2007, tendo início apenas em 
2008, cerca de 43% de toda a produção concentrou-se entre 2015 e 2016.

CONCENTRAÇÃO DE ARTIGOS RELACIONADOS AO YOUTUBE E 
APRESENTADOS NO INTERCOM/NACIONAL ENTRE 2006-2016

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

sem sem 7 5 5 6 5 7 5 15 15

Fonte: Elaborado pelos autores

No que diz respeito ao enquadramento temático dos artigos, há uma inci-
dência maior de pesquisas filiadas aos DTs Comunicação Multimídia, com 
26 trabalhos; Interfaces Comunicacionais. com 19 artigos; e Comunicação 
Audiovisual, com 19 pesquisas.

INCIDÊNCIA DE ARTIGOS POR DTS

Jornalismo 1

Publicidade e Propaganda 3

Relações Públicas e Comunicação Organizacional 3

Comunicação Audiovisual 9

Comunicação Multimídia 26

Interfaces Comunicacionais 19

Comunicação, Espaço e Cidadania 2

Estudos Interdisciplinares 6

Fonte: Elaborado pelos autores

O aumento no número e na variedade de temas relacionados ao YouTube 
reflete, na prática o pensamento de Berry Wellman (2004) sobre a evolu-
ção das pesquisas em internet. Segundo o autor, esses estudos passaram 
por três fases: um primeiro momento de descoberta, seguido de uma fase 
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de caráter documental, chegando a um terceiro momento de estudos ana-
líticos e que dialogam com outras áreas do saber.

Aplicando isso ao que se verifica nos dez anos de pesquisas voltadas ao 
YouTube, percebe-se também que houve um início discreto de sua pre-
sença como objeto de estudos, seguido de um aumento expressivo nos 
últimos anos. Com a consolidação do YouTube como ferramenta de novas 
práticas comunicacionais, é compreensível que o número de pesquisas te-
nha aumentado nos anos mais recentes, se comparado com os primeiros 
anos de plataforma. 

Outra relação com a perspectiva de Wellman (2004) pode ser vista na 
maior quantidade de DTs e GPs nos quais os artigos se inscrevem. Em 
2008, primeiro ano com registro de trabalhos sobre o YouTube, os sete ar-
tigos identificados foram incluídos em apenas três DTs: Comunicação Au-
diovisual, Interfaces Comunicacionais e Comunicação Multimídia. Já em 
2016, o YouTube compareceu como tema de 15 artigos inscritos em sete 
DTs (Jornalismo; Publicidade e Propaganda; Comunicação Audiovisual; 
Comunicação Multimídia; Interfaces Comunicacionais; Comunicação, Es-
paço e Cidadania; e Estudos Interdisciplinares). 

Ao longo dos anos, prevalece a concentração das pesquisas associadas 
às áreas de Comunicação Multimídia; Comunicação Audiovisual; e Interfa-
ces Comunicacionais. Porém, percebe-se que o número de artigos escritos 
na DT Interfaces Comunicacionais vem ganhando maior expressividade, o 
que nos permite inferir a tendência de as pesquisas deixarem, progressi-
vamente, o foco da exploração das características e potencialidades tec-
nológicas do YouTube e passarem a investigar como os usuários do site o 
utilizam e os efeitos sociais e culturais desses usos. 

Considerando a variedade de angulações possíveis dentro das DTs da In-
tercom e a concentração de artigos sobre o YouTube neles, a Divisão Te-
mática Interfaces Comunicacionais exemplifica a forma com que essas 
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pesquisas fazem o YouTube dialogar com diversos usos e áreas do que 
áreas do conhecimento.2 Dos 19 artigos que se inserem na DT, a maior 
concentração está ligada ao GP Comunicação, Música e Entretenimento, 
com seis artigos, seguido por Comunicação e Educação, com quatro, e por 
Comunicação e Culturas Urbanas, com três.

É possível então interpretar que, mesmo havendo este espaço de diálogo 
entre o YouTube e outras áreas do conhecimento, na qual o site se confi-
gura como meio pelo qual a ação comunicacional dos usuários visa a de-
terminados objetivos, a maior parte das pesquisas encara o YouTube ain-
da enquanto um veículo de entretenimento, não considerando o potencial 
da plataforma de ser um meio para o exercício do direito à comunicação 
e cidadania. Haja vista que a DT que se enquadra nessa área, “Comuni-
cação, Espaço e Cidadania”, conta apenas com dois artigos levantados.

Assim mesmo, buscamos analisar junto ao corpus levantado se, mesmo 
inseridos em outras DTs, os artigos em questão relacionam de alguma 
forma o YouTube com o exercício do direito à comunicação, de forma a 
verificar se eles exploram usos do site voltados a temas ou públicos que 
não tenham esse direito exercido. Dessa forma, buscou-se nos títulos e 
palavras-chave termos que relacionam o YouTube a essas questões, em 
especial ao direito à comunicação, tanto no sentido de torná-la acessível, 
quanto de garantir sua produção, à representatividade midiática e à que-
bra de preconceitos. Dos 70 artigos verificados, dez continham os seguin-
tes termos: acessibilidade, democratização, homofobia, gênero, periferia, 
representatividade, feminismo, capital social, cidadania, culturas perifé-
ricas e homossexualidade. Cinco desses artigos estão concentrados na 
DT Interfaces Comunicacionais, três em Comunicação Multimídia e dois 

2. A DT Comunicação Multimídia foi a que registrou a maior concentração de artigos. Porém, 
como conta com apenas 3 GPs - Comunicação e Cultura Digital; Conteúdos Digitais e 
Convergências Tecnológicas; e Games -, com abordagens que diferem pouco entre si em sua 
essência, a variedade de inserções nos GPs desta DT não foi aqui considerada.
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são os artigos que compõem a amostra do DT Comunicação, Espaço e 
Cidadania. 

Olhares dentro de uma mesma perspectiva

O que é possível observar na análise desses artigos selecionados é o foco 
dado, em uma maior escala, ao consumo de conteúdos feitos e veiculados 
no YouTube, sem um olhar específico para as dinâmicas sociais e cultu-
rais que levam a produção de tais materiais. O olhar aplicado ao YouTube 
pelos autores é o de verificar de que forma, a partir do consumo desses 
materiais, a difusão por meio do site pode contribuir com a realidade de 
um determinado grupo.

Por conta disso, pode-se inferir que o YouTube é mais visto como uma 
instância de veiculação do que como um espaço de produção. É claro que, 
em essência, o YouTube é um espaço de veiculação e de consumo, como 
avaliam Burgess e Green (2009). Porém, como os autores ponderam, a 
base dessa veiculação está na ação midiática de seus usuários. Sem ela, 
a plataforma não tem uma razão de ser. Portanto, ao terem como objeto 
de pesquisa o YouTube, os trabalhos apresentados ao longo dos anos no 
Intercom dão maior destaque para o papel difusor, sem considerar com o 
mesmo peso a produção que nele ocorre.

Entre os dez trabalhos destacados que relacionam ao YouTube temas li-
gados à garantia do direito à comunicação, por meio da conscientização 
para a quebra de preconceitos, percebe-se que as pesquisas identificam 
no YouTube uma ferramenta de representatividade midiática, já que é 
acessível a todos. Logo em 2008, primeiro ano com incidência de pesqui-
sas sobre o site, Coimbra et al (2008) projetam esse potencial para o site 
ao analisarem os usos feitos dele pelos estudantes da Universidade Esta-
dual de Santa Cruz (UESC).
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Através do Youtube, os mais diversos grupos sociais passaram a disseminar 
suas idéias, crenças e costumes, construindo assim um hibridismo cultural 
capaz de unificar todos os povos em uma única rede. Logo, a cultura popular 
ganhou um novo agente mediador nos processos comunicacionais, mesmo 
que somente no espaço virtual. É nessa mídia que a maioria da população 
se afirma e se mostra cada vez mais na rede. (COIMBRA et al, 2008, p. 10)

Em relação à complexidade crescente dos estudos que relacionam o site 
ao exercício do direito à comunicação, o que se verifica é que a maior par-
te deles reconhece o YouTube como espaço de legitimação cultural por 
meio da visibilidade das expressões artísticas associadas a grupos sociais 
subalternos, principalmente aos estilos musicais.

Nesse sentido, destacam-se as contribuições de Simone Pereira de Sá 
(2012) e Simone Evangelista Cunha (2012) na análise de como YouTube 
exerce contribuição na legitimação do funk carioca. Sá (2012) propõe que 
YouTube adquire importância junto às expressões culturais periféricas por 
torná-las independentes das mídias tradicionais. Assim, contribui dando 
visibilidade à cultura jovem que é difundida pela rede.

Assim, podemos afirmar que a partir das articulações entre celulares e You-
tube criou-se uma rede sócio-técnica que reconfigurou o espaço cotidiano 
dos territórios do funk, transformando-os em territórios informacionais; e 
deu visibilidade às práticas culturais de atores – adolescentes oriundos da 
cena funk que dançam ao som de uma bela coreografia criada espontane-
amente – contribuindo para seu protagonismo no cenário cultural contem-
porâneo. (SÁ, 2012, p. 13)

Cunha (2012) reforça essa perspectiva a respeito do YouTube reconhecen-
do nele um potencial tanto de integração, quanto de separação social, ao 
comparar a visibilidade midiática conquistada através da rede pelo grupo 
de funk Gaiola das Popozudas com a paródia Gaiola das Cabeçudas, pro-
duzida por comediantes.
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O YouTube, neste sentido, torna-se um local para o surgimento do paradoxo 
da fronteira de Certeau (1982): um espaço que possibilita a separação e o 
encontro entre os sujeitos. As referências a diversos elementos que reme-
tem ao funk carioca possibilitam esse encontro com o outro, mostram que 
existe pontos de identificação. No entanto, a menção aos intelectuais volta 
a estabelecer um espaço de separação, no qual a identidade dos prota-
gonistas enquanto representantes de uma classe artística intelectualizada 
torna-se dominante. (CUNHA, 2012, p. 11-12)

Ainda sobre o papel do YouTube junto às culturas periféricas, Lylian Ro-
drigues (2014) vai além e dá início a uma discussão a respeito dos efeitos 
sociais dos usos da plataforma ao analisar como alguns conteúdos pro-
duzidos por grupos de periferias são recebidos com preconceito na rede.

A disseminação de dispositivos de tecnologia móvel e conectada interfere 
nos modos de aparição de excluídos ou marginalizados da periferia (fave-
las, invasões, morros). A exibição dos espaços, da imaginação, das expres-
sividades e a ampla circulação desenvolvem alguma subjetivação política? 
Anuncia-se um conflito entre mundos? Que sujeitos políticos emergem? 
Como a linguagem e a tecnologia podem ser elementos de continuidades, 
mas também descontinuidades nos processos de transmissão das práticas 
sociais, no tempo? (RODRIGUES, 2014, p. 14)

Outro tema ao qual o YouTube é relacionado nas pesquisas é a homofo-
bia e a visibilidade midiática dos grupos LGBT. Nesse sentido, Elias San-
tos Serejo e Danila  Cal (2016) partem da análise de comentários feitos 
por usuários a uma campanha publicitária sobre a definição de família 
para refletirem sobre as formas com que o YouTube mostra-se como uma 
extensão da esfera pública, ao mesmo tempo em que pode influenciá-la, 
considerando que os comentários verificados por eles refletem o que a 
sociedade pensa sobre o tema.
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Analisar a mobilização no Youtube pode nos ajudar a compreender as dinâ-
micas sociais contemporâneas, já que perpassa por protestos e ativismos 
políticos, assim como discussões ordinárias. Diante disso, faz-se neces-
sário compreender como, e se, a plataforma contribui para levar questões 
à “esfera de visibilidade pública, o modo como altera tradicionais demar-
cações entre o público e o privado e, ainda, sua capacidade de alimentar 
discussões e conversações públicas” (OLIVEIRA; SARMENTO; MENDONÇA, 
2014, p. 55). (SEREJO; CAL, 2016, p. 5-6)

Por fim, uma contribuição que se mostra relevante dentro dessa perspec-
tiva de pesquisas é a de Maria das Graças Coelho Souza e Lídia Raquel 
Maia (2013), ao analisarem a construção de sentido das manifestações de 
2013 por meio do YouTube. As autoras tomam por base a atuação de dois 
youtubers, primeira pesquisa que reconhece e define este papel comuni-
cacional dentre os outros 70 artigos destacados sobre o site.

Apesar de considerarem os youtubers analisados – PC Siqueira e Felipe 
Neto – como perpetuadores da autoridade de fala das mídias de massa, 
as autoras reconhecem neles o importante papel de colocar em discussão 
a circulação de temas trabalhados pela grande mídia. Tal função dialoga 
com o conceito de Braga (2006) de Sistema de Resposta Social, que em 
certos casos pode contribuir positivamente para a ressignificação de te-
mas relevantes à sociedade, o que pode ser convertido a seu benefício 
próprio.

O YouTube e o direito à comunicação: um diálogo necessário

Mediante a análise realizada, foi possível verificar que, desde o seu de-
senvolvimento enquanto plataforma digital de comunicação, o YouTube se 
mostra como um objeto científico adaptável às várias possibilidades de in-
ferências teóricas que podem ser feitas a seu respeito, tanto no sentido de 
investigar suas potencialidades técnicas, o que se verificou nos primeiros 
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anos em que ele aparece nas pesquisas do Intercom, quanto no estudo de 
seus diferentes tipos de usos e consumos culturais, perspectiva presente 
nas pesquisas mais recentes. 

Em linhas gerais, o foco das pesquisas ao longo do tempo acompanha a 
própria evolução do YouTube e de seus usos. Se no início a visão aplicada 
ao site era mais restrita e tecnicista, nos últimos anos a pluralidade de fun-
damentos teóricos empregados nos estudos reflete a expansão cultural da 
plataforma, sua presença e impacto na cultura midiática contemporânea. 

A respeito das perspectivas teóricas aplicadas ao site, verifica-se uma ên-
fase dada ao consumo de conteúdos no YouTube e os possíveis efeitos 
sociais e culturais desse consumo. Mesmo a partir de 2015, ano em que 
as pesquisas começam a olhar para a produção cultural dos youtubers, o 
foco maior das análises está nos significados dos conteúdos por eles pro-
duzidos e no consumo desses conteúdos, sem um grande destaque para 
a instância de produção e para os fatores que passam por essa fase do 
processo comunicacional que se estabelece no YouTube. 

Mais especificamente no que diz respeito aos possíveis diálogos entre 
questões relativas ao direito à comunicação e o YouTube, os artigos enfa-
tizam a ideia de que o site se constitui como uma extensão da esfera pú-
blica. Seguindo essa visão, o que ocorre na instância digital do site é uma 
reprodução do que ocorre em sociedade. As produções analisadas pelas 
pesquisas centram-se, em sua maioria, na capacidade do YouTube de le-
gitimar e desmistificar culturas periféricas ou temas ligados a visões pre-
conceituosas, sobretudo na esfera do entretenimento. Porém, são estudos 
ainda centrados nos processos de produção e recepção, que não conside-
ram ou evidenciam o potencial de um consumo estabeleça a instância de 
circulação, como prevê Braga (2006) em sua formulação do Sistema de 
Resposta Social. Mesmo ao considerar o poder legitimador do YouTube, os 
artigos centram-se na dualidade entre produção e recepção. 
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Assim sendo, percebe-se que o YouTube tem uma grande capacidade mi-
diática, sendo uma plataforma que contempla diferentes possibilidades 
de produção cultural, consumo e, considerando-o como veículo que ex-
põe as potencialidades de um cenário de midiatização, abrange também 
as possibilidades de circulação e resposta social de conteúdos. Promover 
então um diálogo entre os estudos voltados à midiatização e os que se 
dedicam ao direito à comunicação, tendo como foco o YouTube, mostra-
-se uma demanda não apenas do cenário atual de pesquisas que envol-
vem o site e a comunicação digital, mas também dos estudos que tenham 
por objetivo descobrir novas formas de se promover não apenas um maior 
acesso à informação, mas também uma maior integração social em torno 
da produção mais democrática de informação.
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Os desafios da comunicação pública em 
universidades federais: lei de acesso à 
informação e políticas de comunicação 
em instituições de ensino superior

Universidade e Comunicação: cadê a 
balbúrdia que estava aqui?

Em abril desde ano, o atual ministro da Educa-
ção, Abraham Weintraub, anunciou que iria cor-
tar recursos de universidades federais que não 
estivessem atingindo um suposto desempenho 
acadêmico esperado e que estivem fazendo 
“balbúrdia” em seus campi1. Inicialmente, pela 
fala do ministro, três instituições estariam na 
mira: Universidade de Brasília (UnB), a Universi-
dade Federal Fluminense (UFF) e a Universidade 
Federal da Bahia (UFBA). Dias depois, o Gover-
no Federal mudou o tom do discurso e afirmou 
que faria bloqueio de verbas em todas as insti-
tuições federais. 

Apesar de constar entre as melhores universida-
des brasileiras pela avaliação do próprio Minis-
tério da Educação, a UnB, por exemplo, sofreu 
um corte orçamentário de quase 40%, conforme 

1. As declarações do ministro da Educação foram dadas 
ao jornal O Estado de S. Paulo, em entrevista publicada no 
dia 30 de abril. Acesso em 20 de junho de 2019. Disponível 
em https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,mec-
cortara-verba-de-universidade-por-balburdia-e-ja-mira-
unb-uff-e-ufba,70002809579.
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informou a administração da universidade2. Nas semanas que se segui-
ram, duas manifestações em favor da Educação foram realizadas. Espe-
cialistas na área alertaram para os riscos destes cortes e para a inconsis-
tência dos motivos alegados. Entretanto, o bloqueio foi mantido. Houve 
um debate, ainda que tímido, sobre o que, afinal, faz a universidade públi-
ca, quais suas atividades e funções. O questionamento sobre a relevância 
dessas instituições públicas é recorrente.

Neste cenário, é válido indagar em que medida a comunicação institu-
cional realizada pelas universidades, tendo como base a Comunicação 
Pública, poderia contribuir neste debate? A LAI (Lei 12.527, de 18 de no-
vembro de 2011), entendida aqui como uma política de comunicação, pode 
fortalecer os processos comunicacionais com a sociedade? Tem ocorrido 
este processo de interação entre os setores responsáveis por essas duas 
áreas? Para isso, é necessário abordar como está a implementação da 
lei após sete anos de sua vigência. É preciso questionar, ainda, se essas 
instituições possuem políticas de comunicação e qual entendimento sobre 
a comunicação praticada.

Por Comunicação Pública, entendemos o que Zemor afirma em sua exten-
sa obra. É uma comunicação de interesse público, que tem valores como a 
transparência, a acessibilidade, a linguagem clara e objetiva, com a fina-
lidade de contribuir para o fortalecimento da cidadania. É uma comunica-
ção que não sucumbe a interesses particulares ou individuais. Com este 
conceito como referência, por meio das técnicas de entrevistas semiestru-
turadas com gestores da LAI e da área de comunicação nas universidades, 

2. De acordo com a UnB, o Ministério da Educação bloqueou R$ 48,5 milhões na parcela 
do orçamento discricionário que é aportado pelo governo. O valor corresponde a 31,4% do 
total discricionário aportado por essa fonte (R$ 154,6 milhões). Ao se retirar do montante 
os recursos destinados à assistência estudantil (cerca de R$ 34 milhões), que não foram 
bloqueados, o percentual de bloqueio chega a 39,2%. Reportagem completa disponível em 
http://noticias.unb.br/76-institucional/2956-conheca-os-desafios-orcamentarios-da-
instituicao. Acesso em 26 de jun. 2019. 

http://noticias.unb.br/76-institucional/2956-conheca-os-desafios-orcamentarios-da-instituicao
http://noticias.unb.br/76-institucional/2956-conheca-os-desafios-orcamentarios-da-instituicao
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e da análise de documentos fundadores como o Plano de Desenvolvimen-
to Institucional (PDI) e os relatórios de auto-avaliação, buscamos desven-
dar as pontes entre LAI, universidades e comunicação pública.

Implementação da LAI e conexões com a comunicação 

A partir da leitura dos documentos de gestão (PDI e RAAI) e da análise 
das entrevistas com gestores e profissionais das áreas responsáveis pela 
LAI e pela Comunicação nas instituições estudadas, descrevemos a im-
plementação da Lei de Acesso e as possíveis conexões com as atividades 
e os processos comunicacionais. Apresentamos, a seguir, o número total 
de pedidos de informação ao longo desses seis anos de execução, os prin-
cipais temas e a profissão informada pelos demandantes, com base nos 
relatórios de gestão da CGU3 e nas entrevistas. Mostramos, ainda, em que 
local da estrutura organizacional está situado o setor responsável pela lei 
e quais os recursos humanos destacados para essa atividade.

De maio de 2012, quando a lei entra em vigor, a outubro de 2018, é inte-
ressante notar o que número de demandas destinadas às universidades 
pesquisadas é bastante semelhante, como mostra o gráfico a seguir. Com 
a exceção da UnB, que regista mais de 2,4 mil pedidos de informação, as 
demais receberam, em média, 1,4 mil solicitações. A UFRGS foi a menos 
demandada com 1,257 pedidos. A UFPA também registra pouco mais de 
1,2 mil demandas, no entanto, o setor responsável pela LAI só foi instituído 
de fato nessa universidade em 2016. Segundo aponta o relatório da CGU, 
a federal paraense registra o maior número de demandas fora do prazo. Ao 
todo, são 79 pedidos ainda não atendidos.

3. A Controladoria-Geral da União disponibiliza relatórios de gestão e monitoramento da Lei de 
Acesso. A pesquisa pode ser feita por instituição e por período. Entre os dados acessíveis estão 
o número total de pedidos de informação, os pedidos respondidos e os fora do prazo, além de 
informações sobre os principais demandantes, como ocupação informada e Estado de origem 
da demanda. Disponível em http://www.cgu.gov.br/noticias/2013/06/relatorios-estatisticos-de-
atendimento-da-lai-estao-publicados-na-internet. Acesso em 9 de nov. de 2018.

http://www.cgu.gov.br/noticias/2013/06/relatorios-estatisticos-de-atendimento-da-lai-estao-publicados-na-internet
http://www.cgu.gov.br/noticias/2013/06/relatorios-estatisticos-de-atendimento-da-lai-estao-publicados-na-internet
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QUANTIDADE DE PEDIDOS DE INFORMAÇÃO POR INSTITUIÇÃO

Fonte: Elaborado pelas autoras com base nos relatórios da CGU

Os principais temas demandados estão relacionados à Educação – Educa-
ção Superior, que está presente em todos os levantamentos, e à temática 
trabalhista, como se observa nos itens Trabalho – Política trabalhista e 
Trabalho – Profissionais da educação. Na UnB, o tema mais procurado diz 
respeito à Educação – Assistência ao estudante. É válido relacionar esse 
dado ao fato de a Universidade de Brasília ter sido uma das primeiras a 
implementar o ingresso de estudantes por cotas e também o Programa de 
Avaliação Seriada (PAS), que acompanha o desempenho dos estudantes 
desde o primeiro ano do ensino médio e reserva uma parcela de vagas 
para escolas públicas. 

O exame dos temas mais requisitados nos leva a uma reflexão importante: 
a possibilidade de a Lei de Acesso estar sendo usada pelos servidores pú-
blicos como forma de obter informações sobre seu ambiente de trabalho, 
conforme apontou a pesquisa de Matos (2018). Essa hipótese ganha força 
quando analisamos a ocupação declarada dos principais demandantes. 
Em todas as instituições, mais de 30% dos demandantes são servidores 
públicos federais; em segundo lugar estão os estudantes. Outro dado que 
deve ser mencionado é que a maior parte dos demandantes informa ter 
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ensino superior completo, especialização ou pós-graduação (mestrado/
doutorado). Esse índice é regular entre as instituições estudadas e chega 
a mais de 60% dos demandantes.

Uma das dimensões comunicacionais da LAI, de acordo com Geraldes e 
Sousa (2013), a possibilidade de a norma contribuir para o trabalho de 
investigação dos jornalistas4, como pauta e fonte, aparece de forma bas-
tante tímida nos relatórios gerais. Em média, os pedidos identificados de 
jornalistas representam pouco mais de 1,8%, nas instituições examinadas.

Em três instituições (UnB, UFRGS e UFMG), o Serviço de Informação ao 
Cidadão (SIC) divide a estrutura organizacional com a Ouvidoria. Nesses 
locais, o(a) ouvidor(a) é a autoridade responsável pelo monitoramento da 
LAI5.

No entanto, em cada local pesquisado, existe uma configuração organi-
zacional distinta. Enquanto na UnB o SIC é um setor da Ouvidoria, con-
forme resolução recém-aprovada, com servidores e funções distintas, na 
UFRGS, as atividades são realizadas pelos mesmos servidores. Na UFMG, 
existe a Diretoria de Governança Informacional (DGI), que congrega duas 
equipes, uma dedicada ao SIC e outra à Ouvidoria, ambas gerenciadas 
pelo ouvidor, que também é autoridade da LAI e diretor da DGI.

4. Ver DUTRA, Luma Poletti. Direito à Informação em pauta: Os usos da Lei de Acesso por 
Jornalistas. 2014. Dissertação (Mestrado em Comunicação) – Faculdade de Comunicação, 
Universidade de Brasília, Brasília.

5. O artigo 40 da Lei de Acesso à Informação prevê que o dirigente máximo do órgão ou 
entidade faça a designação de uma autoridade, a ele subordinada, para monitorar o 
cumprimento da Lei de Acesso. 
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LAI NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE 
CADA UNIVERSIDADE PESQUISADA 

 

LAI na estrutura organizacional

• Ouvidoria
• Na UnB, é uma coordenadoria da Ouvidoria
• Na UFRGS, as atividades são compartilhadas

UnB

UFRGS

• Diretoria de Governança Informacional
• Agrega Ouvidoria e SIC, equipes distintasUFMG

• Pró-Reitoria de Comunicação, Informação e 
Tecnologia da Informação

• SIC, Diretoria de Comunicação e Núcleo de TI
UFPE

• Serviço de Informação ao Cidadão
• Vinculado diretamente ao Gabinete do ReitorUFPA

Fonte: Elaborado pelas autoras

Não há procedimentos internos padronizados. Apesar de todos usarem o 
sistema e-SIC para registro e resposta das demandas, internamente, cada 
setor distribui e acompanha a demanda de forma distinta.

Outra questão que nos chamou a atenção foi o tempo de exercício no car-
go dos gestores: os setores responsáveis pela LAI mais bem estruturados 
– em relação a procedimentos e iniciativas – têm em comum a continui-
dade das chefias. Os gestores mais recentes são, consequentemente, os 
que ainda enfrentam dificuldades de gerenciamento e organização. Do 
ponto de vista dos recursos humanos, as equipes podem ser consideradas 
pequenas, na maioria dos casos, são compostas de duas a três pessoas. 
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Em síntese, todas as instituições pesquisadas assinalaram a preocupação 
de integrar processos e implementar políticas de transparência e de in-
formação que lutem contra a cultura do sigilo, apesar de os entrevistados 
não terem materializado como de fato isso estaria acontecendo. As fragili-
dades começam no registro correto do dado, na classificação e, de forma 
geral, na disposição dos setores em responder às demandas.

Há em comum a percepção de que a integração entre as áreas de 
Comunicação, Informação e Tecnologia ainda é baixa. Sobretudo a relação 
com a área de Comunicação não está definida, como aprofundaremos no 
tópico a seguir.

Apontamentos sobre a Comunicação nas universidades

Neste item, apresentamos informações referentes aos setores de Comu-
nicação das universidades pesquisadas. Nessas áreas, buscamos iden-
tificar: a) a existência ou não de Política de Comunicação; b) o foco das 
ações de Comunicação (se mais voltadas para a cobertura/divulgação 
das atividades da alta administração ou para o acompanhamento das ati-
vidades relacionados a serviços, pesquisa científica e temas da comunida-
de acadêmica); e c) processos de interação com a Lei de Acesso. Quando 
possível, apresentamos o número de trabalhadores (servidores – incluin-
do técnicos e docentes –, contratados via CLT e bolsistas) e os principais 
produtos de comunicação. A ideia não é traçar um quadro aprofundado, 
histórico, nem minucioso sobre a área em cada instituição. Trata-se de um 
panorama construído a partir das questões evidenciadas durante a pes-
quisa, e que podem contribuir para a análise interpretativa.

A Comunicação institucional da UFRGS é empreendida pela Secretaria de 
Comunicação (Secom), com 54 profissionais, a maior parte constituída por 
concursados, entre jornalistas, relações públicas, fotógrafos, produtores 
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culturais, entre outros – além de 43 bolsistas6. Dentre os produtos e  as ati-
vidades desenvolvidas pela secretaria estão o Jornal da Universidade, a Rá-
dio Universitária , a UFRGS TV, a gráfica, o portal institucional,  a assessoria 
de imprensa e design De acordo com a página da Secom na internet, o setor 
é “responsável pelo planejamento e execução das políticas de comunicação 
da Universidade, em consonância com sua missão, visão e valores”7. Ape-
sar desta definição, que pode dar a entender que a instituição possui uma 
política, este documento ainda não foi formulado. Está em andamento um 
fórum de profissionais da área, com o objetivo de debater um documento 
neste sentido. Existe, ainda, a opção por manualização e edição de orienta-
ções por áreas, como, por exemplo, o manual de redes sociais. 

Uma das percepções dos entrevistados é de que o debate em torno da 
Política de Comunicação não evoluiu, até o momento, porque o setor atua 
de forma abrangente e estaria atendendo às expectativas da gestão e da 
comunidade acadêmica. A despeito de a Comunicação (interna e exter-
na) ser considerada um fator relevante para o futuro da instituição, se-
gundo o PDI, este mesmo documento define a Comunicação de forma 
instrumental. De acordo com o documento, trata-se de uma “ferramenta 
estratégica”, em que o foco das ações está em termos como divulgação e 
disseminação. 
Há destaque para a necessidade de um Plano de Comunicação, que está 
listado inclusive entre os objetivos e as metas organizacionais. Na planilha 
destinada aos resultados esperados, consta a seguinte assertiva, sem de-
talhamento: “Comunicação interna (transparência, orientação, informati-
va, voltada à comunidade para a vida institucional) e externa. Comunica-
ção visual. Política de comunicação”.

6. Informação obtida na página da Secretaria de Comunicação (Secom) da UFRGS. 
Disponível em http://www.ufrgs.br/secom/. Acesso em 10 de nov. de 2018.

7. Da mesma forma, esta informação consta da página da Secom, referenciada acima.

http://www.ufrgs.br/secom/
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Conquanto a percepção dos entrevistados seja de que a Lei de Acesso 
não representou alterações significativas nos processos e procedimentos 
de Comunicação, ao menos duas questões sobressaem. A primeira diz 
respeito à atualização constante da página destinada às informações ge-
rais da instituição – UFRGS em Números –, que é utilizada como fonte de 
dados para atendimento à imprensa e para elaboração de matérias da 
própria Secom. Isso é visto como repercussão da LAI e traz contribuições 
positivas para o dia a dia da Comunicação. 

Outra questão apontada é o fato de que a Lei é usada como argumento 
para sensibilizar gestores a prestar informações, no sentido de que não 
adiantaria tentar esconder determinada informação, porque os públicos 
e/ou os jornalistas podem buscá-las via LAI. 

A organização atual do setor de Comunicação da UFPA pode ser conside-
rada recente. A Divisão de Imprensa, chamada de Assessoria de Imprensa, 
passou a ser Assessoria de Comunicação Institucional em 2009; quatro 
anos depois, em 2013, houve a aprovação de um regimento interno pelo 
Conselho Universitário8. Até então o setor era, majoritariamente, compos-
to por jornalistas e tinha atuação restrita às demandas da Reitoria. Com 
a mudança, houve o ingresso de profissionais de diferentes áreas e as 
atividades foram divididas em quatro coordenadorias: imprensa e infor-
mação; web e redes sociais; divulgação científica e coordenadoria de mar-
keting e propaganda. Hoje 12 profissionais atuam no setor, com o auxílio 
de aproximadamente 16 bolsistas. Além de produzir conteúdo para o portal 

8. O histórico da Ascom, disponível na página da instituição na web, registra que o nome 
do setor mudou em março de 2009. O regimento interno com a atual configuração data 
de setembro de 2013. Disponível em https://ascom.ufpa.br/documentos/Resolucao_719_
Regimento_ASCOM_UFPA.pdf. Acesso em 10 de nov. de 2018.

https://ascom.ufpa.br/documentos/Resolucao_719_Regimento_ASCOM_UFPA.pdf
https://ascom.ufpa.br/documentos/Resolucao_719_Regimento_ASCOM_UFPA.pdf
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da Universidade e para a TV web UFPA, o setor edita o Jornal Beira do Rio9, 
com enfoque na produção científica da instituição.

A alteração de fato para um olhar mais global, que ultrapasse as ativida-
des de uma assessoria de imprensa, porém, ainda é um desafio. Por isso, a 
percepção dos entrevistados é de que a ações do setor ainda estão muito 
atreladas às atividades da Reitoria, apesar de se buscar um foco em servi-
ços e em questões mais amplas, que envolvam a comunidade acadêmica. 

Nesse sentido, a constituição de uma política de comunicação é vista 
como possibilidade de efetivação da comunicação institucional, pois traria 
mais respaldo e planejamento às ações do setor. Entre as iniciativas nessa 
direção estão a constituição de uma rede de colaboração com comunica-
dores de outras unidades, a realização de media training com gestores e 
docentes e a apresentação da equipe e dos serviços do setor para o cole-
giado das unidades. 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFPA, um dos 
20 objetivos estratégicos da instituição é aprimorar a comunicação institu-
cional. Embora o item denominado Política de Comunicação Institucional 
(PDI UFPA, 2016, p. 49) faça referência aos princípios que devem guiar 
este trabalho – o respeito à ética e à liberdade de imprensa; o pluralismo 
de ideias e de pensamentos; a divulgação irrestrita do conhecimento; e o 
respeito à diversidade da pessoa humana –, não há informação de como 
isso tem sido feito ou de como deva ser feito. 

Da mesma forma, a elaboração de uma política de comunicação para a 
instituição não está no rol de iniciativas estratégicas. Em relação à Co-
municação, as atividades indicam questões operacionais, entre elas: 

9 Informações obtidas junto aos entrevistados e por meio da página da Universidade. 
Disponível em www.ufpa.br. Acesso em 10 de nov. de 2018.

http://www.ufpa.br
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pesquisa de opinião on-line anual com a comunidade acadêmica sobre as 
mídias da Ascom; projeto de monitoramento e aperfeiçoamento da comu-
nicabilidade das redes sociais oficiais; criação dos manuais de comunica-
ção e de informações da Ascom e projeto da Agência de Notícias da UFPA. 
O RAAI reforça a necessidade de aprimorar a comunicação com base em 
uma pesquisa de opinião com a comunidade universitária realizada em 
2015/2016. Não há menção à política para a área.

Em relação à transparência e à interação com o setor da LAI, os relatos por 
parte dos entrevistados indicam contatos para suporte operacional das 
atividades de transparência, ainda que o setor tenha integrado a primeira 
comissão sobre o tema na instituição e proposto uma página para publici-
zar dados relevantes e o rol de informações solicitadas pela Lei. A Ascom 
insere os endereços eletrônicos (links) demandados pelos setores na pá-
gina que hoje é destinada à Transparência. A possibilidade de melhoria na 
disponibilização e na organização de dados a partir da Lei também não 
parece ser uma realidade

Já a Comunicação institucional na Universidade de Brasília é realizada, 
especialmente, pela Secretaria de Comunicação (Secom) e pela UnBTV, 
como setores separados – um configura-se como Centro de Produção Cul-
tural e Educativa (CPCE) e o outro, apesar de utilizar o nome Secom, ainda 
está registrado nos documentos oficiais da instituição como Assessoria 
de Comunicação, vinculada diretamente à Reitoria. Neste item vamos fo-
calizar a Secom, que, entre outros produtos e serviços, administra o portal 
da Universidade, a agência de notícias (ou, mais recentemente, setor de 
produção de conteúdo), fotografia, design e relações institucionais, além 
da assessoria de imprensa. Em torno de 28 servidores concursados atuam 
na Secretaria, conforme lista divulgada no site da instituição10.

10. Disponível em http://www.noticias.unb.br/atender/123-secom/equipe. Acesso em 18 nov. 2018.

http://www.noticias.unb.br/atender/123-secom/equipe
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Apesar de um grupo de trabalho, formado por deliberação da Reitoria e 
composto por professores da Faculdade de Comunicação e por profissio-
nais da Secom e da UnBTV11, ter proposto, em 2016, uma política de co-
municação para a Universidade, bem como a constituição de um órgão 
(superintendência), para congregar áreas afins e otimizar esforços, este 
projeto não foi implementado. Com a mudança de gestão ocorrida entre 
2016/2017, um novo grupo de trabalho foi montado e as discussões foram 
retomadas.

Nesse sentido, a UnB ainda não possui uma política de comunicação. Este 
item, inclusive, foi suprimido do novo PDI (2018-2022)12. Entre os objetivos 
e metas do novo Plano, estão a elaboração e a aprovação de um regimento 
interno, a definição de políticas e de critérios de divulgação de pautas e 
eventos (critérios de noticiabilidade) e a promoção de fóruns semestrais 
com servidores da UnB da área de comunicação para discussão de as-
suntos pertinentes à atuação desses profissionais. (PDI UnB 2018-2022, 
p. 256-259). O Relatório de Autoavaliação de 2017, por sua vez, apresenta 
as ações da Secretaria de Comunicação por meio de itens relativos aos 
setores e às atividades, de forma isolada, com base em tabelas quantita-
tivas (número de atendimentos à imprensa, número de notícias clipadas, 

11. A pesquisadora participou de parte dos trabalhos deste grupo, composto à época pelos 
professores da Faculdade de Comunicação da UnB (FAC) Fernando Oliveira Paulino, presidente 
do grupo e atual diretor da FAC, e Carlos Eduardo Esch e pelos servidores técnicos Neuza Meller, 
diretora da UnBTV, Salvador Menezes Júnior, coordenador administrativo da Secom, e Gisele 
Pimenta, editora da Secom. Mais informações estão disponíveis em https://noticias.unb.br/76-
institucional/686-reuniao-por-comunicacao-integrada-na-unb. Acesso em 10 nov. de 2018.

12. Conforme explicamos na seção dedicada à metodologia, realizamos a coleta e a pré-
análise dos documentos de gestão (RAAI e PDI) em 2017, no entanto, além de atualizar a 
versão do Relatório de Autoavaliação, no caso da UnB, foi necessário atualizar o PDI, tendo 
em vista que houve publicação de um novo Plano, que compreende os anos de 2018-2022. 
Como já havíamos realizado a pré-análise do material anterior, referente aos anos de 2014-
2018, foi possível fazer essa comparação.

https://noticias.unb.br/76-institucional/686-reuniao-por-comunicacao-integrada-na-unb
https://noticias.unb.br/76-institucional/686-reuniao-por-comunicacao-integrada-na-unb
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número de acessos ao portal, entre outros dados) e sem apresentação de 
como essas ações poderiam estar articuladas com os objetivos da área, 

O foco principal das ações de comunicação não é consenso entre as fon-
tes. Enquanto uma destaca a produção de conteúdo relacionada aos ser-
viços e às pesquisas da instituição, a outra avalia que a atuação da Secom 
está muito mais concentrada na visibilidade das ações da alta adminis-
tração. Neste quesito, um dos pontos que chama a atenção é o possível 
distanciamento entre profissionais da Secretaria e os dirigentes, já que 
a Assessoria de Imprensa tem sido cada vez assumida pelo Gabinete da 
Reitoria.

Há concordância, porém, sobre a inexistência de interação com a área res-
ponsável pela LAI, seja do ponto de vista de processos ou de procedimen-
tos. Os relatos indicam interações pontuais, relacionadas a demandas de 
informação ou solicitação para publicar algo na página da instituição. Foi 
revelada ainda uma preocupação de que uma possível aproximação com 
o setor da LAI pudesse resultar em mais demandas de atividades para a 
Secretaria. 

A Universidade Federal de Minas Gerais tem a maior estrutura de Comu-
nicação entre as universidades pesquisadas13, no tamanho da equipe e na 

13. Consideramos, para essa assertiva, a estrutura destinada especificamente à área e 
aos produtos de Comunicação da UFMG. Na UFPE, como iremos examinar, a Pró-Reitoria 
de Comunicação, Informação e Tecnologia da Informação (Procit) funciona por meio de 
um núcleo gestor, dividido em três diretorias (Diretoria de Gestão da Informação; Diretoria 
de Processos e Tecnologias; e Diretoria de Comunicação). A Procit articula suas ações por 
intermédio das chamadas unidades integradas, como por exemplo, o Núcleo de TV e Rádios 
Universitárias (NTVRU); o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI); o Sistema Integrado de 
Bibliotecas (SIB); a Editora Universitária. Cada um desses setores tem chefia e equipe própria, 
e autonomia de gestão financeira e orçamentária. Por esse motivo, não incluímos o número 
de total de servidores ligados à Procit na comparação sobre as estruturas de Comunicação. 
Além disso, a Assessoria de Comunicação (Ascom), atualmente, não faz parte da Procit. 
Essa organização será explicada no tópico destinado aos apontamentos sobre Comunicação 
na UFPE. Informações gerais sobre a Pró-reitoria estão disponíveis em https://www.ufpe.br/
procit/sobre-a-procit. Acesso em 10 de nov. de 2018.

https://www.ufpe.br/procit/sobre-a-procit
https://www.ufpe.br/procit/sobre-a-procit
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diversidade dos produtos e projetos administrados. São aproximadamente 
80 pessoas, entre servidores, bolsistas e contratados pela fundação14. O 
Centro de Comunicação (Cedecom) da federal, instituído em 2002, ad-
ministra o portal da instituição, a Rádio UFMG Educativa, a TV UFMG e 
o Boletim UFMG, entre outros serviços. Apesar dessa nova configuração, 
ainda não houve institucionalização do setor, que segue como Diretoria de 
Divulgação e Comunicação Social nos documentos oficiais.

Dessa forma, há dois debates em curso na Universidade: o de institucio-
nalização do Cedecom e o de construção de uma política de comunicação 
para a área.  Em prol da construção dessa política,tem sido realizados co-
lóquios com profissionais e representantes de outras universidades e de 
entidades da área para se compreender exemplos e alternativas de atua-
ção. As discussões têm como base a concepção de Comunicação Pública 
e também a organização dos processos de comunicação.

O PDI 2013-2017, ainda vigente, traz como um dos principais objetivos a 
implantação do sistema UFMG digital. Entre as medidas nesse sentido, 
estava a construção de um novo portal para a Universidade. Concebido e 
executado por profissionais da instituição, em especial da Coordenadoria 
de Web e Redes Sociais do Cedecom, o projeto foi realizado a partir do 
conceito de acesso à informação, conforme indicam os entrevistados.

Entre as diretrizes do projeto estavam: comunicação pública, transpa-
rência, cidadania, acessibilidade e inclusão social, internacionalização, 
atualização tecnológica. Nesse processo, houve interação com a Diretoria 
de Governança Informacional, que responde pela Ouvidoria e pelo SIC. O 
objetivo consistia em identificar os temas mais demandados para auxiliar 

14. Conforme informação verbal por parte de um dos entrevistados, responsável pela gestão 
da área.
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na organização da prioridade das páginas e dos menus e também para 
embasar o item de perguntas frequentes. 

Em relação ao enfoque das atividades de Comunicação, a avaliação é de 
que a maioria das ações, atualmente, “passam via Gabinete” – incluindo 
as pró-reitorias e os órgãos da administração central. Quando há pautas 
e/ou demandas encaminhadas ao Cedecom por unidades ou de forma in-
dividual, busca-se relacioná-las a temas de interesse institucional, articu-
lando possibilidades de divulgação e/ou cobertura. 

Já a Universidade Federal de Pernambuco instituiu em julho de 201415 uma 
Pró-Reitoria de Comunicação, Informação e de Tecnologia da Informação 
(Procit), após longo processo de debate interno. Este órgão está dividido 
em três diretorias: Gestão da Informação; Processos e Tecnologias; Co-
municação. A Procit articula suas ações por intermédio de um comitê ges-
tor e das chamadas unidades integradas, com chefia e equipe própria, e 
autonomia de gestão financeira e orçamentária. Especificamente na Pro-
cit atuam 30 servidores, com apoio de bolsistas. 

A Assessoria de Comunicação (Ascom), vinculada ao Gabinete da Rei-
toria, é uma das unidades integradas, cujas atividades principais são o 
atendimento a demandas da imprensa externa, produção de boletins in-
formativos e gerenciamento de redes sociais. Nesse ponto, aliás, há uma 
questão: existem duas redes sociais de informações da UFPE, uma geren-
ciada pela Ascom e outra pela Procit. Percebe-se também um incômodo 
por parte dos gestores em relação a não integração efetiva dessa área.

Nesse cenário, a UFPE tem duas estruturas que realizam comunicação 
institucional, ainda que a Procit esteja mais voltada para a constituição 
de políticas e para a articulação de ações entre as chamadas unidades 

15. Conforme informação disponível em: www.ufpe.br/procit/sobre-a-procit. Acesso em: 10 
nov. 2018.

http://www.ufpe.br/procit/sobre-a-procit
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integradas. A Diretoria de Comunicação da Procit, por exemplo, também 
produz conteúdo, material gráfico e audiovisual, além de organizar cam-
panhas institucionais e ações como a de Volta às Aulas, cujo objetivo é 
estabelecer um diálogo com a comunidade acadêmica e com a sociedade. 
A duplicidade de esforços na área pode ser notada na própria disposição 
das informações na dimensão 4 do RAAI (Comunicação com a Sociedade): 
as atividades desses setores (Ascom e Procit) são apresentados em tópi-
cos distintos. As ações das demais unidades integradas da Procit (como 
TV Universitária e Sistema de Bibliotecas) compõem o mesmo item.

Os documentos de gestão trazem a elaboração de políticas para as áreas 
de Comunicação, Informação e Tecnologia da Informação como priorida-
de; Política de Segurança da Informação (Resolução 01/2017); Política de 
Publicação na Internet (Resolução 05/2017); Política de Informação do Re-
positório Digital (Resolução 06/2017)16. O debate sobre a política de Co-
municação está em curso, com as diretrizes de transparência, diversidade, 
comunicação não personalista e comunicação pública.

Embora ainda haja um alinhamento prioritário a temas ligados à alta ad-
ministração, os entrevistados indicam o aumento da preocupação com a 
diversificação de pautas em relação à produção acadêmica, aos campi, 
aos serviços da Universidade e à legitimação dessa instituição perante a 
sociedade. Apesar de estarem na mesma estrutura organizacional, a ava-
liação do setor de Comunicação é de que poderia haver mais processos e 
procedimentos de interação com a equipe da LAI. Foi observada interlocu-
ção no caso de demandas recorrentes, como, por exemplo, temas relacio-
nados a assédio, o que gerou uma campanha sobre tolerância e respeito.

16. A íntegra dessas políticas está disponível em: https://www.ufpe.br/procit/politicas. Acesso 
em 10 nov. 2018.

https://www.ufpe.br/procit/politicas
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Tempo de mudanças

Em busca da compreensão de como as universidades federais respondem 
às exigências da Lei de Acesso à Informações Públicas, buscamos traçar 
um panorama sobre a implementação da LAI nessas instituições e suas 
relações com a Comunicação.

Os dados gerais assemelham-se, em especial, no tocante ao número de 
pedidos (com exceção da UnB, que regista um número maior de deman-
das), aos principais temas e à ocupação informada pelos demandantes. 
Também é válido observar que a demanda por parte de jornalistas é bai-
xa em todas as instituições da amostra. Internamente, observa-se con-
figuração setorial distinta em cada universidade. Da mesma forma, os 
procedimentos de registro e acompanhamento internos são diversos. De 
ponto comum, temos que os setores registram e respondem as demandas 
via e-SIC, da CGU, e as equipes responsáveis pelas áreas são bastante 
enxutas. 

Destacamos, também, de forma geral, uma certa resistência dos setores 
a prestarem as informações demandadas. Essa resistência parecer ser 
originária de uma cultura de sigilo, comum às universidades e frequen-
temente citada por historiadores e sociólogos como inerente ao próprio 
Estado brasileiro. Outro fator comum é a falta de integração entre as áreas 
de Comunicação, Informação e Tecnologia de Informação, cuja atuação 
isolada muitas vezes torna complexo o acesso aos dados.  

A área de Comunicação foi impactada pela Lei de Acesso às Informações, 
sobretudo porque agora é lei oferecer à sociedade informação de qualida-
de, acessível e ágil. A relação entre transparência ativa e passiva, porém, 
não é orgânica e sistemática, e perde-se a oportunidade de responder, por 
meio dos portais institucionais, às demandas que a sociedade manifesta 
em perguntas que chegam via LAI.
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Ademais, essa área também tem os seus fantasmas, os seus limites e di-
ficuldades nas universidades federais. Um desses limites é a visão estri-
tamente operacional, que a subjuga à produção de notícias, sites, vídeos 
etc., em detrimento de sua dimensão estratégica., de planejar, executar 
e avaliar a comunicação com seus diversos públicos. Outro desafio é res-
ponder à questão: comunicação de quem, sobre e para quem, visto que 
em muitas instituições não se tem claro se o papel da área é divulgar os 
atos da reitoria, da universidade ou de ambos.

Por fim, a ausência de uma política de comunicação traz grande impacto 
para a forma como a LAI é abordada nas universidades. Reféns de uma 
temporalidade restrita, respondendo a demandas factuais, apenas reativa 
aos questionamentos da mídia, a comunicação não consegue fazer da LAI 
uma oportunidade de pautar suas ações, de “construir” transparência e de 
contribuir para o direito à informação dos cidadãos.
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A teoria da ação comunicativa e o 
direito à informação: contribuições de 
Habermas para os desafios da Lei de 
Acesso à Informação

Em maio de 2018, a Lei n° 12.527, também co-
nhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), 
completou seis anos de regulamentação no Bra-
sil. A importância social da legislação é inegá-
vel: trata-se de um marco na história do direito 
por ter sistematizado o acesso à informação. Ao 
estabelecer a publicidade como regra e o sigilo 
como exceção, a LAI representa uma mudança 
nas relações entre Estado e sociedade.

A relevância da norma é ainda mais evidente 
quando se analisa a histórica cultura da opaci-
dade de informações na administração pública. 
Verifica-se o predomínio do sigilo, do descaso 
com os direitos do cidadão, herança de uma for-
mação social marcada pelo patrimonialismo e 
por uma cultura colonial que dificulta a partici-
pação cidadã, negando ou dificultando um direi-
to estabelecido na Constituição: o direito de ter 
acesso às informações públicas produzidas ou 
em poder do Estado. 

Com a LAI, os órgãos públicos em todas as 
esferas de poder – Executivo, Legislativo e Ju-
diciário – foram obrigados não apenas a dis-
ponibilizar informações mediante solicitação 
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(transparência passiva), mas também de maneira proativa e espontâ-
nea (transparência ativa), divulgando informações de interesse público 
em suas páginas eletrônicas. Além disso, a Lei de Acesso também pode 
ser considerada uma ponte que conduz a outros direitos, por estimular 
a transparência e a participação cidadã nos atos e debates de interesse 
público. No entanto, para que essa potencialidade se configure na prática 
é necessário superar obstáculos que dificultam o cumprimento da lei e que 
impedem também o avanço das relações entre Estado e sociedade a partir 
dos princípios que integram a norma. O tensionamento existente entre a 
LAI e a Comunicação Pública, conceito que será explorado mais adiante, é 
um exemplo que precisa estar na pauta dessas discussões.

Nesse sentido, opta-se aqui por compreender a norma numa perspectiva 
comunicacional, considerando-a como um instrumento de mediação entre 
Estado e sociedade. Pretende-se responder aos seguintes questionamen-
tos: quais obstáculos precisam ser superados para que a LAI fortaleça a 
democracia por meio da participação social? Como as contribuições da 
Comunicação podem auxiliar na superação dessas dificuldades auxilian-
do na transformação de uma cultura do sigilo para uma cultura do acesso?

O objetivo geral é, pois, refletir sobre as dificuldades de implementação 
efetiva da LAI e o potencial que a norma possui de auxiliar no fortaleci-
mento da democracia e no exercício pleno da cidadania. Para tanto, serão 
colocadas em perspectiva a dimensão comunicacional e as reflexões da 
Teoria da Ação Comunicativa (TAC) de Jürgen Habermas, cujos preceitos 
podem auxiliar na compreensão das dinâmicas sociais e na inserção da lei 
nessas interações. 

Na próxima seção será apresentado um breve histórico sobre o direito de 
acesso à informação em diferentes países e no Brasil. Em seguida, serão 
elencadas algumas dificuldades que a legislação tem enfrentado. Na ter-
ceira parte, a LAI será abordada em seu viés comunicacional e, por fim, 
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serão apresentadas as ideias de Habermas que permeiam a TAC e o que 
esta teoria pode oferecer de contribuição para o avanço da legislação 
brasileira.

Direito de acesso à informação 

Ao longo da história, o direito à informação teve várias conotações até 
chegar ao entendimento que se tem hoje. Houve uma transformação subs-
tancial na forma de encarar esse direito: de mera questão necessária à 
governança, o direito à informação passou a ser considerado como um 
direito humano que garante a busca, o recebimento e a transmissão de in-
formações. Em outras palavras, trata-se do direito que o cidadão possui de 
informar, de se informar e de ser informado. A consolidação desse direito 
passa, pois, pela transparência das ações e decisões estatais. (Mendel, 
2009).

A transparência pública está relacionada com o princípio republicano e 
democrático da publicidade dos atos dos poderes. Bobbio (2007) expli-
ca que é na República, diferentemente de outras formas de governo, que 
o controle dos atos do poder instituído é exercido pela sociedade. Essa 
mesma ideia é defendida por Habermas na clássica obra Mudança Estru-
tural da Esfera Pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade 
burguesa.

Por um lado, o exercício do poder político, por estar “sujeito a uma série de 
tentações”, necessita do controle permanente através da opinião pública, a 
publicidade das negociações parlamentares assegura uma “supervisão do 
público”, cuja capacidade de crítica é tida por comprovada: “A totalidade do 
público (the public, le corps publique) constitui um tribunal que vale mais do 
que todos os tribunais reunidos. (HABERMAS, 1984, p. 123)

O controle social pressupõe a disponibilidade de informações e a possibi-
lidade de acessá-las. A Suécia foi o primeiro país a adotar uma legislação 



195

VOLTAR AO SUMÁRIO

A TEORIA DA AÇÃO COMUNICATIVA E O DIREITO À INFORMAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES DE 
HABERMAS PARA OS DESAFIOS DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

de acesso à informação há mais de duzentos anos. Desde então, diversos 
organismos internacionais passaram a defendê-lo e vários outros países 
reconheceram esse direito. Na América Latina, a Colômbia foi a primei-
ra nação a adotar uma legislação sobre o acesso à informação, em 1888. 
(BRASIL, 2011, p. 9). Em estudo elaborado para a Unesco, Mendel (2009) 
mostra que a adesão foi lenta, mas em 2009 cerca de 70 países já pos-
suíam leis de acesso. Os atuais avanços tecnológicos e algumas recentes 
transições para regimes democráticos favoreceram esse cenário. 

Os primeiros movimentos na direção das garantias do direito à informa-
ção foram as revoluções ocorridas na Inglaterra, nos Estados Unidos e na 
França1. Dentre estes, merece destaque a Revolução Francesa, ao pre-
gar a cidadania como princípio formador de um Estado democrático. Na 
“Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, no artigo 15 
consta que “a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente pú-
blico pela sua administração”. (CORDEIRO; GOMES; LIMA, 2014, p. 54).

Um dos pilares do direito à informação é o direito de ser informado, o qual 
foi registrado na Conferência da Sociedade das Nações em Genebra, na 
Suíça. Nessa Conferência, realizada em 1927, os participantes discutiram 
questões relacionadas à difusão de notícias. Destaca-se a distinção reali-
zada na ocasião entre a liberdade de informar, que está mais relacionada 
à imprensa, e a liberdade de informação, cuja amplitude relaciona-se com 
o direito de todos os indivíduos de buscar informações. (SECLAENDER 
apud CORDEIRO; GOMES; LIMA, 2014).  

Outro marco internacional que merece destaque é a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, adotada pela Organização das Nações Unidas, em 

1. A Carta Magna promulgada na Inglaterra em 1215 é relevante, pois teria auxiliado na 
concepção de limites para os atos do Estado bem como de seus governantes. Nos Estados 
Unidos, a Declaração da Independência (1776), o estabelecimento da República (1787) e a 
promulgação da 1ª Emenda (1791) que determinou a liberdade de imprensa são considerados 
marcos regulatórios que garantiram as bases do direito de acesso.
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1948. Com um contexto de renascimento do respeito à pessoa e da defesa 
da igualdade entre homens e mulheres no período posterior à Segunda 
Guerra Mundial, a declaração reafirmou a livre comunicação de opiniões, 
possibilitando a difusão da informação entre indivíduos e grupos. No arti-
go 19, o direito à informação aparece expresso nos seguintes termos: 

Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que im-
plica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, 
receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por 
qualquer meio de expressão. (CORDEIRO; GOMES; LIMA, 2014, p. 57). 

O estudo do acesso à informação revela que este direito está relacionado 
a um conjunto de princípios democráticos, como transparência e partici-
pação social, por exemplo. Há uma questão simbólica quando se analisa 
a informação como integrante fundamental na construção das liberdades 
democráticas e do exercício dos direitos, mas há também aspectos prag-
máticos importantes, como a possibilidade de uma livre e consciente par-
ticipação na escolha dos representantes e nos debates de interesse pú-
blico. Em outras palavras, a justificativa do direito à informação também 
está vinculada a objetivos sociais práticos e à garantia de outros direitos.

Em sua melhor manifestação, o direito a informação é capaz de proporcio-
nar importantes benefícios sociais. Ele pode oferecer valioso embasamento 
para a democracia, alimentando a capacidade das pessoas de participar de 
forma efetiva e cobrar dos governos. Exemplos do uso do direito a informa-
ção para expor a corrupção são abundantes e poderosos, indo desde casos 
de base associados à garantia dos meios de subsistência até grandes es-
cândalos de corrupção que derrubaram governos. (MENDEL, 2009, p.162)

No Brasil, a primeira legislação a citar o direito à informação foi a Consti-
tuição de 1988. No artigo 216, está expresso que é dever do Estado gerir 
a documentação pública, franqueando a consulta a todos que dela so-
licitem. Em seu artigo 37, há a determinação de alguns princípios, entre 
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eles, o da publicidade governamental. E mais relevante ainda, no artigo 5, 
estabelece que todos os brasileiros têm direito a receber informações da 
administração pública, sob pena de responsabilidade, com exceção da-
quelas, cujo sigilo seja necessário à segurança da sociedade e do Estado. 
(BRASIL, 1988). 

Mas essas prerrogativas constitucionais, por si só, não garantiram a efeti-
vidade desse direito. Era necessária uma lei que o regulamentasse, siste-
matizando regras, direitos e obrigações. Além de todo o contexto interna-
cional favorável à adoção de uma lei de acesso, houve pressão externa, a 
partir de 1990, de instituições financeiras e tratados internacionais.

Já as pressões internas, surgiram na década seguinte, relacionadas a mo-
vimentos da sociedade civil que auxiliaram na adoção da LAI. Paulino et 
al. (2012) destaca a participação do Fórum de Direito de Acesso a Informa-
ções Públicas nas discussões que deram origem a LAI. O Fórum, composto 
por várias entidades da sociedade civil, foi criado em 2003 com o intuito 
de auxiliar na regulamentação brasileira de direito à informação por meio 
da participação nos debates e na pressão aos órgãos públicos. 

Ainda em 2003, o Projeto da Lei de Acesso foi apresentado na Câmara dos 
Deputados e o envio ao Senado ocorreu sete anos depois. Já a aprovação 
aconteceu em 2011 e a regulamentação em maio de 2012.  O Brasil se tor-
nou, então, o 90° país do mundo a adotar uma Lei dessa natureza, após 
uma intensa luta de integrantes da sociedade civil almejando um Estado 
transparente e que melhor se comunique com os cidadãos. (GERALDES; 
SOUSA, 2013).

Desafios da lei de acesso à informação

Garantir legalmente o direito de acesso à Lei de Acesso Informação é ape-
nas a primeira etapa para alcançar as condições essenciais que levam ao 
exercício de outros direitos. Transcorridos seis anos da promulgação da 
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LAI, percebe-se que há deficiências no cumprimento das regras, além de 
obstáculos para que a legislação contribua para uma transformação da 
cultura da opacidade que atualmente caracteriza as relações entre Estado 
e sociedade. 

Auditoria divulgada em maio deste ano pelo Tribunal de Contas da União 
(TCU)2,  mostrou números preocupantes quanto ao cumprimento das re-
gras de transparência ativa. Dos 135 portais de órgãos públicos analisa-
dos, apenas 22% tiveram avaliação alta, 47% obtiveram baixo desempe-
nho e 31% apresentaram performance média. Dados como salários e o 
detalhamento de despesas estavam entre os itens não divulgados.

Também há problemas no cumprimento das regras de transparência pas-
siva: os cidadãos enfrentam problemas diversos quando solicitam infor-
mações aos órgãos públicos, inclusive de discriminação. Michener et al. 
mostra que “os órgãos públicos não respondem a 1 de cada 3 pedidos de 
acesso à informação e que cerca de 2 em cada 5 pedidos não são respon-
didos com grau mínimo de precisão”. (MICHENER et al., 2014, p.14).

A cultura da opacidade também representa um forte obstáculo para o 
cumprimento da normativa. Verifica-se que a existência da LAI, por si só, 
não é suficiente para mudar uma cultura secular de distanciamento entre 
Estado e sociedade. Nas práticas diárias dos órgãos, o cidadão ainda não 
é visto como o verdadeiro proprietário das informações. Um breve olhar 
para a formação da sociedade brasileira pode ajudar a entender como o 
direito de acesso é encarado por alguns setores do Estado e da sociedade 
em geral. 

Nesse sentido, Holanda aborda o patrimonialismo, ou seja, a apropriação 
do público pelo privado, por meio da herança cultural dos portugueses, da 

2. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/depois-de-seis-anos-de-
lei-de-acesso-estatais-ainda-resistem-a-abrir-dados.shtml
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constituição do homem cordial e do uso do poder como instrumento de 
favorecimento. O autor mostra que a constituição do Estado como pro-
longamento das relações familiares ajuda a explicar a histórica cultura da 
opacidade presente na administração pública.

No Brasil, pode dizer-se que só excepcionalmente tivemos um sistema ad-
ministrativo e um corpo de funcionários puramente dedicados a interesses 
objetivos e fundados nesses interesses. Ao contrário, é possível acompa-
nhar, ao longo de nossa história, o predomínio constante das vontades par-
ticulares que encontram seu ambiente próprio em círculos fechados e pou-
co acessíveis a uma ordenação impessoal. Dentre esses círculos, foi sem 
dúvida o da família aquele que se exprimiu com mais força e desenvoltura 
em nossa sociedade.  (HOLANDA, 1995, p. 146).

Na obra Coronelismo, Enxada e Voto, o patrimonialismo é retratado no Im-
pério a partir do coronelismo, fenômeno cujas principais características 
eram: filhotismo (empregos e obséquios aos amigos), mandonismo (per-
seguição aos adversários, “para os amigos pão, para os inimigos pau”), 
falseamento do voto (compromissos visando “coisas concretas”) e a de-
sorganização dos serviços públicos locais. O poder público era usado no 
atendimento de interesses privados e as leis eram vistas como uma ferra-
menta para ser usada contra os inimigos políticos. O coronelismo era um 
sistema social que existia por meio da troca de favores entre o coronel 
(autoridade local) e os políticos estaduais e federais.

(...) Para favorecer os amigos, o chefe local resvala muitas vezes para a 
zona confusa que medeia entre o legal e o ilícito, ou penetra em cheio no 
domínio da delinqüência, mas a solidariedade partidária passa sobre todos 
os pecados uma esponja regeneradora. A definitiva reabilitação virá com a 
vitória eleitoral, porque, em política, no seu critério, “só há uma vergonha: 
perder”. Por isso mesmo, o filhotismo tanto contribui para desorganizar a 
administração municipal. (LEAL, 1975, p. 39)
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Ao longo das décadas, várias mudanças ocorreram nesse cenário, entre 
as quais, o crescimento das cidades, o desenvolvimento das telecomu-
nicações, dos transportes, o aperfeiçoamento da legislação eleitoral, os 
fluxos migratórios. No entanto, alguns traços do coronelismo ainda podem 
ser observados nas relações sociais de hoje, sobretudo nas que têm o Es-
tado como protagonista. Essas características que emergem de um res-
gate histórico e cultural, indicam as dificuldades encontradas quando se 
trata de mudança de mentalidade ou, até mesmo, explicam a lentidão na 
adoção de ações que ultrapassem os preceitos normativos e fortaleçam a 
democracia, estimulando a participação cidadã nos debates de interesse 
público.

Percebe-se, pois, que a trajetória percorrida pela cidadania ainda está em 
construção.  São os direitos civis, sociais e políticos os pilares que sus-
tentam essa cidadania, um fenômeno que, para Carvalho, é “complexo e 
historicamente definido” (2004, p. 8-9). Ao falar sobre a sequência de for-
mação desses direitos no Brasil, o autor evidencia mais uma questão que 
pode ajudar a entender as dificuldades para a consolidação plena da de-
mocracia e do exercício efetivo da cidadania: houve uma inversão e maior 
ênfase nos direitos sociais.

Aqui, primeiro vieram os direitos sociais, implantados em período de su-
pressão dos direitos políticos e de redução dos direitos civis por um ditador 
que se tornou popular. Depois vieram os direitos políticos, de maneira tam-
bém bizarra. A maior expansão do direito do voto deu-se em outro período 
ditatorial, em que os órgãos de representação política foram transformados 
em peça decorativa do regime. Finalmente, ainda hoje muitos direitos civis, 
a base da sequência de Marshall, continuam inacessíveis à maioria da po-
pulação. A pirâmide dos direitos foi colocada de cabeça para baixo. (CAR-
VALHO, 2004, p. 219-220)
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Já no Reino Unido, por exemplo, a sequência de efetivação dos direitos 
começou com as garantias civis, depois vieram os direitos políticos e, por 
último, os direitos sociais.

Dimensão comunicacional da LAI

Como visto, o desafio de possuir uma legislação que regulamentasse o 
direito à informação foi substituído pela atual dificuldade cultural e admi-
nistrativa de assegurar o acesso. Há também outros fatores sociais que 
devem permear essa discussão, como a necessária distinção entre acesso 
e apropriação. O estímulo ao acesso e à participação social contidos na 
Lei precisam ser acompanhados de um aumento na capacidade dos cida-
dãos de processarem as informações recebidas. Dito de outro modo, o in-
vestimento em educação é fundamental para que os cidadãos não apenas 
acessem, mas exerçam seus direitos sociais e políticos se apropriando, de 
fato, das informações públicas. Esse processo de apropriação ocorre por 
meio da mediação e permite a compreensão das informações públicas. 
Batista (2014) ao dialogar com Bobbio, afirma que a sociedade precisa 
aprender a ver e entender as decisões dos governantes e se apropriar des-
ses atos. Ao citar Habermas, a autora defende que a mediação é neces-
sária porque a tradução da informação pública em termos acessíveis ao 
homem comum é uma necessidade permanente.

Nesse ponto, é preciso destacar outros aspectos, como a formatação e a 
linguagem adequada das informações, a democratização das ferramentas 
tecnológicas, além da publicização da norma para que todos os cidadãos 
a conheçam e saibam como fazer valer seus direitos. Tudo isso está ligado 
à comunicação e pode auxiliar para que a LAI seja encarada não apenas 
como uma forma de inibição, uma transparência que só existe por força 
jurídica. Percebe-se, pois que a dimensão comunicacional que envolve o 
direito de acesso à informação tem potencial para auxiliar numa mudança 
das relações estabelecidas entre o Estado e a sociedade. 
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Nesse contexto, a comunicação pública exerce um papel fundamental, 
pois envolve uma troca de informações entre Estado e sociedade. Trata-se 
de uma relação dialógica na qual emissor e receptor alternam de posição 
em distintos momentos e discutem temas de interesse público. Essa in-
teração seria mais efetiva se fosse regida por princípios como o direito à 
informação dos cidadãos e a transparência dos fluxos comunicacionais 
do Estado. Dessa forma, a incorporação da LAI e o que ela representa em 
termos de direito, democracia e cidadania na comunicação pública estatal 
tem potencial não só para contribuir com o cumprimento da norma, mas 
para também auxiliar numa mudança de cultura que tenha o direito de 
acesso como substituto de uma cultura de distanciamento e de opacidade.

Mas de qual comunicação pública está se falando? Apesar de alguns au-
tores afirmarem que ainda se trata de um conceito em desenvolvimento e 
que possui várias vertentes em diferentes países, adota-se aqui a dimen-
são que a identifica como a comunicação estabelecida entre o Estado e 
os cidadãos. Brandão, em artigo que discute a definição do termo, explica 
que

(...) dentre os múltiplos significados da expressão comunicação pública, é 
possível encontrar um ponto comum de entendimento que é aquele que 
diz respeito a um processo comunicativo que se instaura entre o Estado, 
o governo e a sociedade com o objetivo de informar para a construção da 
cidadania. É com este significado que no Brasil o conceito vem sendo cons-
truído, sobretudo por força da área acadêmica que tem direcionado seu 
pensamento para esta acepção. (BRANDÃO, 2007, p. 9)

No entanto, estudos apontam que os princípios integrantes da comunica-
ção pública no Brasil estão mais relacionados a construção de uma ima-
gem positiva seja do órgão, seja da autoridade de plantão. Nesse contexto, 
o cidadão é visto como receptor de mensagens e não como um partícipe e 
detentor de direitos a serem respeitados. “A comunicação governamental 
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frequentemente é a comunicação de um governo que quer se divulgar, 
quer mostrar as suas conquistas e realizações. O foco é determinada ges-
tão”. (GERALDES; SOUSA, 2013, p.4). Essa realidade pode indicar algu-
mas razões pelas quais os pressupostos da LAI permanecem distante das 
políticas de comunicação pública. 

A Teoria da Ação Comunicativa (TAC)

A TAC foi desenvolvida, em 1981, pelo sociólogo e filósofo alemão Jürgen 
Habermas. De maneira geral, trata-se do estudo das relações sociais por 
meio das negociações que os indivíduos estabelecem ao participar dos 
processos comunicativos. A teoria está baseada numa visão dialética da 
sociedade, composta pelo mundo da vida ligado à ação comunicativa e 
pelo sistema que está relacionado à ação estratégica (ou instrumental). 

As interações sociais que envolvem a razão instrumental são orientadas 
por objetivos particulares, por resultados imediatos. Já as que envolvem 
a razão comunicativa estão fundamentadas em princípios morais, no bem 
comum, e são orientadas pela busca do consenso (ou entendimento). Nes-
se contexto, a ação comunicativa seria a solução para a construção de 
novas relações sociais baseadas no diálogo e na ética. (PALERMO, 2013). 
O mundo da vida e a ação comunicativa são conceitos complementares, 
sendo assim, devem ser compreendidos em conjunto. “Os sujeitos da ação 
comunicativa buscam entender-se e construir uma definição comum de 
cada situação e chegar a um consenso sobre algo no mundo” (HABERMAS 
apud GUTIERREZ; ALMEIDA, 2013, p. 6). 

A TAC pressupõe, então, um agir voltado para o entendimento nas ações 
sociais, de modo que os atores busquem conciliar seus objetivos com 
os acordos existentes, ou a serem negociados, de forma comunicativa. 
Importante compreender que o alcance desse acordo depende das pre-
tensões de validade dos agentes da ação: a verdade, a legitimidade e a 
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autenticidade, que se manifestam por meio da aceitação ou não dessas 
pretensões. (PEREZ, 2014). 

Para que esse propósito essencial da ação comunicativa seja atingido é 
necessário que os sujeitos compartilhem aspectos sociais e linguísticos. 
É o mundo da vida, espaço onde o entendimento é alcançado por meio de 
interações mediadas pela linguagem e que se fundamentam numa busca 
pela compreensão. As condições necessárias para garantir uma ação co-
municativa voltada para o bem comum, de acordo com Habermas, são:

a) publicidade inclusão: ninguém que, à vista de uma exigência de validez 
controversa, possa trazer uma contribuição relevante, deve ser excluído; b) 
direitos comunicativos iguais: a todos são dadas as mesmas chances de se 
expressar sobre as coisas; c) exclusão de enganos e ilusões: os participan-
tes devem pretender o que dizem; e d) não-coação: a comunicação deve 
estar livre de restrições, que impedem que o melhor argumento venha à 
tona e determine a saída da discussão. (HABERMAS, 2002, p. 67)

Diferente da ação comunicativa, a ação estratégica não depende do con-
senso. Trata-se de ações baseadas no conceito da razão teleológica e que 
ocorrem inseridas em subsistemas, onde o poder e o dinheiro dirigem as 
relações sociais. A ação estratégica na sociedade interfere na lealdade 
ou aceitação das questões do mundo da vida compartilhadas pelos parti-
cipantes do diálogo, como a ética por exemplo. Habermas explica que na 
ação estratégica,

(...) o ator atinge um fim, e faz com que se produza o estado de coisas dese-
jado, escolhendo, numa situação dada, os meios mais convenientes e apli-
cando-os de forma adequada (...) A ação teleológica se amplia e se con-
verte em ação estratégica quando no cálculo que o agente faz de seu êxito 
intervém a expectativa das decisões de, pelo menos, um outro agente que 
também atua visando a realização de seus próprios objetivos. (HABERMAS 
apud GUTIERREZ; ALMEIDA, 2013, p. 6)
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A TAC é considerada por alguns autores como um modelo utópico porque 
não considera as relações de força e os conflitos existentes nas interações 
sociais. Miguel (2017), por exemplo, defende que ter o consenso como 
ideal diante da diversidade de interesses antagônicos é inócuo, pois ape-
nas o silenciamento das divergências seria a forma de alcançá-lo. Para 
Santillana (2011), embora Habermas defenda que o mundo da vida e o 
sistema são dimensões autônomas, a segunda está inserida na primeira, 
pois não haveria ações de comunicação isentas de dominação e de rela-
ções de poder, pois estas fazem parte da cultura, dos hábitos e até mesmo 
da linguagem. 

Palermo (2013) defende que significativa parte das críticas à TAC decor-
rem da densidade do pensamento habermasiano, pois a teoria seria fru-
to do diálogo que o autor produz com vários pensadores, entre eles, Karl 
Marx, Max Weber, Émile Durkheim e os pensadores da Escola de Frankfurt. 
A discussão realizada com esses pensadores busca compreender o lugar 
da razão nas sociedades atuais e suas complexidades. E Habermas vai 
mais além, explorando dimensões, até então, não exploradas.

Se para os destacados autores a perda de sentido da vida moderna está, 
em linhas gerais, no crescente papel da racionalização do mundo da vida, 
pois as sociedades e as instituições tornaram-se cada vez mais orientadas 
pela ação estratégica, Habermas, por outro lado, enfoca na crítica procedi-
mental da razão comunicativa e intersubjetiva como uma espécie de chave 
para se compreender as sociedades modernas e formular respostas ade-
quadas às relações humanas em suas várias instâncias, especialmente no 
tocante à política, às relações sociais e, por conseguinte, à ética. (PALER-
MO, 2013, p. 2)

Considerando as referidas críticas, mas entendendo também que Haber-
mas tem o consenso como uma das coordenadas centrais da TAC e como 
um dos objetivos implícitos das relações comunicativas, percebe-se que 
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se trata de uma situação ideal que requer igualdade de condições entre os 
sujeitos participantes. Por mais que não encontre consonância imediata 
com o que ocorre na prática, a teoria serve para pensar as relações sociais 
e os princípios que estão implícitos ou explícitos nelas.

Pensando os sujeitos da ação comunicativa como sendo o Estado e o cida-
dão, a LAI pode ser considerada um enunciado, que ao chegar ao conheci-
mento do cidadão abre a possibilidade de solicitação de acesso e de toda 
potencialidade que esse acesso às informações possui. “Contudo, este 
saber é definido por um espaço de indefinição colocado entre os sujeitos 
comunicativos (cidadão e Estado), sendo, portanto, necessário seguir uma 
regra para determinar até que ponto é possível distinguir os diferentes in-
teresses – ter direito ou não ao acesso”. (REIS, 2014, p.38).

Ainda que possuam intuitos diferentes, a cada pedido de acesso, cidadão 
e Estado invertem a posição de sujeito falante ou ouvinte na discussão do 
que é ou não informação de interesse público, por exemplo. Essa relação 
dialógica pode levar os dois sujeitos ao consenso. É nesse sentido, que a 
norma pode ser considerada um instrumento de diálogo entre o Estado e 
os cidadãos, um mecanismo que pode aproximar a sociedade da adminis-
tração pública.

É necessário perceber, porém, que a razão predominante nas instituições 
públicas não é a comunicativa. A tecnicidade, as estratégias que visam 
objetivos, a instrumentalização das ações sugere que a razão estratégica 
está presente no funcionamento das instituições e, até mesmo. na 
comunicação pública desenvolvida por elas. A LAI, sendo este mecanismo 
de diálogo que favorece a busca do consenso, objetivo implícito de uma 
ação comunicativa, representa também um ponto de tensionamento dessa 
razão estratégica, o que pode gerar dificuldades, crises, mas também 
pode representar o início de um processo de mudança.    
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Apesar de estar estruturada no uso do saber sem propósito, a TAC não 
está desconectada da razão instrumental. A ideia de Habermas é dialéti-
ca na medida em que contrapõe a racionalidade comunicacional mediada 
pela linguagem, da razão instrumental. Também é relevante mencionar 
que na teoria habermasiana, as interações sociais que ocorrem no mundo 
da vida são alicerçadas pela solidariedade entre os indivíduos. O mesmo 
não se aplicaria “aos subsistemas, onde encontramos a generalização das 
ações estratégicas e os correspondentes movimentos de engodo e mani-
pulação”. Por outro lado, o conflito representa o oposto, ou seja, o fracasso 
na busca da harmonização das ações e do consenso. (GUTIERREZ; ALMEI-
DA, 2013, p. 11)

Esse foco do autor na busca pela compreensão das interações sociais por 
meio do entendimento das enunciações dos participantes no processo co-
municativo, faz com que a TAC seja considerada adequada para as refle-
xões que a LAI suscita. A legislação carrega consigo questões históricas 
e sociais complexas que precisam ser discutidas à luz de conceitos atuais 
de democracia, transparência, bem comum.

Os tensionamentos que a LAI provoca e os desafios que a ela são coloca-
dos podem ser pensados a partir da relação dialética entre a ação comu-
nicativa e a ação estratégica. A LAI seria um instrumento de ação comuni-
cativa com potencial de aproximar o cidadão e o Estado numa busca pelo 
consenso, mas está inserida num campo onde a razão estratégica e suas 
características prevalecem. Essa controversa presença e os seus desdo-
bramentos merecem observação e estudo constantes.

Por uma cultura da transparência

Desde a promulgação da Constituição, os cidadãos brasileiros possuem 
direito de acessar as informações geradas no âmbito da administração 
pública. Mas a efetivação da transparência como um dever do Estado e do 
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acesso à informação como princípio básico da cidadania só ocorreu em 
2012, com a regulamentação da Lei de Acesso à Informação. Como visto, 
a legislação é considerada um marco por vários motivos, entre eles, por 
estabelecer regras a serem cumpridas pela administração, por ser fruto de 
esforço empreendido pela sociedade civil, além de possuir potencial para 
mudar a histórica opacidade e distanciamento que imperam nas relações 
entre o Estado e os cidadãos.

Apesar dessa inegável relevância social, a LAI enfrenta obstáculos até 
mesmo no cumprimento das regras basilares que a compõem. Percebe-se 
que a construção de uma cultura da transparência requer muito mais do 
que uma legislação que sistematize o direito à informação, pois o acesso é 
apenas o primeiro passo para alcançar as condições essenciais que levam 
ao exercício pleno de outros direitos e deveres sociais. Para tanto, é essen-
cial ir além da normatização, promovendo ações que coloquem o cidadão 
na posição de verdadeiro proprietário das informações públicas. 

Nesse contexto, o viés comunicacional da Lei de Acesso ganha relevância 
e, mais especificamente, o papel da comunicação pública estatal, pois na 
medida que a razão estratégica que a compõe ceder lugar a uma ação 
comunicativa regida por valores morais e pelo diálogo, o cidadão deixará 
de ser apenas o destinatário de mensagens e passará a ser um parceiro, 
um interlocutor, cuja participação seja estimulada e entendida como um 
direito a ser respeitado.

Considerando as ideias de Habermas, as interações entre o cidadão e o 
Estado podem levar a um consenso, desde que pautadas pelo diálogo e 
por ações comunicativas regidas pelo bem comum, diminuindo assim as 
tensões decorrentes de interesses divergentes: de um lado a busca do ci-
dadão pela informação e, de outro, a retenção dessa mesma informação 
pelos agentes públicos. 
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Assim, é preciso encarar a LAI como um instrumento de mediação entre 
Estado e sociedade, mas não só.  É essencial tê-la como uma ponte que, 
ao conduzir o cidadão ao conhecimento de outros direitos, estimula a 
transparência, a participação, o controle social dos atos públicos e, assim, 
fortalece a democracia.
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As políticas de comunicação político-
partidárias na conformação da 
representação política 

A comunicação político-partidária, em tempos 
de mídias digitais, reformulou suas técnicas, 
estratégias e políticas de comunicação. Atual-
mente, os conteúdos políticos partidários são 
pulverizados em sites, newsletters, blogs, aplica-
tivos, redes sociais e muitas outras plataformas 
multimídias, configurando um novo modelo de 
representação política. Nesse contexto, a comu-
nicação partidária torna-se central na organiza-
ção e na estruturação dos partidos. 

A comunicação produzida pelas legendas inter-
fere de forma direta nos seus processos de re-
presentação política, uma vez que as políticas 
de comunicação desencadeadas, de forma es-
tratégica, criam uma estrutura simbólica capaz 
de construir e de sustentar essa representativi-
dade. Com isso, são potencializados os disposi-
tivos com que os partidos mantêm diálogos com 
os movimentos sociais, com grupos de interes-
ses específicos, com os filiados, com os militan-
tes, com as tendências internas, com a mídia 
massiva, reverberando seu posicionamento po-
lítico, e, consequentemente, criando uma identi-
ficação partidária com diferentes segmentos da 
sociedade. 
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Mesmo que os conteúdos políticos dos partidos, difundidos pelos seus ca-
nais privados de comunicação, não cheguem diretamente a uma parcela 
significativa da população, seja por falta de acesso ou de interesse políti-
co, o vínculo das legendas e de seus líderes com os grupos setoriais, mi-
litantes e com movimentos organizados da sociedade civil, contribui para 
a formação de uma opinião pública favorável junto aos seus segmentos-
-alvo. Nesse sentido, as políticas de comunicação partidária atuam como 
efeito cascata, atingindo líderes de opinião, que por sua vez, influenciam a 
opinião dos seus respectivos públicos de influência. 

Assim, no decorrer desse trabalho, nos propomos deslocar a discussão 
sobre as teorias de representação política das Ciências Políticas para o 
campo da Comunicação Social, a partir do estudo sobre as políticas de 
comunicação partidária. A ideia é buscar um vínculo teórico entre a am-
pliação do conceito de representação política na atualidade (AVRITZER, 
2007; FABRINO, 2011; URBINATI; ALMEIDA, 2011) e a comunicação político-
-partidária (GOMES, 2011; MIGUEL E BIROLLI, 2010; LIPOVETSKY,2009), 
revelando a importância das estratégias de comunicação das legendas no 
relacionamento com a sociedade civil e, consequentemente, no fortaleci-
mento de suas respectivas representações políticas. 

Em um primeiro momento, nos propomos a mostrar a importância e as 
transformações ocorridas na comunicação realizada pelos partidos polí-
ticos, nas últimas décadas, revelando como as políticas de comunicação 
passaram a ser vitais nesta relação entre legendas, líderes políticos e seus 
públicos.  Tal discussão traz à tona uma reflexão teórica sobre a ampliação 
do conceito de representação política na atualidade, tendo a mídia como 
base nesta relação intrincada entre representantes e representados.

Comunicação política e arsenais tecnológicos de disputa

Quando se discute comunicação política, a primeira ideia que se tem é 
sobre o papel dos meios de comunicação na cobertura dos fatos e dos 
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fenômenos políticos, e, como tais abordagens interferem na opinião pú-
blica, favorecendo alguns grupos em detrimento de outros. No entanto, a 
definição é muito mais abrangente, na medida em que traz perspectivas 
que compõem o campo de atuação da comunicação no espectro político. 

Enquanto muitas pesquisas (ALDÉ; FIGUEIREDO, 2010; PORTO, 2007) têm 
como objeto de estudo a  relação das grandes organizações midiáticas na 
cobertura política, outro cenário desponta, nos dias atuais, exigindo re-
flexões sobre a comunicação que é produzida pelos próprios partidos po-
líticos para tecer seus posicionamentos; construir laços de pertencimen-
to junto aos seus segmentos-alvo; reforçar a representação política com 
seus eleitores, militantes e setores sociais; fazer o enfrentamento político 
frente à opinião pública desfavorável; dentre outros objetivos. Ou seja, os 
partidos necessitam garantir a gestão da informação política para promo-
ver e para beneficiar seus líderes e a própria sigla, em uma época em que 
os fluxos de informação têm infinitos direcionamentos.

A gestão da informação tornou-se um desafio para as legendas e para 
seus líderes, que foram obrigados a se adaptarem a este fluxo intenso de 
comunicação disponibilizado em canais multimidiáticos. A informação 
para se transformar em comunicação, dotada de sentidos, passa a exigir 
um tratamento que desencadeie esta importante relação entre emissor e 
receptor, priorizando a atenção às alteridades das sociedades, cada vez 
mais complexas.

O fazer política contemporâneo passa, no momento atual, por este enten-
dimento da urgência de se reconfigurar discursos e formas de intercep-
tação dos cidadãos no trato das questões políticas, o que alavancou um 
campo fértil de estudos na área de comunicação, com múltiplas aborda-
gens. Todavia, a política vai se transformando com a inserção paulatina 
dos meios de comunicação neste processo de relacionamento entre parti-
dos, líderes e cidadãos.
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Gomes (2011) aponta cinco aspectos básicos que revelam este modelo de 
interface entre a comunicação de massa e a política. O autor cita a ten-
dência dos agentes políticos atuarem na esfera da visibilidade controla-
da pela comunicação, o que reconfigurou a forma de fazer a política con-
temporânea; as estratégias eleitorais e políticas centradas no consumo 
de imagens públicas, que solicitam experts em marketing, pesquisas de 
opinião, consultorias de imagem e assessorias de comunicação; a depen-
dência da comunicação que exige toda uma simetria com a gramática es-
pecífica das linguagens dos meios de comunicação; e, finalmente, a cons-
trução de uma lógica do consumo de audiência das estratégicas políticas, 
que consolidam uma rede de clientes que consomem estes produtos, que 
é convertida em eleitores. 

Miguel e Birolli (2010) complementam este raciocínio apontando que o 
campo de estudos da comunicação política trouxe desdobramentos im-
portantes que ajudaram na reflexão do ambiente social contemporâneo, 
constantemente reconfigurado pela mídia. Os autores afirmam que a mí-
dia é o principal instrumento de contato entre a elite política e os cidadãos 
comuns; que o discurso político se transformou, adaptando-se ao formato 
e linguagens dos meios de comunicação de massa; que a mídia passou a 
ditar a produção da agenda pública e que candidatos e partidos passaram 
a ter uma preocupação com a gestão da visibilidade.

O apelo à subjetividade e às emoções

A complexidade dos canais mobilizados e das estratégias políticas desen-
cadeadas pelos partidos políticos transformou a comunicação político-
-partidária em um moderno sistema de comunicação, com alterações não 
só no formato, mas também no conteúdo.  Os antigos boletins que eram 
distribuídos em portas de fábricas ou vendidos entre os militantes, com 
tiragens e alcances limitados, foram se transformando em elaborados 
produtos de comunicação de massa: sites, newsletters, jornais e revistas 
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digitais, aplicativos, redes sociais e muitos outros. A tecnologia permitiu 
ampliar o espaço de atuação da comunicação político-partidária em sis-
temas complexos, que misturam o jornalismo com técnicas profissionais 
de marketing, de pesquisa e de publicidade, em múltiplos canais, meios e 
mídias.

Esta profissionalização da comunicação partidária, com a contratação 
de empresas terceirizadas de assessorias de imprensa, de pesquisa, de 
marketing e de publicidade, trouxe para o campo político estratégias que 
passaram a ser desenvolvidas para um eleitor cidadão visto como um con-
sumidor da política. Com efeito, os principais objetivos da comunicação 
político-partidária passaram a ser a maximização eleitoral e uma cons-
tante negociação e renegociação com a opinião pública, na medida em 
que é através do monitoramento do fluxo informativo dos grandes con-
glomerados de comunicação, que as legendas e seus líderes passaram a 
se posicionar na sociedade diante dos seus respectivos representados e 
segmentos-alvo. 

As bandeiras de luta política, as discussões ideológicas para mudanças 
mais profundas na sociedade, que dominavam os boletins informativos da 
década de 1970, vão perdendo espaço para estratégias de comunicação 
utilizadas pelas legendas para potencializar discursos, imagens, emoções, 
transformando os partidos em marcas publicitárias e os líderes políticos 
em produtos a serem consumidos. “Não se trata de converter ideologica-
mente os cidadãos, mas de vender um “produto” na melhor embalagem 
possível” (LIPOVETSKY ,2009, p.128).

Há que se considerar que estas mudanças no conteúdo da comunicação 
político-partidária não se esgotam no desgaste entre partidos e sociedade 
(CHADWUIK, 2006), é uma questão muito mais complexa. Esta reconfigu-
ração reflete ainda inúmeros fatores decorrentes de uma série de transfor-
mações sociais e políticas, na virada do século XXI, que se estende até os 
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dias atuais, como o surgimento de novas clivagens sociais, demandando 
cada vez mais questões específicas e heterogêneas; as mutações do mun-
do do trabalho, criando também variedades de identidades profissionais 
e inúmeros outros.

Todas estas mudanças sociais, econômicas, tecnológicas, políticas e cul-
turais acabam tornando-se responsáveis por este novo desenho político 
contemporâneo, exigindo adequações discursivas dos partidos e mais in-
vestimentos na comunicação, de sua forma mais ampla, aproveitando-se 
das novas tecnologias de comunicação como arsenais de disputa política 
para reforçar a aproximação com seus públicos e a sociedade, em geral.

Neste contexto, o processo de midiatização da política obriga os partidos 
e os seus líderes a se apropriarem de discursos mais intimistas, mais emo-
cionais, mais espetaculosos, conforme apontam alguns estudos (PORTO, 
2007; SODRÉ, 2006; COURTINE, 2006, LIPOVETSKY, 2009; GOMES, 2011). 
A televisão foi um marco nestas novas abordagens políticas das agremia-
ções junto aos seus segmentos-alvo, transformando a percepção políti-
ca e a estruturação da decisão política dos expectadores (PORTO, 2007). 
Afinal, os discursos que antes eram proferidos pelos políticos ao som de 
microfones potentes, nos comícios realizados em praças públicas, come-
çaram a ser produzidos para serem falados no tom intimista dentro dos 
lares, enquadrados pelas telas da televisão. 

Gomes (2011) enfatiza que a política contemporânea é cada vez mais de-
pendente das esferas da visibilidade.

Antes, temos a impressão que grande parte da atividade política se realiza 
basicamente como show, como exibição, de maneira semelhante aos pro-
gramas de televisão, por exemplo, isto é, existem para serem assistidos e 
consumidos como os produtos e linguagens da indústria da cultura audio-
visual. Neste sentido é que dizemos que a política é um show, um espetá-
culo para o consumo de espectadores, consumível na esfera da visibilida-



217

VOLTAR AO SUMÁRIO

AS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO POLÍTICO-PARTIDÁRIAS 
NA CONFORMAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POLÍTICA

de pública, um produto que sob este aspecto é similar aos da indústria do 
espetáculo. Além disso, e nessa mesma linha de raciocínio, a política 
parece exigir de nós cada vez menos a condição de cidadãos ativos, 
convocados à mobilização ou a alguma forma de engajamento emo-
cional ou corpóreo, enquanto cada vez mais nos coloca na condição 
de consumidores dos produtos do show-business, cidadãos consumi-
dores, apreciados de sofá e pipoca da exibição política que nos chega pela 
telinha (grifos nossos) (GOMES, 2011, p.187).

Jean Jacques Courtine (2006) fez uma análise das metamorfoses do dis-
curso político, com ênfase na política francesa e na americana, que traz 
uma releitura sobre a realidade que atinge a todos os países, como o Bra-
sil. Para o autor, a fronteira entre a vida pública e a vida privada se tornou 
cada vez mais frouxa e frágil e esse novo cenário se deu pela presença 
marcante das mídias modernas na esfera política. Courtine (2006) aponta 
as mutações das formas discursivas de comunicação política.

(...) no curso do século XIX, nos Estados Unidos, vemos as sensibilidades à 
fala pública se transformarem profundamente. As tradições da retórica cí-
vica, que amparavam os fundamentos discursivos da democracia america-
na, cedem então o lugar a outros estilos linguajeiros, mais bem adaptados 
à emergência das classes médias, às exigências políticas e comerciais de 
uma sociedade de massa. (...) O recuo dos usos retóricos e das prescri-
ções gramaticais diante dessa vontade de simplificação da linguagem vai 
conduzir à adoção muito frequente do estilo dialogado, familiar, pessoal de 
conversação nos discursos públicos (COURTINE, 2006, pp.132-133). 

Para Courtine (2006) esse dirigir ao homem comum sob a forma de uma 
conversação privada impõe uma linguagem muito mais emotiva e mais 
afetiva, exigindo uma recepção diferenciada do discurso político por parte 
dos cidadãos. Courtine (2006) afirma que, nos dias atuais, a mensagem 
política se legitima pela dimensão humana e psicológica das intenções e 
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dos sentimentos, ao contrário do que ocorria há décadas atrás quando o 
suporte dos discursos era caracterizado pelo sentido de uma ordem po-
lítica e social. “(...) o espetáculo político contemporâneo ganha sentido. 
Deslizou-se, cada vez mais nitidamente, da análise dos fatos para a aná-
lise das causas psicológicas, das percepções das ações para a percepção 
das intenções” (COURTINE, 2006, p. 134). 

Muniz Sodré (2006) reforça essa linha de raciocínio apontando que, nas 
últimas décadas, ocorre uma perda da influência da razão a favor da im-
portância dos afetos na cultura contemporânea, que transformam o fazer 
política. Nesta perspectiva, o autor revela a força produtiva da comuni-
cação, que busca aglutinar cultura, mentalidade e emoção pelo viés do 
espetáculo. 

Sob a égide da produção informacional da realidade, a tecnointeração – 
entendida como hipertrofia da organização tecnológica sobre os aspectos 
institucionais da mediação social – toma o lugar da mediação, desviando 
os atores políticos da prática representativa concreta (norteada por con-
teúdos valorativos ou doutrinários) para a performance imagética, isto é, 
para o espetáculo convertido em relação social. (...) O discurso político 
continua tão retórico quanto antes, quer dizer, tão sedutor e possivelmente 
tão falaz quanto no passado. Mas antes ele fazia o jogo da verdade, isto é, 
cobria uma suposta verdade histórica com o s véus da linguagem, agora 
não realmente mais nenhuma aposta na vinculação ontológica entre as 
palavras e as coisas. Substancializada em imagem, a retórica descarta a 
referência da verdade e acena apenas com uma credibilidade movida por 
regras próprias (SODRÉ, 2006, pp. 162-163). 

Sodré (2006) enfatiza que a lógica do fazer político está no comover e 
explorar a essência humana para garantir a audiência, e, consequente-
mente, arar a consciência do receptor para que fique mais acessível às 
mensagens. “A emoção está aí a serviço da produção de um novo tipo de 
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identidade coletiva e de controle social, travestido na felicidade pré-fabri-
cada (...)” (SODRÉ, 2006, p.51). 

Esta centralidade da mídia na política traz indicativos de uma constante 
e consolidada estetização dos discursos, uma vedetização dos líderes po-
líticos, uma sedução do contato, uma construção forçada de imagens de 
candidatos e de partidos. Com efeito, esta lógica cultural do consumo pode 
explicar ou fornecer elementos para o entendimento de uma crescente re-
dução do poder de agência dos cidadãos na esfera política, favorecendo 
uma crise de representação política, uma apatia, um descompromisso e 
uma falta de engajamento, como mostram algumas pesquisas (MIGUEL 
2010; CHADWICK 2006). 

Lipovetsky (2009) é outro autor que comunga do mesmo raciocínio, lembran-
do que desde os anos 50, os EUA desenvolveram uma comunicação políti-
ca próxima à publicidade moderna, utilizando as técnicas e estratégias de 
especialistas em marketing e publicidade para orquestrarem as campanhas 
eleitorais. Lipovetsky (2009) destaca que essa política espetáculo mascara 
problemas de fundo, substituindo os programas pelo charme da personalida-
de, entorpecendo a capacidade de raciocínio e de julgamento em proveito das 
reações emocionais e dos sentimentos irracionais de atração e de antipatia. 
No entanto, o filósofo francês destaca que a explicação do impulso da política 
sedução só é aparentemente simples. Para ele, a política-publicidade não é 
um efeito estritamente midiático, mas afirmou-se paralelamente aos novos 
códigos de sociabilidade democrático-individualista. Com isso, a classe polí-
tica e a mídia se apropriaram das novas aspirações da massa, tornando mais 
emotivas as formas das relações humanas, valorizando o gosto pelo direto, 
pelo espetáculo, pela emoção. 

Representação política e novas esferas de interação comunicativa

A ampliação da presença da sociedade civil nas discussões e nas defi-
nições das políticas públicas e, consequentemente, o crescimento das 
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instituições participativas são fenômenos importantes que delinearam 
uma nova fase democrática no Brasil (AVRITZER, 2007).  Almeida (2011) 
aponta que ocorre hoje uma constatação de que representantes da socie-
dade civil em instituições participativas estão provocando uma mudança 
na relação que separa Estado e sociedade, exigindo uma redefinição do 
próprio conceito de representação, bem como das questões que o orien-
tam este debate. 

 Nesse cenário, a relação dos partidos políticos com seus públicos sofre 
interferências com a participação mais efetiva de setores da sociedade ci-
vil, obrigando-os a uma necessária aproximação com diferentes segmen-
tos em processos contínuos e, não mais, apenas, em períodos eleitorais. 
Afinal, as demandas da sociedade passam a ser mais fragmentadas, exi-
gindo respostas e posicionamentos de forma mais rápida pelos partidos 
políticos para manterem suas bases partidárias e eleitorais. Com isso, os 
meios de comunicação massivos, potencializados pelas inovações das 
tecnologias de informação e comunicação (Tics) passam a desempenhar 
um papel fundamental na mediação entre o Estado, as instituições políti-
cas e os diversos grupos sociais, potencializando a visibilidade sobre seus 
problemas, suas reivindicações e suas demandas. 

Prudêncio (2010, p. 262) aponta que os movimentos sociais contemporâ-
neos têm colocado a mídia como o “adversário central por entender que 
ela reproduz o discurso dos centros de poder”. Com isso, a autora afirma 
que os movimentos sociais adotam como meta forçar esse poder da mídia 
a prestar contas e tornar transparentes suas decisões.

(...) os representados são consumidores de informação (...) ou investidores do 
mercado de discursos públicos. O “investimento” depende da capacidade de 
se fazer ouvir ou repercutir as versões de seu interesse.  A formação da opinião 
pública depende então da potencialização retórica de grupos sociais, os quais 
promovem, midiaticamente, a accountability (PRUDÊNCIO, 2010, p.263).
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Maia (2006) destaca de forma exemplar como as negociações entre os po-
líticos até as conversas diretas com os cidadãos sobre questões políticas 
são atravessadas pela mídia.

A mídia reconfigura os padrões de discurso político e as relações entre re-
presentantes e representados. Ela é a principal instância para líderes polí-
ticos divulgarem informações sobre suas atividades, buscarem adesão em 
campanhas eleitorais ou conquistarem suporte público no jogo político mais 
geral. Por sua vez, a grande maioria das informações de que os cidadãos 
comuns necessitam para tomar decisões e agir na esfera política – escolher 
seus representantes, conhecer e avaliar as políticas públicas, construir me-
canismos de controle popular sobre os governantes – articula-se, de modo 
rotineiro- com os meios de comunicação. (...) O espaço de visibilidade mi-
diática pode ser entendido como um “palco”, “arena”, “fórum” de disputa 
políticas e de negociação de sentidos. Em termos gerais, o governo e os 
políticos precisam frequentemente tomar decisões sobre questões contro-
versas diante, simultaneamente, da oposição político-partidária, de grupos 
de interesse e daquilo que é colocado em cena através dos veículos de co-
municação. Em termos mais específicos, o espaço de visibilidade midiático 
é um ambiente em que embates ideológicos se desdobram, colocando em 
movimento interações diversas dentre entre atores políticos e os próprios 
cidadãos. Aquilo que se torna visível através da mídia produz segmenta-
ções, constrói solidariedades, dissemina projetos ou visões do mundo, cata-
lisa debates, faz deslanchar processos de prestação de contas ou estimula 
a mobilização cívica (MAIA, 2006, pp.25-27).

Esta construção de sentidos é permeada por uma disputa discursiva entre 
as instituições não eleitorais (ONGS, fundações, grupos em defesa de in-
teresses específicos em relação a temas, etnias, gêneros, religiões etc) e 
os partidos políticos, na busca pela aglutinação de forças políticas para o 
enfrentamento contra grupos oposicionistas e de interesses divergentes. 
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Nisso, consiste a chamada “esferas de interação comunicativa”, denomi-
nada por Fabrino (2011), que começa a ditar a legitimidade de representa-
ção política das associações da sociedade civil em nível discursivo. 

O autor enfatiza que estas representações não eleitorais passaram a lidar 
com esta ideia de autorização, responsividade e delegação a partir de uma 
legitimidade construída pelos efeitos de sua “porosidade interacional”, ou 
seja, a prestação de contas se dá em nível discursivo em diferentes con-
textos comunicativos pelos sistemas deliberativos que começam a ser fa-
vorecidos por este incremento da participação social, que começa a se 
firmar a partir do final dos anos 80. 

Com estas mudanças, o conceito de representação é ampliado e permi-
te uma inclusão maior de segmentos antes marginalizados do processo 
político, que trouxeram à cena política uma multiplicidade de discursos 
e de demandas. Fabrino (2011) aponta que tal cenário é decorrente das 
macrorrelações de discussões transnacionais, que alteraram as demarca-
ções das comunidades políticas e, em nível interno, o aparecimento de cli-
vagens sociais cada vez mais plurais. Esse potencial das associações da 
sociedade civil se consolida pelos seus efeitos pragmáticos para atuar po-
liticamente como representantes discursivos, gerando novas perspectivas 
tanto para segmentos específicos quanto para o Estado, como um todo.

Fabrino (2011) ainda traz para os debates a ideia de deliberação como um 
macroprocesso em várias esferas comunicativas e uma porosidade entre 
elas com a sociedade, caracterizadas pela parcialidade e pela generali-
dade no tratamento de assuntos políticos. Para o autor, a representação 
passou a conectar instituições e sociedade em um processo cíclico, o que 
obrigou os representantes e representados a darem justificativas para in-
teresses, opiniões e ideias que defendem, na medida em que é uma dis-
puta de sentidos e perspectivas políticas. Desta forma, se concretiza uma 
rede mais complexa entre representantes e representados, promovendo 
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um mundo politicamente mais compartilhado com transparência e com 
participação popular (FABRINO, 2011, pp 120-121). No entanto, com mais 
conflitos políticos e jogos de interesses nas relações de poder. 

Nesse contexto, os partidos políticos passaram por mudanças estruturais 
e organizacionais1, que pudessem garantir a convivência, e até sobrevi-
vência, com o seu papel formal de mediação entre a sociedade e o Estado. 
Afinal, surgiram novos setores e segmentos da sociedade civil, cada vez 
mais plurais, com bandeiras de lutas específicas. São questões que pas-
sam por diversidades temáticas que envolvem identidades profissionais, 
grupos religiosos, identidades de gêneros, etnias, portadores de necessi-
dades especiais, dentre outras. Esses segmentos que viabilizam seus dis-
cursos para pressionar e a defender seus interesses independentes dos 
partidos políticos, baseados em perspectivas, visões singulares de mundo 
e de luta por direitos, deixando em um segundo plano as ideologias clas-
sistas, que tradicionalmente marcaram os grupos políticos e foram o berço 
para a criação de muitos partidos políticos no Brasil e no mundo, princi-
palmente os de Esquerda (CHADWUICK, 2006; PANEBIANCO; 2005). Tais 
transformações obrigaram os partidos políticos a criarem mecanismos de 
aglutinação de força política com estas novas representações não elei-
torais, reforçando suas bases e apostando em discursos e bandeiras de 
lutas em comum.

A expressão utilizada por Fabrino (2011) denominada “esferas de intera-
ção comunicativa” dá o tom das mudanças nesta relação entre socieda-
de e Estado, que foi contemplada pelo diálogo constante entre as partes 
para que os discursos entre ambos se tornassem afinados e permitissem 

1. A evolução dos partidos políticos nas últimas décadas, reforça modelos diferenciados 
como o Catch-all, o Cartel e o Político-eleitoral, que exigiram uma postura diferenciada das 
legendas tanto no ambiente político externo quanto interno, na relação com suas bases 
partidárias. Ver: PANEBIANCO, Angelo. Modelos de Partido: a organização e poder nos 
partidos políticos. São Paulo: Martins Fontes, 2005.  



224

VOLTAR AO SUMÁRIO

AS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO POLÍTICO-PARTIDÁRIAS 
NA CONFORMAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POLÍTICA

consensos e avanços políticos, tanto no Brasil como em outras partes do 
mundo2.  Nesse contexto, a comunicação começa a consolidar seu espa-
ço na formulação de um novo conceito de representação política não elei-
toral, no qual a legitimidade conquistada se faz em nível discursivo, o que 
impacta também a representação política dos partidos políticos com sua 
base partidária.

O autor sugere que quanto mais complexa for a rede de mecanismos de 
representação, maiores as chances de representar mais aspectos dos ci-
dadãos, pois é por meio da troca pública de argumentos em diferentes are-
nas discursivas que uma representação não eleitoral pode construir sua 
legitimidade, mantendo um processo contínuo discursivo articulado em 
diferentes fluxos e esferas. Com isso, a representação deve ser centrada 
em discursos e o núcleo da política transforma-se em múltiplos discursos 
(FABRINO, 2011, p. 122). 

Avritzer (2007) dá um passo à frente nessa perspectiva dialógica conso-
lidada pelo crescimento de instituições da sociedade civil quando cons-
trói um conceito de representação política por afinidades. Apesar de seu 
texto original sobre o tema não fazer nenhuma menção à importância da 
comunicação neste entendimento sobre as transformações do conceito 
de representação política e muito menos como os partidos políticos se 

2. Um estudo de Maia (2010) sobre os atores da sociedade civil, ação coletiva e relações com 
a comunicação de massa é exemplar nesta configuração das mudanças entre a sociedade 
e o Estado e a importância das “esferas de interação comunicativa” apontadas por Fabrino 
(2011), o que contempla a realidade nacional e de outros países. Em termos gerais, Maia 
(2010) mostra modelos de mobilização política, da identidade coletiva e do reconhecimento 
na tentativa de compreender as relações que os atores cívicos estabelecem com os media, 
a fim de configurar a política pública e promover a comunicação com amplas audiências. 
“Para além da visibilidade e das ações estratégicas, torna-se importante entender os 
media também como uma arena discursiva, em que opiniões e argumentos são trocados e 
disputados. O ambiente midiático – com características próprias, mecanismos de seleção de 
temas e tópicos, procedimentos de corte e edição de discursos dos atores sociais – constitui-
se como importante fórum para o debate cívico” (MAIA, 2010, p.294).
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posicionam frente a essa nova realidade, o autor dá ênfase à consolida-
ção de múltiplas soberanias, imbuídas nas representações eleitorais e não 
eleitorais, que traz para os debates os múltiplos discursos que passaram a 
fazer parte da cena política, reforçando a tendência de criação de meca-
nismos de comunicação entre as partes.

 O autor ressalta a presença marcante da sociedade civil nas políticas 
públicas em todo o mundo, a partir da especialização temática e da ex-
periência, sejam os eleitos pela população para desempenharem funções 
em conselhos e fóruns deliberativos setoriais, sejam aqueles que são de-
finidos no interior das associações civis, agregando interesses parciais 
e solidariedades. Mas o destaque fica por conta da visão do autor sobre 
uma antecipação do processo de representação política, legitimado não 
só pela ação, mas por um passado de defesas de temas, direitos ou ban-
deiras de lutas, na medida em que esta trajetória de participação desses 
agentes da sociedade civil (sejam indivíduos ou associações) os permitem 
denunciar, criticar e reivindicar em nome dos segmentos que representam. 

Esse contorno político altera a concepção de representação política, dos tra-
dicionais moldes eleitorais para mecanismos mais sutis de afinidade, cons-
truída, paulatinamente, de forma contínua e monitorada, pela troca comuni-
cativa entre estes novos atores que emergem na sociedade, nos seus diálogos 
com as instâncias formais de representação, como os partidos políticos.

(...) O importante em relação a esta forma de representação é que ela tem 
sua origem em uma escolha de atores da sociedade civil, decidida, frequen-
temente no interior de associações civis. Estas exercem o papel de criar 
afinidades intermediárias. (...) Ao agregarem estes interesses, elas propi-
ciam uma forma de representação por escolha que não é uma representa-
ção eleitoral de indivíduos ou pessoas. A diferença entre a representação 
por afinidade e a eleitoral é que a primeira se legitima em uma identidade 
ou solidariedade parcial exercida anteriormente (AVRITZER, 2011, p.458).
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Com isso, os partidos políticos, instâncias até então formais nesta media-
ção entre Estado e sociedade, passaram a ter que lidar com a lógica deste 
processo contínuo de diálogo, que os obriga a investir na comunicação 
político-partidária como uma engrenagem que os garanta um espaço po-
lítico nas discussões e nestas novas instâncias de mediação e articulação 
de interesses para além do sistema partidário.

Tais mudanças no fazer política partidária consolida uma nova forma de 
representação entre os partidos e suas bases, que é permeada pelos seus 
próprios canais de comunicação para que se estabeleça este processo cí-
clico de entrosamento da legenda e de seus líderes com os setores e os 
segmentos que dizem representar, apostando na identificação partidária e 
na credibilidade de seus posicionamentos. Nesse cenário, não basta mais 
ser eleito, é necessária uma opinião pública favorável que os mantenha no 
poder e os legitime a tomar decisões e posicionamentos a favor de seus 
representados, mesmo porque tal estratégia é que garantirá os próximos 
êxitos eleitorais.

Avritzer (2007, p. 459) reforça que as eleições ainda são a maneira mais 
democrática de escolha dos representantes, mas uma vez eleitos, estes 
despontam para uma nova realidade. A atual conjuntura direciona os par-
tidos e os seus líderes a priorizarem mecanismos de adequação política 
para que eles não se deslegitimem frente aos seus representados, apos-
tando no diálogo constante e no contrafluxo informativo para enfrentar 
às contingências que marcam a política contemporânea. Os partidos po-
líticos têm que combinar suas ações e práticas políticas com estas novas 
formas de representação não eleitoral da sociedade civil.

Aqueles representantes que ignoram essa representação, seja no âmbito 
nacional, seja no internacional, tendem a se deslegitimar entre seus pró-
prios eleitores e têm sido muitas vezes de implementar sua própria agenda. 
(...) Neste sentido, a questão colocada pela política contemporânea deve 
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ser uma redução da preocupação com a legitimidade dessas novas formas 
de representação e um aumento da preocupação sobre de que modo elas 
devem se sobrepor em um sistema político regido por múltiplas soberanias. 
O futuro da representação parece cada vez mais ligado à sua combinação 
com formas de representação que têm sua origem na participação da so-
ciedade civil (AVRITZER, 2007, p. 459).

Um olhar estratégico

Uma imagem, um gesto e um depoimento podem ter o grande poder de 
mudar os rumos dos acontecimentos políticos, bastando apenas que se-
jam divulgados de forma estratégica neste ambiente político contemporâ-
neo, caracterizado pela centralidade da mídia nas experiências dos cida-
dãos com as questões políticas. O constante redirecionamento dos fluxos 
de informações, na atualidade, permite que determinados conteúdos se-
jam atravessados por múltiplas plataformas de mídias, trazendo diferen-
tes perspectivas sobre a realidade.

Estas mídias levam aos receptores diferentes formas de consumo e de cir-
culação de mensagens, que, como na antiga brincadeira do telefone sem 
fio, vai tendo elementos informativos acrescentados ao longo do trans-
porte destes conteúdos.  E, nem sempre, tais elementos têm o objetivo de 
acréscimos de detalhes à informação, mas aparecem como estratégias 
para manipular determinados dispositivos simbólicos, que criam sentimen-
tos de pertença a determinados grupos, compartilham demandas comuns, 
levantam novos questionamentos, criam boatos, estimulam a desinforma-
ção, ampliando e/ou distorcendo os fatos ou os fenômenos políticos. Este 
é o resultado das reflexões teóricas realizadas neste estudo, mostrando 
um vínculo direto entre a comunicação e a representação política, em um 
contexto multidimiático. 
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Nesta nova conjuntura, a comunicação político-partidária vive um mo-
mento de expansão, na medida em que as tecnologias de informação e 
comunicação (Tics) permitem ampliar o alcance e a audiência das men-
sagens, criando versões e enquadramentos noticiosos que beneficiem 
respectivamente as legendas e os seus líderes partidários, disputando 
versões e enquadramentos noticiosos com os grandes conglomerados de 
comunicação. 

A discussão sobre a importância do conteúdo noticioso produzido pelos 
canais privados dos partidos não passa pela questão de medir forças com 
os grandes conglomerados de comunicação, mas estrategicamente enxer-
gar lacunas para conseguir inserir novos vieses políticos na sociedade, 
seja direcionando suas mensagens a públicos específicos, seja criando 
mecanismos para chegar à visibilidade da mídia hegemônica. A estratégia 
é aproveitar a contrainformação, em um procedimento cíclico de reapro-
veitamento das notícias veiculadas por estes grandes conglomerados.  

Em tempos de mídias digitais e suas múltiplas plataformas, as políticas 
de comunicação político-partidárias são vitais para que as legendas dis-
putem e conquistem seus espaços políticos, em um processo contínuo 
e monitorado, usando seus próprios canais em busca do apoio dos seg-
mentos que dizem representar para construir, sustentar e consolidar sua 
representatividade.
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Narrativas de resistência na destituição 
de Dilma Rousseff: a atuação da 
imprensa como expressão da exclusão 
comunicacional 

O papel desempenhado pelos meios de comu-
nicação, notadamente a imprensa, no processo 
que culminou com a destituição da presidente 
Dilma Rousseff do cargo, em agosto de 2016, é 
tema deste artigo. O referido processo, admitido 
inicialmente na Câmara, em rito previsto pela 
Constituição e regulamentado pelo Supremo 
Tribunal Federal, em abril daquele ano, foi apre-
sentado pelos então oposicionistas como im-
peachment, caso raro na República brasileira e 
inédito, até então, no chamado período da Nova 
República. 

Os governistas, à época, interpretaram o pedido 
de impedimento da presidenta eleita como uma 
manobra política e chamaram o episódio de gol-
pe parlamentar, golpe branco ou, simplesmente, 
golpe. A imprensa brasileira, por sua vez, de for-
ma quase unânime, alinhou-se à versão de que 
se tratava de um impeachment – e, formalmen-
te, o era –, excluindo, quase que completamen-
te, a percepção de que se estaria diante de um 
golpe, e restringindo, assim, o direito do eleitor 
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à pluralidade de temas e à diversidade de vozes, como convém ao jornalis-
mo e ao Estado democrático de direito. 

É neste contexto de exclusão comunicacional do país – de uma esfera 
pública atrofiada em sua capacidade de problematizar questões, de 
acolher discursos, de validar argumentos e de construir consensos 
que poderiam vir a bater à porta de palácios, parlamentos e tribunais 
(HABERMAS, 2003) – que se encontra o objeto de estudo aqui abraçado. 
Trata-se das representações que fazem diferentes vozes, como cientistas 
políticos, cientistas sociais, juristas, economistas, jornalistas etc, sobre o 
papel da imprensa no episódio da destituição.

Referidas vozes, a despeito do reconhecimento nacional e internacional de 
seus estudos e de suas práticas, não encontraram a acolhida da imprensa 
brasileira para os seus discursos e para o bom debate. Manifestaram-se, 
oportunamente, em palestras, artigos e livros, levados ao público em tom 
de denúncia, desde os primeiros movimentos pró-impeachment que, se 
não compensam os possíveis estragos políticos – e historiográficos - da 
exclusão comunicacional, buscam um lugar para a destituição da presi-
denta, na acepção de golpe, perante a esfera pública e a história. 

Partindo da premissa de que o jornalismo deve abordar os fatos e temas 
de interesse público de forma ampla, profunda e isenta, de maneira a con-
tribuir com a inclusão comunicacional, pergunta-se àquelas vozes disso-
nantes que papel teve a imprensa na destituição. Intui-se, como resposta, 
que a imprensa se deslocou do âmbito do jornalismo para o da publicida-
de, do interesse público para o do interesse privado, na criação de opinião 
pública favorável ao impeachment. 

Exclusão comunicacional

A exclusão comunicacional é um conceito que se propõe aqui, na tenta-
tiva de facilitar o entendimento da participação da imprensa relativa à 
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destituição da presidente Dilma Rousseff. É um conceito em formação, 
mas não exatamente novo, dado que seus possíveis significados há muito 
aparecem em expressões utilizadas por autores dedicados a analisar a 
negação total ou parcial do direito à comunicação – entenda-se como as 
liberdades de informar e de ser informado, de se expressar e de dialogar - 
a que são submetidos indivíduos e grupos. 

Neste sentido, contribuem, entre outros autores, Habermas (2003); Maia 
e Castro (2006); Gomes e Maia (2008); Kucinski e Lima (2009); Marques 
e Costa (2009); Marques e Matos (2011); Lima (2012); Lima, Guimarães e 
Amorim (2014); e Perdigão (2016), ao defender que aquelas liberdades são 
uma condição ao Estado democrático; que, uma vez asseguradas, incluem 
o cidadão como sujeito da comunicação e capaz de se auto inserir como 
protagonista nos processos econômicos, políticos, sociais e culturais que 
impulsionam para cima o desenvolvimento humano. 

Perdigão (2016) acrescenta que a exclusão comunicacional gera outras 
formas de exclusão. O autor defende que, do ponto de vista político, o co-
municacionalmente excluído é o que não participa da esfera pública, onde 
as questões do mundo da vida habermasiano são problematizadas, onde 
se constroem, por via da validação dialógica de argumentos, os consensos 
que apontam possíveis soluções; é o que não se identifica como ator po-
lítico, não estabelece relação de pertencimento com a política, tampouco 
reconhece que a sua alienação, deliberada ou inconsciente, também é da 
política. 

Ainda com Perdigão (2016), sendo a exclusão comunicacional entendida 
como uma liberdade a menos, um direito a menos, uma capacidade a me-
nos, um poder a menos para muitos, é factível pensar que o seu contrário, 
a inclusão comunicacional, estaria reservada a uns poucos. A exclusão 
comunicacional seria, assim, um processo de transferência de poder que 
ampliaria os poderes de informar e de ser informado, de se expressar e de 
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dialogar para os que já concentram ativos de poder, como o capital e os 
meios de produção. 

Essa pode ser entendida como uma questão de fundo. A destituição da 
presidente Dilma Rousseff, como se analisará a seguir, foi perpetrada no 
Brasil dos comunicacionalmente excluídos da esfera pública, onde uma 
elite de super privilegiados da comunicação domina os meios de produção 
e de circulação da opinião pública; um território onde os temas em debate 
são poucos, onde as vozes são as mesmas, onde as representações da 
realidade são as da ótica e do interesse dos hegemônicos, onde o interes-
se público é retórica e a democracia é simulacro. 

Narrativas de resistência: imprensa e destituição

Na perspectiva da destituição presidencial, tem-se, em Guimarães (2016), 
que o sistema de comunicação brasileiro é uma ferramenta da classe he-
gemônica “para construir o imaginário do povo, para manipular as informa-
ções e para justificar o sistema econômico e social vigente e desmoralizar 
aqueles que lutam por mais igualdade, mais liberdade, mais fraternidade e 
pelos direitos das minorias, em um contexto de desenvolvimento” (p. 382). 
Para o autor, os meios de comunicação aportaram “ajuda providencial” 
para “derrubar ou imobilizar a Presidenta e, assim, anular a vontade da 
maioria do povo brasileiro” (p. 379). 

Borón (2016) classifica os principais meios de comunicação do Brasil como 
“tercer protagonista” - os outros dois seriam o parlamento e o Judiciário - 
(...), “cuya vocación golpista e ethos profundamente reaccionario son ampla-
mente conocidos porque han militado desde siempre en contra de qualquier 
proyecto de cambio en uno de los países más injustos del planeta” (p.114). 

Além dos caracteres de serem excludentes em relação a quem fala, ao 
que se fala e ao como se fala na televisão; de manipularem os conteúdos 
segundo os interesses políticos e econômicos privados, em detrimento do 
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interesse coletivo; e de servirem a projetos antidemocráticos e injustos, 
na análise de Merlin (2016), “os meios de comunicação corporativos as-
sumem um papel crucial: configuram a realidade, operam sobre as subje-
tividades, manipulam significações: definitivamente, colonizam a opinião 
pública” (p. 412). 

Na perspectiva da destituição, a autora afirma que “isso se voltou à produ-
ção de desprestígio da direção do PT, (...), para desestabilizar a Presidenta 
Dilma Rousseff, apesar de sua legitimidade por ter sido eleita democrati-
camente” (p. 412-413), conseguindo impulsionar um processo de impea-
chment. A autora chama atenção para outra característica dos meios no 
Brasil, a da concentração da propriedade, no que é seguida nas análises 
mais recentes, como em Peixoto (2016).

No Brasil, não há, rigorosamente, mercado de informações. Há um peculiar 
e pré-moderno sistema oligárquico-familiar, que veicula e advoga um ideá-
rio a um só tempo escravocrata e ultraliberal, e que se constituiu no rastro 
da última ditadura, como é o caso da Rede Globo e da Rede Brasil Sul, para-
digmaticamente. São sete famílias que comandam as pautas, que igualam 
manchetes, que detêm televisões, jornais, rádios e agências de notícias que 
não respondem a ninguém, que mal tributam (quando não sonegam) e que 
constituíram um véu de ignorância e ódio racista contra o que é democráti-
co, popular e institucional (PEIXOTO, 2016, p. 30).

A este respeito, amplia Miranda (2016):

Hoje, é público e notório, aqui e fora do Brasil, que a concentração da pro-
priedade dos vários meios de comunicação, para desgraça de nossa demo-
cracia, acha-se nas mãos de poucas famílias. Trata-se de pessoas cujas 
empresas profundamente conservadoras, manipulam leitores, ouvintes e 
telespectadores, criando o que já foi chamado de opinião publicada e não 
opinião pública (MIRANDA, 2016, p. 64-65). 
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Neste aspecto da concentração da propriedade, e de suas possibilidades 
nefastas à democracia e aos direitos humanos, Rosário (2016) considera 
que os meios de comunicação regrediram nas décadas mais recentes, não 
obstante a redemocratização do país e a Constituição dita cidadã. O autor 
observa que “o sistema de comunicação não foi tocado após o fim do regi-
me militar. Ao contrário, os feudos se consolidaram ainda mais. O universo 
midiático tornou-se ainda mais oligárquico e corrupto ao longo dos últimos 
30 anos de democracia” (p. 327). 

Narrativas de resistência: cronologia da destituição

A destituição da presidenta Dilma Rousseff teve a participação da impren-
sa, como não poderia deixar de sê-lo. A questão que se coloca, no intuito 
de analisar o papel desempenhado por essa imprensa, é perceber a quan-
tidade e a qualidade da referida participação, expressos no planejamen-
to da cobertura (pauta), no conteúdo veiculado (notícia, notas de coluna, 
artigos, editoriais, entrevistas, debates etc) e mesmo na repercussão dos 
conteúdos abordados (suíte), que lhes prolonga a vida útil e lhes agrega 
valor simbólico de relevância, às vezes de verdade. 

As teorias da comunicação dão suporte a pensar que mecanismos como 
a agenda setting e o newsmaking, entre outros, determinam, em grande 
medida, a formação de certas opiniões, como se vê na espiral do silêncio 
(HOHLFELDT; MARTINO; FRANÇA, 2012). Os filtros, os enquadramentos e 
as representações que a imprensa impõe contribuem à formação de opi-
nião pública favorável aos interesses dos donos dos meios de produção de 
sentido, ao mesmo tempo em que se afastam, desta forma, do interesse 
público, às vezes até do princípio básico da veracidade.

Outra questão que se coloca é perceber como o papel exercido pela im-
prensa se localiza no tempo e no espaço. Deve-se olhar em que momento 
surge a cobertura, quando se intensifica e por quanto tempo perdura, até 
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se diluir, para dar espaço a outros temas e fatos, a outros interesses. Con-
vém considerar ainda a desterritorialização e, em certa medida, a desin-
termediação da produção dos conteúdos jornalísticos, que proporcionam 
alcançar, respectivamente, maior contingente de público e que este repro-
duza aqueles conteúdos em redes sociais virtuais da internet.

As tecnologias da informação e comunicação mudaram muito, e rapida-
mente. Mas a participação da imprensa, movida por seus interesses, em 
processos de destituição de um presidente, mantém-se, em essência, inal-
terada. Foi assim na pressão dos jornais e das emissoras de rádio, por 
conseguinte da opinião pública, exercida sobre Getúlio Vargas, que o teria 
levado ao suicídio, em 1954; em 1964, quando os militares retiraram do 
cargo o presidente João Goulart; e em 1992, quando Fernando Collor re-
nunciou, para escapar de um processo de impeachment de resultado, para 
a imprensa, previsível (SOUZA, 2016; LOPES, 2016; NOGUEIRA, 2016).

“Jornais e revistas fizeram em 2016 o papel dos tanques em 1964”, rela-
ciona Nogueira (2016), ao analisar o papel da imprensa na destituição da 
presidenta Dilma Rousseff. Com a mesma intenção, Lopes (2016) resgata 
o aspecto de uma espécie de superpoder gerado pela concentração dos 
meios nas mãos de poucos proprietários. 

Quatro famílias decidiram: Basta! Fora! Os Marinho (Organizações Globo), 
os Civita (Grupo Abril/Veja), os Frias (Grupo Folha) e os Mesquita (Grupo 
Estado). A essas famílias somaram-se outras com mídias de segunda linha, 
como os Alzugaray (Editora Três/Istoé) e os Saad (Rede Bandeirantes), ou 
regionais, como os Sirotsky (RBS, influente no sul do país). Colocaram em 
movimento uma máquina de propaganda incontratável, sob o nome de “im-
prensa”, para criar opinião e atmosfera para o golpe de Estado contra o 
governo Dilma Rousseff, eleito por 54 milhões de pessoas em 26 de outubro 
de 2014. Foi o que algumas dessas famílias (os Marinho e os Mesquita, por 
exemplo) já haviam feito para derrubar o governo João Goulart em 1964. 
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E, antes disso, em 1954, contra Getúlio Vargas. É espantosa a simetria dis-
cursiva das máquinas de propaganda na ofensiva contra Goulart e agora 
contra Dilma (LOPES, 2016, p. 120). 

Na cronologia da destituição, os autores retomam o ano de 2003, quando 
se iniciava o primeiro governo do presidente Lula da Silva que, uma vez 
eleito, teria contrariado a preferência da parte mais conservadora dos em-
presários brasileiros, no grupo incluídos os empresários de comunicação. 
Guimarães classifica como “campanha sistemática” (p. 379) a atuação 
publicitária da imprensa, que se instalava naquele ano e que duraria pelos 
próximos governos do Partido dos Trabalhadores.

Desde 2003, as televisões, em especial a TV Globo; os maiores jornais, 
como o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo e o Globo; e as prin-
cipais revistas, quais sejam a Veja, Isto É e Época, se empenham em uma 
campanha sistemática para desmoralizar o Partido dos Trabalhadores e os 
partidos progressistas e para tentar “provar”, a ineficiência, o descalabro 
e corrupção dos Governos do PT, inclusive de seus programas sociais, que 
retiraram 40 milhões de brasileiros da miséria e da pobreza (GUIMARÃES, 
2016, p. 379). 

Ramalho (2016) também faz referência ao que classifica como “forte cam-
panha” (p. 57) dos principais veículos de comunicação contra o governo e 
o Partido dos Trabalhadores, neste caso, voltada às suas maiores lideran-
ças. A estratégia “foi minando o apoio popular e criando as condições polí-
ticas para dar musculatura à oposição política que durante quatro eleições 
seguidas fracassara nas urnas, mesmo com apoio insofismável e ilegal 
dessa mídia partidarizada (...)” (p. 57) – nos anos de 2002, 2006, 2010 e 
2014. 

Souza (2016) cita o episódio do Mensalão, ocorrido em 2005, com ampla 
cobertura da mídia tradicional, como “um ensaio geral [da imprensa] para 
o que aconteceria anos depois na [operação] Lava Jato e no processo de 
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impedimento da presidenta Dilma” (p. 48-49). O autor aponta o ano de 
2013, e mais especificamente as manifestações de rua que se tornaram 
conhecidas como Jornadas de Junho, como o ponto de partida da “campa-
nha midiática” (p. 95) da imprensa associada às instituições do aparelho 
jurídico-policial, no processo de deslegitimar o governo eleito. 

O autor chama a atenção para a “federalização das manifestações” e “per-
sonificação do descontentamento na pessoa da presidente da República” 
(p. 95), bem como para a construção simbólica de uma “classe média re-
volucionária” sobre “a fração da classe média moralista e conservadora, 
que sempre desprezou os pobres” (p. 100). 

A novidade aqui não é o simples acordo de sentimentos e de visão de mun-
do, que sempre existiu entre as grandes redes de TV e os grandes jornais 
e esse seu público cativo há décadas. O que é novo, tornando-se um dado 
decisivo a partir de 2013, é a verdadeira conversão midiática desse ator 
político conservador normalmente discreto e recluso em “classe revolucio-
nária” com extraordinária e súbita autoconfiança, podendo exprimir-se nas 
ruas sem qualquer vergonha ou pejo (SOUZA, 2016, p. 96). 

A narrativa resistente aponta com clareza o papel desempenhado pela im-
prensa brasileira, que se ampliaria e se aprofundaria após a nova eleição 
da presidenta Dilma Rousseff. Não tendo mais o vigor necessário à espe-
tacularização exigida pelos meios de comunicação, o episódio do Mensa-
lão cedeu lugar à investigação da Lava Jato que, então, passou a municiar 
o noticiário da destituição que se construía no Congresso e, sobretudo, na 
opinião pública. A julgar pelos mecanismos utilizados, por toda a mídia, o 
esforço se deu como nunca se vira na história do país. 

Retomando a narrativa ao ano de 2014, tem-se, em Souza (2016), que uma 
série de “prisões espetaculares e os assim chamados ‘vazamentos sele-
tivos’, cuidadosamente orquestrados entre os participantes do complexo 
jurídico-policial do estado e a mídia conservadora, criaram uma atmosfera 
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de linchamento político” (p. 110). O autor acrescenta que “a criminalização 
do PT – e, por extensão, do projeto inclusivo que ele representou – passou 
a partir daí a ser uma construção incansável dos dois principais parceiros 
do golpe: o complexo jurídico-policial do Estado e a mídia conservadora” 
(p. 110). 

O ano de 2015 seria o primeiro do novo governo de uma presidenta que, 
embora legitimada pela eleição, segundo Rocha (2016), não estaria auto-
rizada pela mídia a governar.

A mídia dominante, representada em maior peso pelos jornais e revistas de 
grande circulação e as redes de televisão, extremamente descontente com 
o resultado revelado pelas urnas nas últimas eleições presidenciais, passou 
a adaptar seu secular enredo a fim de defenestrar ilegitimamente uma pre-
sidente eleita pelo voto popular (ROCHA, 2016, p. 88). 

A estratégia se manteve de forma aguda e ampliada no ano de 2016, até o 
definitivo impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Enquanto o proces-
so se instalava e tramitava, primeiro na Câmara dos Deputados e depois 
no Senado, a imprensa incorporava, como protagonistas daquela cruzada, 
outros atores do Legislativo, do Judiciário, do empresariado e da, por ela 
chamada, então, de vozes da rua. Em sua narrativa, Silva Filho (2016) faz 
uma referência àquele momento em que o governo agonizava.

Ao longo do ano de 2016, antes que o golpe de Estado fosse dado, João 
Roberto Marinho conspirava com políticos, empresários, procuradores e 
juízes golpistas e seu Jornal O Globo estampava sucessivas manchetes e 
editoriais de apoio ao golpe parlamentar, assim como fizeram também qua-
se todos os jornais da grande mídia (e entre eles a Folha de São Paulo, o 
Estadão e a Revista Veja). A Rede Globo de Televisão teve papel decisivo 
e protagonista por meio principalmente dos seus programas de notícias e 
jornalismo (SILVA FILHO, 2016, p. 198). 
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Nada escapava à influência dos conteúdos veiculados pela mídia em ge-
ral, notadamente pelos noticiosos, no seu papel de impor outros discursos 
e outras práticas. Era preciso banir da história as camisetas vermelhas dos 
partidos alinhados à esquerda. Era preciso emplacar uma nova palavra de 
ordem, como “Muda Brasil”, na análise de Souza (2016), e , “como forma 
cifrada de invocar a verdadeira bandeira – ‘Muda (de governo) Brasil’ – 
passaram a dominar o imaginário das manifestações” (p. 94) que levavam 
os mais ricos para as ruas. 

Numa referência ao resultado do esforço da imprensa expresso naquelas 
manifestações – que foram estimuladas e enaltecidas pelos meios, como 
se verá a seguir, Kucinski (2016) analisa que “seus filhotes [das classes 
médias], bem nutridos, trocaram as camisetas de grife por camisetas ver-
de-amarelas de um patriotismo que nunca sentiram e, açulados por uma 
mídia venal, investiram, em topelias obscenas, contra o vermelho do PT” 
(p. 126). 

Narrativas de resistência: modus operandi da imprensa

O papel exercido pela imprensa na destituição da presidenta Dilma Rous-
seff fica mais claro quando se observa o modo como jornalistas e empre-
sários da comunicação operacionalizaram seus esforços. Costa (2016) 
considera que a imprensa agiu como um partido político. Afirma que “a 
linha editorial da ‘grande’ imprensa brasileira é falaciosa, enganadora, in-
verídica, confirmando a correção de sua denominação como PIG: Partido 
da Imprensa Golpista” (p. 186). 

Para Carballido (2016), o que concorreu para a destituição da presidenta, 
no tocante ao papel da imprensa, foi: 
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una descarada manipulación por parte de los más importantes medios pri-
vados de comunicación e información (y de producción de opinión), mar-
cando agenda, ocultando hechos, tergiversando versiones, sobre-represen-
tando parte de la realidad en el imaginario social (p. 351). 

No mesmo sentido, avalia Énders (2016), para quem “os grandes grupos 
de imprensa, TV Globo à frente, conduziram uma campanha desavergo-
nhada contra a presidente e contra o PT” (p. 112). 

Outro aspecto citado pelos autores é o da seletividade das informações 
veiculadas pela imprensa de “porte histórico elitista” (NAGIME, p. 303), 
que, desta forma, restringiria do público a capacidade de conhecer aspec-
tos da realidade e de formar um juízo isento sobre a notícia. Para a autora, 
durante o processo de destituição, “a mídia de massa passou a ser um 
forte instrumento para dar credibilidade a ilações, quando vindas do go-
verno democraticamente eleito, assim como abafar crimes comprovados, 
quando vindos da oposição golpista” (p. 303). 

A seleção de certas notícias necessárias à construção de uma opinião pú-
blica favorável à destituição corresponde a uma omissão da imprensa, e 
esta a uma ferramenta para a desinformação exigida pelo projeto de banir 
a presidenta, ou os males que ela representaria. É o que sugere Rocha 
(2016), ao analisar o papel desempenhado pela imprensa à época. 

Questões de extrema importância são deixadas propositalmente de lado, 
afinal não se busca a imparcialidade da notícia, mas a criação de um enre-
do que leve todos à salvação através da exterminação do mal, justificados 
os meios para consecução deste fim. Por conseguinte, as ilações ganham 
status de prova, as especulações são tidas como raciocínios lógicos incon-
testáveis, eu o ‘senso de justiça’ de cada um se firma como fundamento 
robusto e suficiente para um decreto condenatório (ROCHA, 2016, p. 89). 
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Outros autores apontam o objetivo da imprensa de desqualificar e até de 
criminalizar também os apoiadores da presidenta Dilma Rousseff, o que 
teria contribuído à geração de um clima de ódio a estes eleitores, uma in-
tolerância classificada por Souza (2016) como “protofascismo” (p. 101). O 
autor afirma, a respeito da desqualificação, que “o Jornal Nacional sugeria 
em suas coberturas que os ‘amarelinhos’, quando iam às ruas, reagiam 
espontaneamente, enquanto os ‘vermelhos’ eram militantes profissionais 
sectários” (p. 101). 

Grabois (2016) registra a participação dos meios de comunicação no es-
forço de criminalizar os que se opunham ao impeachment, o qual seria 
praticado por todos os agentes interessados na destituição da presidenta. 
Afirma a autora que o movimento “de parte da grande mídia” que buscava 
“golpear a democracia” também “criou uma narrativa de ódio e de crimi-
nalização das forças progressistas e dos movimentos sociais, propiciando 
o surgimento de discursos e atitudes fascistas nas relações pessoais e 
cotidianas na vida em sociedade” (p. 77). 

Considerações sobre o papel da imprensa no impeachment

O presente artigo analisou narrativas sobre o papel desempenhado pelos 
meios de comunicação, notadamente a imprensa, no processo que cul-
minou com a destituição da presidente Dilma Rousseff, considerando sua 
possível interface com o quadro de exclusão comunicacional – e de debili-
dade da esfera pública – que caracteriza o Brasil. Teve, como objeto de es-
tudo, as representações que fazem diferentes vozes que se colocam como 
resistentes à versão de impeachment acolhida prevalentemente pela mí-
dia tradicional. 

Percebeu-se que o sistema de comunicação brasileiro é uma ferramenta 
política da classe hegemônica; que seus meios, concentrados nas mãos 
de poucos donos, são excludentes em relação a quem, ao que e ao como 
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se fala; que seus conteúdos são manipulados segundo os interesses polí-
ticos e econômicos privados; que têm servido a projetos antidemocráticos 
e injustos; e que pouco avançaram depois do Regime Militar, e até regredi-
ram após a Constituição de 1988. 

O artigo também tratou da atuação da imprensa no passo a passo da des-
tituição, por meio da qual se verificou que ação semelhante ocorrera con-
tra os presidentes Getúlio Vargas (1954), João Goulart (1964) e Fernando 
Collor (1992); que, desta feita, a ação oposicionista da imprensa teria se 
iniciado no primeiro governo do presidente Lula da Silva (2003); que o 
caso Mensalão (2005) serviu de ensaio ao que se executaria dez anos 
depois; que o ponto de partida para a campanha pela destituição foram as 
Jornadas de Junho (2013), quando se verificaram a “federalização” das in-
satisfações manifestadas nas ruas, a “personificação” das causas destas 
na pessoa da presidente Dilma Rousseff e a criação de uma “classe média 
revolucionária” para o front da campanha.

E abordou, finalmente, o modo utilizado pela imprensa no seu contributo 
à destituição, através de que se observou o exercício de papel comparável 
ao de um “partido político”, a encetar uma “campanha desavergonhada”, 
uma “descarada manipulação”; a atuação com seletividade, em relação 
à pauta - ademais da omissão -, satanizando o PT e a presidenta Dilma 
Rousseff.

Diante do exposto, é possível aferir validade à hipótese inicialmente levan-
tada de que a imprensa atuou na destituição, deslocando sua atuação do 
âmbito do jornalismo para o da publicidade, ou do interesse público para 
o interesse privado. 

Espera-se, desta forma, haver contribuído com o esclarecimento, se não 
tanto sobre um possível golpe de Estado travestido de processo de impea-
chment, pelo menos sobre a atuação que empresários de comunicação e 
jornalistas tiveram no episódio, o qual, pelas razões analisadas aqui, não 
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teve lugar digno nos conteúdos da imprensa, e, talvez, também não venha 
a tê-lo no curso da história. 
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O impeachment de Dilma Rousseff sob a 
ótica do jornal Folha de S.Paulo

O presente artigo tem como objetivo analisar o 
enquadramento noticioso dado pelo jornal Folha 
de S.Paulo ao processo de impeachment da pre-
sidente Dilma Rousseff (PT). Dessa forma, é im-
portante compreender como o campo midiático 
assume posição de centralidade na sociedade 
contemporânea, funcionando como palco em 
que diversos atores sociais buscam visibilidade 
e legitimidade (RODRIGUES, 1990). 

Quanto ao contexto político, o impeachment da 
presidente Dilma Rousseff (PT) trouxe instabili-
dade para a política brasileira, intensificando a 
crise política e institucional, influenciada pelos 
escândalos de corrupção e a Operação Lava 
Jato. Santos (1993) analisa a fragilidade da de-
mocracia brasileira, apontando o baixo grau de 
institucionalização, tendo em vista que, no país, 
as instituições têm suas regras alteradas à mer-
cê do jogo de interesses entre as elites empresa-
riais e políticas, as quais se articulam em favor 
de suas demandas específicas.

Constata-se que o processo democrático bra-
sileiro passou por vários momentos de ruptura, 
como os golpes militares em 1937 e 1964. Em 
1985, iniciou-se o processo de consolidação de-
mocrática e o fato de termos chegado à sétima 
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eleição presidencial (1989, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014) parecia 
indicar o fortalecimento da democracia. Porém, a política brasileira ainda 
sofre interferências de grupo dominantes e seus interesses. Santos (2017) 
aponta o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) como mais 
uma ruptura da ordem democrática e institucional e trata o processo como 
um golpe jurídico, político e midiático. Dessa forma, compreender o papel 
da mídia nesse contexto torna-se fundamental para entender como che-
gamos à eleição de 2018, em que parte dos eleitos apresentou-se como “o 
novo da política” ou até mesmo como “não-políticos”. 

As teorias contemporâneas do jornalismo trabalham a perspectiva de que 
as notícias são um processo de construção social complexo que envolve 
múltiplos fatores, como a linha editorial, os critérios de noticiabilidade, a 
dependência das fontes, os recursos disponíveis, as rotinas de produção. 
Destaca-se a teoria do enquadramento (GOFFMAN, 1986), a qual aborda 
a ideia de que os jornais, ao selecionar determinados fatos, enfatizam al-
guns aspectos a partir de mapas culturais, excluindo outros elementos. 

Para a análise será utilizado, em primeiro momento, um modelo híbrido, o 
qual articula a Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011) e de Enquadramento, 
observando os enunciados e discursos de natureza variada, a fim de cap-
tar o modo como a realidade é enquadrada por eles. A partir disso, foram 
elaborados “pacotes interpretativos” (GAMSON; MODIGLIANI, 1993; MAIA; 
VIMIEIRO, 2011), com intuito de compreender qual o enquadramento no-
ticioso foi dado pelo jornal Folha de S.Paulo ao impeachment no governo 
Dilma Rousseff (PT). 

Análise de enquadramento da cobertura da Folha de S.Paulo sobre o 
processo de impeachment

Mapeou-se 141 notícias ou artigos publicados no jornal Folha de S.Paulo, 
nos recortes feitos a partir dos pronunciamentos da ex-presidente Dilma 
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Rousseff (PT) em momentos considerados chaves para a tramitação de 
seu processo de cassação, sendo eles: (a) a abertura do processo de im-
peachment na Câmara dos Deputados, a cargo do então presidente da 
Casa, deputado Eduardo Cunha (PMDB), no dia 2 de dezembro de 2015; 
(b) data da votação que deu abertura ao processo de cassação na Câma-
ra dos Deputados, 7 de abril de 2016; (c) data de votação (12 de maio de 
2016), no Senado, do afastamento de Dilma da Presidência da República 
até que a votação final ocorresse; e (d) data de votação final do processo 
de impeachment, que ocorreu em 31 de agosto de 2016. 

Análise Quantitativa do Enquadramento da Folha de S.Paulo sobre o 
impeachment

Com base no conteúdo das notícias coletadas foram definidos os seguin-
tes eixos interpretativos: (1) Batalha do impeachment; (2) Posicionamento 
sobre o impeachment; (3) Impeachment e seus rituais; (4) Crise econômica 
e o impeachment; (5) Crise política e o impeachment; e (6) O impeachment 
e o governo Michel Temer (PMDB). Como aponta o quadro na página 251.

Como fica evidente, de um total de 141 notícias publicadas pela Folha de 
S.Paulo sobre o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rous-
seff (PT), 60 delas (42,56%) refere-se ao enquadramento “Batalha do im-
peachment”. Enquanto 34 matérias (24,11%) sugere o posicionamento de 
atores políticos, sociais e especialistas com relação ao processo de impea-
chment. As aparições sobre os rituais do impeachment, a crise econômica 
e a crise política em torno do período do processo somam 36 matérias 
(8,51% para cada). Por fim, as que se referem ao impeachment, com enfo-
que no governo de Michel Temer, somam 11 ocorrências (7,80%).
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PACOTES INTERPRETATIVOS DO ENQUADRAMENTO DA FOLHA DE 
S.PAULO SOBRE O PROCESSO DE IMPEACHMENT

Pacote 
Interpretativo

Descrição do tipo de 
enquadramento Nº de Notícias Percentual

1. Batalha do 
impeachment

Refere-se a notícias que enfatizam 
a batalha, principalmente, nos 
bastidores para busca de apoio 

tanto por parte de Dilma Rousseff 
(PT) como da oposição em torno 

da continuidade do processo. 
Ainda, os possíveis placares e 

como está a disputa no Congresso, 
a movimentação por parte de 

organizações da sociedade civil e 
da população. 

60 42,56%

2. Posicionamento 
sobre o 

impeachment

Seleciona as notícias que trazem 
o posicionamento seja de atores 

políticos, atores sociais ou 
integrantes do Judiciário ou de 

especialistas sobre o impeachment. 

34 24,11%

3. Impeachment e 
seus rituais

Foca nas notícias mais técnicas 
que explicam didaticamente como 
se dá a tramitação do processo de 

impeachment no Congresso. 

12 8,51%

4. Crise econômica 
e o impeachment

Relaciona-se a notícias que, para 
mostrar a fragilidade da ex-

presidente Dilma, focam na crise 
econômica que afetava o país.

12 8,51%

5. Crise política e o 
impeachment

Relaciona-se, também, a notícias, 
que, neste caso, revelam a 

fragilidade de Dilma do ponto de 
vista político com a perda de apoio 

no Congresso.

12 8,51%

6. O impeachment 
e o governo Michel 

Temer (PMDB)

Referem-se a notícias que já 
tratam de expectativas ou de 

atos do governo Temer, desde o 
governo interino até a aprovação 

do impeachment, limitando-se a um 
dia após a votação. 

11 7,80%

TOTAL 141 100%
Fonte: Elaboração própria
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Como fica evidente, de um total de 141 notícias publicadas pela Folha de 
S.Paulo sobre o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rous-
seff (PT), 60 delas (42,56%) refere-se ao enquadramento “Batalha do im-
peachment”. Enquanto 34 matérias (24,11%) sugere o posicionamento de 
atores políticos, sociais e especialistas com relação ao processo de impea-
chment. As aparições sobre os rituais do impeachment, a crise econômica 
e a crise política em torno do período do processo somam 36 matérias 
(8,51% para cada). Por fim, as que se referem ao impeachment, com enfo-
que no governo de Michel Temer, somam 11 ocorrências (7,80%). 

A seguir, foram escolhidas algumas das notícias, a fim de analisar de for-
ma qualitativa o enquadramento dado pelo jornal Folha de S.Paulo ao pro-
cesso de impedimento da presidente Dilma Rousseff.

Análise qualitativa do enquadramento da Folha de S.Paulo sobre o 
impeachment

A batalha do impeachment

Conforme mostrado no quadro anterior, esse foi o enquadramento predo-
minante diante do recorte definido, presente em 60 matérias (42%). Tendo 
em vista o conceito de enquadramento, é importante ressaltar o ângulo 
predominante na mídia: o dramático (narrativo), tipo enraizado na socie-
dade e na cultura, considerado ordenador, prático e compreensível (MOT-
TA, 2007).  Para Motta (2007), os jornalistas apresentam a realidade polí-
tica como um campo em conflito, o que interessa ao Jornalismo, já que ele 
depende da audiência e, para isso, precisa seduzir e capturar a atenção. 
Assim, o Jornalismo instiga o conflito, trazendo as personagens políticas 
para a arena e convocando-as para fazer acusações e respostas suces-
sivas. Dessa forma, o conflito gerado pelo processo de impeachment não 
poderia ser diferente. O enquadramento buscou simplificar os conflitos e 
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bastidores diante de um episódio de quebra da “normalidade” do campo 
político. 

Analisando as matérias veiculadas pelo jornal Folha de S.Paulo, conse-
guiu-se compreender o enquadramento dramático dado ao processo de 
impeachment. A matéria do dia 31 de agosto de 2016, intitulada “Senado 
sela destino de Dilma, e Temer já prepara medidas”, traz uma previsão da 
votação no Senado, que, de acordo com o jornal, seria a favor do afasta-
mento da presidente Dilma. Ainda, traz um placar realizado pelo jornal, no 
qual a maioria dos senadores é favorável à cassação do mandato. 

Dessa forma, a Folha de S.Paulo mostra os bastidores do processo e a pre-
visão da votação na batalha do impeachment. Além disso, a matéria prevê 
que a posse de Michel Temer (MDB) poderia ser dada como certa e já colo-
cava como pauta as reuniões ministeriais e os primeiros atos do novo go-
verno. Retomando a classificação de Porto (2004), mesmo que focada na 
corrida eleitoral, o placar do impeachment na Folha pode ser enquadrado 
como “corrida de cavalos”, no qual há uma ênfase em torno de quem sairá 
vencedor ou perdedor. 

As notícias que tratam a batalha do impeachment, demonstrando as ex-
pectativas e bastidores, atendem à lógica espetacular midiática. O espe-
táculo é como um conjunto das relações sociais mediadas pela imagem. 
Ao tentar mostrar os bastidores do processo de impeachment e tentar fa-
cilitar a compreensão do episódio através do personalismo e do confronto 
entre o governo e a oposição, a mídia leva a sociedade a uma aparência 
alienada da realidade (DEBORD, 1997). Percebe-se o interesse pela dra-
matização e, ao retratar que a equipe de Dilma estava triste e abatida, fica 
nítido o enquadramento espetacular (GOMES, 2004). 

Na matéria intitulada “Citados na Lava Jato engrossam placar”, o destaque 
foi para os deputados alvos da operação Lava Jato, que foram favoráveis 
ao impeachment. A matéria informou ainda como votaram as principais 
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bancadas do Congresso e a previsibilidade da votação de cada senador 
na próxima etapa. Dessa forma, mais uma vez, o jornal aponta para um 
desfecho e demonstra os bastidores da votação. Destaca-se, aqui, o jor-
nalismo no papel de ator político ao buscar interferir na realidade política, 
já sentenciando, a partir de expectativas de votos dos senadores, o vere-
dito do Senado sobre o processo de cassação da presidente (LIMA, 2006; 
TRAQUINA, 2001). 

A opinião pública constrói-se através dos meios de comunicação. Assim, 
a mídia busca grandes audiências por meio da espetacularização e se uti-
liza do poder de interferência na opinião pública para lucrar, vendendo a 
notícia e interferindo em setores importantes da sociedade como a política 
(GOMES, 2004). Ao destacar a Operação Lava Jato e o fato de o processo 
de impeachment estar envolto a pessoas investigadas, a mídia acaba por 
interferir no campo político de forma a enaltecer o star system, não só ao 
dar visibilidade a ele, mas também ao descontruir a imagem de outros 
atores políticos (SCHWARTZENBERG, 1977). 

Ainda, ao analisar algumas matérias que tratam da batalha do impeach-
ment, com um enquadramento dos bastidores do processo, percebe-se 
que o jornal buscou simplificar o processo, trazendo os conflitos e perso-
nagens. Além disso, a Folha, como representação da grande mídia brasi-
leira e influenciadora da opinião pública, buscou trazer possíveis placares 
sempre desfavoráveis ao governo Dilma, demonstrando a falta de força 
política da petista.

Posicionamento sobre o impeachment

Esse enquadramento foi o segundo predominante, presente em 34 pu-
blicações (24,11%). Foram escolhidas algumas notícias veiculadas pelo 
jornal, a fim de analisar como foi enquadrado o posicionamento sobre 
o processo. No dia 3 de dezembro de 2015, o jornal veiculou um artigo 



255

VOLTAR AO SUMÁRIO

O IMPEACHMENT DE DILMA ROUSSEFF SOB A ÓTICA DO JORNAL FOLHA DE S.PAULO

de opinião intitulado: “Impeachment não resolve recessão, mas dá aval”. 
O artigo destaca que, um dia antes do presidente da Câmara aceitar o 
pedido de impeachment, foi divulgada “a brutal recessão que o país atra-
vessa, com inflação de 10% ao ano”. 

Assim, defende que, levando ou não à destituição de Dilma, o processo 
funcionaria como uma espécie de reset, com uma nova política, diferen-
te da que levou à recessão. O texto mostra um posicionamento negativo 
diante da crise econômica gerada durante o governo Dilma, enquadrando 
de forma positiva a abertura do processo de impeachment.

A matéria intitulada “Cachecóis e gafes marcam 1º dia de debates” enqua-
dra de forma negativa os pronunciamentos dos deputados a favor e contra 
o impeachment no primeiro dia de debates no Congresso, um dia antes da 
votação que decidiu pela continuidade do processo. A matéria apontou os 
argumentos da defesa e da acusação e destacou a disputa entre os depu-
tados que vestiam “fitas coloridas e exibiram faixas com mensagens como 
‘não vai ter golpe’ e ‘Acabou a boquinha’”. 

O jornal reforçou ainda os momentos acirrados de embate no Congres-
so: “A deputada Carmen Zanotto (PPS – RS) também escorregou ao citar 
palavras de ‘baixo escalão’” (Folha de S.Paulo, 16 de abril de 2016). O po-
sicionamento do jornal com relação a essa etapa do processo e à postura 
dos deputados foi negativo. A coluna posiciona-se de forma desfavorável 
à oposição do governo petista, mais especificamente às figuras Aécio Ne-
ves e Eduardo Cunha, destacando que “os que tomam o poder não trazem 
correções”. Observa-se um posicionamento crítico da coluna do jornal ao 
processo que levou à perda de mandato da presidente Dilma Rousseff.

No caso da cobertura política, os enquadramentos permitem aos jorna-
listas conquistar audiências, organizar e interpretar temas e eventos po-
líticos de forma específica. Assim, os enquadramentos noticiosos pautam 
as conversas e discussões sobre problemas sociais e políticos, fazendo 
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com que o enquadramento tenha um importante efeito no modo como a 
audiência interpreta esses problemas (PORTO, 2004).

Analisando a forma como foram enquadradas as matérias sobre posicio-
namentos, escutando mais atores sociais, políticos, o Judiciário e espe-
cialistas, que consideravam o processo de impeachment constitucional, o 
jornal demonstrou um posicionamento favorável ao processo mesmo que 
em alguns momentos tenha dado voz a posicionamentos contrários ao 
processo de impedimento. 

Impeachment e seus rituais

Esse enquadramento equivale a 12 das 141 notícias analisadas (8,51%). A 
matéria intitulada “Câmara dá aval ao impeachment de Dilma Rousseff” 
destaca o ritual de votação na Câmara dos Deputados, que decidiu pela 
continuidade do processo de impedimento contra a presidente: “Por 367 
votos a 137, o processo de impeachment contra Dilma Rousseff (PT) avan-
çou nesse domingo (17) na Câmara, a segunda vez em 24 anos em que 
o afastamento de um presidente foi aprovado pelos deputados federais” 
(Folha de S.Paulo, 18 de abril de 2016). 

A matéria destacou ainda que “uma grande festa no Plenário saudou o 
momento” quando um deputado deu o voto número 342, que seria o voto 
mínimo requerido constitucionalmente. Noticiou as comemorações nas 
ruas: “Nas ruas, multidões de amarelo explodiram em festa. Houve fogos, 
buzinaço e panelaço” (Folha de S.Paulo, 18 de abril de 2016). O jornal expli-
cou também como se daria o processo a partir da aprovação no Plenário 
da Câmara.

A notícia intitulada “Dilma desiste de descer a rampa do Planalto” desta-
ca que o gesto simbólico foi criticado pelo ex-presidente Lula, pois pode-
ria dar um caráter de “fim de governo”. Dessa maneira, a equipe desistiu 
da ideia inicial de que a presidente desceria a rampa acompanhada dos 
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ministros: “Após sair pela porta da frente do Planalto, Dilma deve cumpri-
mentar a classe de militantes do PT e de movimentos sociais que estará 
em frente ao prédio [...]” (Folha de S.Paulo, 11 de maio de 2016). Dessa 
forma, a matéria dá uma prévia sobre como seria o ritual diante da possibi-
lidade do afastamento. O jornal ainda destaca a estratégia do governo de 
reforçar o discurso de que ainda havia expectativa de reverter a decisão 
na análise final do processo de afastamento de Dilma Rousseff. 

Ao enquadrar os rituais referentes ao processo de impeachment, pode-se 
perceber que, em alguns momentos, o jornal atendeu à lógica da drama-
tização e espetacularização. A mídia aciona três subsistemas: a diversão, 
o drama e a ruptura das regularidades para se caracterizar um processo 
de espetacularização (GOMES, 2004). O processo de impeachment pode 
ser caracterizado como uma ruptura das regularidades conforme algumas 
matérias destacaram. 

O drama, trazido pelas matérias demonstrando a fragilidade dos advoga-
dos da acusação e da defesa, por exemplo, é acionado pelo jornal diversas 
vezes. Ao mesmo tempo, ao demonstrar os conflitos gerados pelo proces-
so de impeachment, causando uma polarização dentro do Congresso e até 
mesmo nas ruas, não deixa de ser também espetacular tanto por romper 
com o cotidiano como por, em alguns casos, trazer manifestações que bei-
ram o grotesco e o inusitado. 

Analisando o enquadramento dos rituais do impeachment, observa-se o 
fator espetacular, bem como a necessidade de o jornal explicar os pas-
sos do processo e os possíveis resultados das votações. Giddens (1990) 
define o conceito de “sistemas peritos”, que se refere a sistemas de exce-
lência técnica ou competência profissional, os quais organizam grandes 
áreas dos ambientes material e social em que se vive hoje. Assim, é fácil 
compreender que a mídia atua como um “sistema perito” no que se refere 
à arena política, exercendo um papel centralizador no que se refere ao 
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campo da política e à opinião pública. Por isso, os jornais acabam ten-
do propriedade para explicar, mesmo de forma simplista, o processo de 
impeachment.  

Crise econômica e o impeachment

Esse enquadramento equivale a 12 das 141 notícias analisadas (cerca de 
8,51%). Na reportagem intitulada “Governo teme que crise atual leve a alta 
nos juros em 2016”, por exemplo, o jornal destaca que, com a crise política 
e econômica, a equipe econômica avaliava que o Banco Central poderia 
não ter outra saída a não ser aumentar os juros no curto prazo. A matéria 
ainda enfatiza que “uma eventual alta nos juros é vista com ressalvas e 
críticas pela área política do governo Dilma, que teme um agravamento da 
recessão no País” (Folha de S.Paulo, 1º de dezembro de 2015). 

Segundo o jornal, diante da crise, “[...] a equipe econômica acredita que 
as agências de classificação de risco podem antecipar suas decisões para 
o início de 2016 e rebaixar a nota brasileira, levando a um novo aumento 
do dólar”, e pressionando ainda mais a inflação (Folha de S.Paulo, 1º de 
dezembro de 2015). O enquadramento negativo é reforçado novamente 
pela crise econômica e política enfrentada pelo governo Dilma.

Ao definir o que é público e tornará público, julgando o que é mais im-
portante, a mídia exerce um papel central na sociedade moderna (LIMA, 
2006). Ao afirmar que até mesmo a base de sustentação do PT passou 
a tratar o partido com desconfiança, a Folha de S.Paulo optou por tornar 
pública a dificuldade do governo em governar. Ao fazer a análise da crise 
econômica, torna-se nítido o enquadramento negativo que o jornal deu ao 
governo, apontando diversas vezes a fragilidade da equipe econômica e 
do governo em superar a crise financeira e a crise política. Isso remete à 
discussão sobre a governabilidade em presidencialismo de coalizão. 
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Com as notícias que davam um tom mais dramático à crise econômica e 
política, a Folha de S.Paulo ajudou a construir o cenário favorável a um pro-
cesso de cassação da presidente – não exatamente pelos argumentos das 
pedaladas fiscais, mas pela suposta inviabilidade de o governo Dilma con-
seguir tirar o País da situação em que se encontrava. O discurso passou a 
ser mais explícito à medida que se aproximava a votação do impeachment. 

Um campo é mais forte quando consegue impor aos outros campos a sua 
axiologia e quanto maior for o número de campos em que conseguir proje-
tá-la melhor é. Dessa maneira, o campo dos media toma forma na medida 
em que determina o que dará visibilidade (RODRIGUES, 1990). Assim, é 
crucial considerar o enquadramento negativo do jornal dado ao governo 
Dilma, sobretudo no que se refere à crise econômica tendo em vista a in-
fluência do campo sobre os demais. 

Crise política e o impeachment

Esse enquadramento equivale a 8,51% do total. A matéria intitulada 
“Cunha ameaça impeachment, e petistas discutem salvá-lo” destaca a cri-
se política referente ao conflito entre Eduardo Cunha (PMDB) e o governo. 
Segundo a reportagem, “na véspera da votação pelo Conselho de Ética de 
relatório preliminar sobre sua cassação, o presidente da Câmara, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), ameaçou, nessa segunda (30), deflagrar processo de 
impeachment contra a presidente Dilma Rousseff caso o PT não o ajude” 
(Folha de S.Paulo, 1º de dezembro de 2015). A matéria destaca ainda o 
quadro de instabilidade política na Câmara e no Senado, que ameaçava a 
aprovação de projetos significativos do ajuste fiscal.

Em outra matéria intitulada “Protestos de 2013 marcaram fim da retórica 
triunfal do PT”, o jornal também destaca a crise política. A coluna ana-
lisa a crise do governo Dilma gerada pelas manifestações de 2013: “[...] 
havia em junho de 2013 o esgotamento da retórica triunfalista dos ‘bons 
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anos’ – os do ‘nunca antes nesse país’ [...]” e “Expressava-se, entretanto, 
também, uma crise de representação política [...]” (Folha de S.Paulo, 17 
de abril de 2016). A coluna apontou ainda para outro aspecto que levou 
à crise política, sobretudo no governo petista, que foi às condenações do 
chamado “Mensalão”. O artigo finaliza: “Indo a fundo da coisa, a eleição 
de 2002 significava o ‘Lulinha paz e amor’, capaz de organizar uma aliança 
com a direita e com o que quer que fosse”. Desse modo, segundo o jornal, 
“O PT estava pronto para qualquer negócio – e demorou um bocado para 
ir à falência” (Folha de S.Paulo, 17 de abril de 2016). 

O enquadramento do jornal, no que se refere à crise política, foi negativo 
ao governo petista. Ao colocar o PT no centro da crise política, o jornal 
opta por dar ênfase a apenas um partido mesmo diante de uma crise de 
representação que envolve a política tradicional como um todo. Além dis-
so, as matérias sempre enquadram a crise retomando as denúncias de 
corrupção que envolvem o PT, mais uma vez, dando ênfase a apenas um 
partido, sendo que tantos outros apareceram em denúncias de corrupção. 
Tendo em vista que a crise dos partidos políticos e de representação, so-
bretudo diante do fato dos eleitores que não se sentem mais identificados 
com os partidos tradicionais (BAQUERO, 2000). 

Ao associar apenas um ou alguns partidos políticos à crise de representa-
ção, a mídia não só simplifica a complexidade da arena política (PORTO, 
2004), como também cria um espaço favorável para o surgimento de “he-
róis”. Os partidos políticos deveriam exercer papel importante, ao se orga-
nizar com a sociedade na discussão de problemas e soluções, ou então a 
sociedade “continuará à espera de ‘salvadores’ que nunca virão” (LEAL, 
2012). Na medida em que a mídia atua para desqualificar a política e par-
tidos políticos, ao mesmo tempo em que reforça o personalismo, a crise 
política e de representação nunca poderá ser resolvida. 
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O impeachment e o governo Michel Temer

Por fim, será analisado o eixo interpretativo referente a notícias que já 
tratam de expectativas ou de atos do governo Temer, seja como interino, 
quando Dilma foi afastada até o julgamento final, ou depois que ele as-
sumiu (após o dia 31) quando foi aprovado o impeachment, limitando-se 
a um dia após a votação. Esse enquadramento equivale a 11 das notícias 
analisadas (7,80%). 

Na matéria intitulada “Dilma acusa Temer de querer dar fim a programas 
sociais”, o jornal destaca os ataques de Dilma aos “traidores da democra-
cia”. Em um discurso exibido em redes sociais, segundo a Folha, “a petista 
acusou o vice-presidente Michel Temer de querer revogar direitos e cortar 
programas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida” (Fo-
lha de S.Paulo, 16 de abril de 2016). A matéria ressaltou que, na gravação, 
Dilma disse que o grupo de Temer ameaça também a educação pública 
“ao querer ‘abrir mão da soberania nacional mudando o regime de parti-
lha’ do pré-sal e o entregando às multinacionais estrangeiras’” (Folha de 
S.Paulo, 16 de abril de 2016). Ao final da reportagem, o jornal falou tam-
bém da gravação feita pelo ex-presidente Lula fazendo um apelo para que 
os deputados barrem o processo. 

Em outra reportagem intitulada “Volta do crescimento é foco dos empresá-
rios”, o jornal destaca o otimismo do setor produtivo com a possibilidade 
do novo governo. A matéria, que escutou alguns empresários e represen-
tantes do setor produtivo, destacou a fala do presidente do Banco Itaú, 
Roberto Setubal:

Espero que o país encontre seu caminho em um ambiente democrático e de 
amplo entendimento, que será essencial para restabelecer a confiança nos 
agentes econômicos, base para tirar o País da recessão e retomar o cresci-
mento econômico (Folha de S.Paulo, 18 de abril de 2016). 
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A matéria ressaltou no final que assessores do governo afirmaram que 
deputados aliados mudaram de lado por pressão do empresariado, refor-
çando a ideia de que o setor econômico estava favorável ao impeachment.  

Compreender o modo como os discursos estabelecem molduras de senti-
do, enquadrando o mundo a partir de percepções específicas (MENDON-
ÇA & SIMÕES, 2012), é fundamental tendo em vista a centralidade da 
mídia, seja tradicional ou digital, na sociedade moderna. Por meio da aná-
lise, fica claro um enquadramento do jornal negativo às posições de Dilma 
Rousseff e mais positivo à entrada do novo governo de Michel Temer. 

Ao ressaltar que petistas fariam oposição ao governo Temer não aprovan-
do propostas enviadas ao Congresso, mesmo sendo iguais às apresenta-
das por Dilma, claramente o jornal aponta para uma “oposição irritada”, 
que não se preocupava tanto com as medidas que seriam apresentadas 
pelo governo Temer. Ao abordar a expectativa positiva do empresariado 
diante do governo peemedebista, fica claro, mais uma vez, um enquadra-
mento positivo do setor econômico para o governo Temer e negativo para 
a continuidade do governo petista.

O posicionamento da Folha de S.Paulo, como o da grande imprensa bra-
sileira, foi o de ir assumindo gradativamente a ideia do impeachment da 
presidente Dilma Rousseff (PT) como a alternativa para se resolver a crise 
política e econômica que o país vivia. Num presidencialismo de coalizão, 
quando se perde o capital político, o risco de sofrer um processo de cas-
sação é muito forte, como ocorreu com Fernando Collor, em 1992, e com 
Dilma Rousseff, em 2016, com as devidas divergências dos dois processos 
políticos. 

No caso da imprensa, se no início da crise havia especulações sobre novas 
eleições, com o decorrer do processo passou a defender que Temer con-
tinuasse no poder e pudesse, agora com o PT e a esquerda fora do jogo, 
levar adiante um pacote de reformas da agenda neoliberal – PEC do Teto 
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de Gastos1, a Reforma Trabalhista e a Reforma da Previdência. Nesse sen-
tido, a mídia sai do lugar de palco e coloca-se como um ator político funda-
mental para junto com outros agentes – políticos, Judiciário e empresários 
– construir uma nova agenda para o país. Isso revela o poder de interferir 
na realidade política, colocando em xeque todo o debate sobre a suposta 
objetividade ou a própria ética que deve permear a cobertura jornalística. 

Mídia, política e impeachment

É perceptível a centralidade do campo da mídia para o campo político. A 
política depende da visibilidade midiática e, com isso, o campo midiático 
passa a ser fundamental para os atores políticos. Fica nítida esta relação 
de “simbiose” entre mídia e política (MIGUEL, 2003) a partir do momento 
em que o jornalismo permite que as fontes oficiais lhe indiquem os eventos 
e as questões essenciais. Porém, ao mesmo tempo, são os jornalistas e os 
veículos de comunicação que definem o que consideram ser importante 
e interessante mostrar. Ou seja, os agentes dos dois campos estabele-
cem uma relação que traz benefícios a ambas as partes, mas sempre per-
manece a tensão devido à lógica e aos objetivos divergentes entre esses 
campos. A visibilidade negativa que Dilma passou a ter no início do seu 
segundo mandato, com uma cobertura extremamente negativa da mídia, 
foi uma das variáveis que podem ter impactado tanto na queda da sua 
popularidade como também interferiu no jogo político. 

Com a perda de apoio político tanto no governo Dilma, o campo midiático 
exerce um papel ainda mais primordial, uma vez que, as estratégias co-
municacionais do governo não são suficientes diante da perda do capital 
político. Tendo em vista a centralidade da mídia, no caso da cobertura pú-
blica e política, os enquadramentos noticiosos permitem aos jornalistas 

1. A PEC do Teto de Gastos Públicos tem como objetivo limitar o crescimento das despesas 
do governo. Para isso, a medida foi proposta, a fim de fixar um limite anual para as 
despesas públicas. 
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conquistar audiências, organizar e interpretar temas e eventos políticos 
de forma específica. Portanto, os enquadramentos pautam as conversas e 
discussões sobre problemas sociais e políticos, sendo um importante efei-
to no modo como a audiência interpreta esses problemas (PORTO, 2004).

No enquadramento da mídia sobre o processo de impeachment, no caso 
específico deste artigo, a Folha de S.Paulo trabalhou com a perspectiva do 
processo sob a ótica da legalidade, reforçando a temática da corrupção 
e da crise econômica, como forma de contribuir para a perda de capital 
político da presidente Dilma Rousseff. Constata-se que, gradativamente, a 
mídia foi incorporando a narrativa de que o impeachment não somente era 
uma medida legal, mas como fundamental para superar a crise econômica 
e institucional. 

O jornal se apoiou em uma agenda recorrente: a crise econômica, a crise 
política e a corrupção. Esses três elementos foram centrais nas narrativas 
analisadas no período usado como recorte. Ao enquadrar o processo sob 
essas perspectivas, o jornal não só apontou os erros do governo Dilma, 
indicando as fragilidades e falta de governabilidade, como apontou para 
a solução, que seria, nesse caso, a saída da presidente e a entrada de 
Michel Temer. Apesar de não construir uma narrativa de crime em torno 
do processo, o jornal traz enfoque aos “erros” de Dilma que levaram a tal 
situação. Esse argumento é reforçado pelas falas de economistas, analis-
tas e empresários, que aparecem em diversas matérias apresentadas pelo 
jornal. 

É importante ressaltar o tom dramático predominante tanto na narrativa 
de Dilma e Temer como na narrativa da Folha de S.Paulo, especialmente 
nos momentos crucias da crise política que envolveu o processo. O enqua-
dramento predominante na mídia é o dramático (narrativo), que seria um 
enquadramento já enraizado na sociedade e na cultura. 
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Assim, pode-se entender a lógica espetacular por meio desse enquadra-
mento lúdico dado aos jornalistas, inicialmente, para fazer com que os 
eleitores entendam mais facilmente o “jogo” político. Em vários momentos, 
o jornal tratou da crise do impeachment de forma conflituosa, enfatizando 
os embates e revelando conflitos dos bastidores. 

Os resultados apresentados na pesquisa são um recorte diante da am-
plitude da comunicação governamental e dos veículos de comunicação 
de massa no Brasil. Por isso, a pesquisa teve como objetivo enriquecer o 
debate sobre a interface mídia e política. A intenção foi trazer reflexões so-
bre a influência da mídia na política, e vice-versa, bem como, demonstrar 
a influência midiática na crise política vivida no Brasil desde o processo do 
impeachment, que pode inclusive, ter tido um papel central nos resultados 
das eleições de 2018.
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Estratégias eleitorais nas redes sociais: 
um estudo de caso da campanha 
eleitoral de Jair Bolsonaro à presidência

Jair Messias Bolsonaro é um político brasileiro 
que apesar de se vender como outsider na políti-
ca, está há quase 30 anos nela. O seu ingresso 
no campo político aconteceu após sua saída do 
Exército Brasileiro, ao disputar, em 1988, o cargo 
de vereador pelo Rio de Janeiro pelo Partido De-
mocrata Cristão (PDC), pelo qual saiu vencedor. 
Em 1990, concorreu ao cargo de Deputado Fe-
deral pelo estado do Rio de Janeiro, foi o candi-
dato mais votado, com 464 mil votos. Ele ainda 
se reelegeu por mais seis vezes, passando pelos 
partidos PP (Partido Progressista), PPR (Partido 
Progressista Reformador), PTB (Partido Traba-
lhista Brasileiro), PFL (Partido da Frente Liberal) 
e PSC (Partido Social Cristão).  

Durante sua carreira política, Bolsonaro ficou 
conhecido por ter uma personalidade contro-
versa em decorrência de seu discurso de ódio 
e de suas visões políticas geralmente caracte-
rizadas como populistas e de extrema-direita. 
Entre esses comportamentos, destaca-se a 
simpatia pela ditadura militar no Brasil (1964-
1985) e a defesa de práticas de tortura naque-
le regime. Ganhou espaço na mídia pelas suas 
declarações preconceituosas e conservadoras, 
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principalmente, contra homossexuais e mulheres. Entre as pautas defen-
didas por ele estão: a defesa do porte de armas como forma de combater o 
crime e a ideia de família tradicional brasileira. Sua popularidade se deve, 
em grande medida, ao discurso de combate à corrupção e ao discurso 
antipetista. Vale destacar que, Bolsonaro ficou conhecido entre seus fãs 
como um político “destemido” por dizer o que pensa sem se importar em 
parecer preconceituoso.

Para compreender a emergência de tal personalidade é preciso reto-
mar os acontecimentos passados. Desde 2015, o país tem vivido uma 
crise institucional, política e econômica, que culminou no impeachment 
de Dilma Rousseff (PT), em 2016. Nesse ambiente, houve um declínio 
na credibilidade dos partidos e nas instituições políticas. Aliado a este 
cenário, podemos citar os desdobramentos das operações de corrupção – 
Operação Lava Jato – em que partidos como o PT, MDB, PSDB passaram 
a ser alvo de investigação, tendo vários de seus líderes presos, como o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso em 7 de abril de 2018.

Nesse ambiente de descrença em relação às instituições políticas e com 
desenvolvimento das mídias digitais, figuras que se colocaram como “an-
tissistema” ganharam espaço e apoio dos populares. Depois de quase 30 
anos na Câmara e de ter passado por diversos partidos, Bolsonaro conse-
guiu construir uma imagem de outsider da política. E conseguiu se reele-
ger no segundo turno em disputa com Fernando Haddad, com 55,13% dos 
votos válidos, contra 44,87% de Fernando Haddad (PT).

Vale lembrar que Jair Bolsonaro tinha somente oito segundos no Horário 
Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) no primeiro turno, mas ganhou 
exposição nos noticiários ao levar uma facada no abdômen, em 6 de se-
tembro de 2018, em um ato de campanha no centro de Juiz de Fora, onde 
precisou ser operado. O atentado teve grande repercussão midiática e 
gerou comoção em parte do eleitorado. Impossibilitado de participar dos 
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debates, Jair Bolsonaro dedicou-se ao uso das redes sociais para estabe-
lecer contato com o público.  

Sendo assim, este trabalho se coloca como uma possibilidade de com-
preender quais as estratégias utilizadas pelo candidato do PSL nas suas 
mídias digitais – Facebook e Twitter – durante o segundo turno e se existe 
uma preocupação no alinhamento dessas estratégias entre uma platafor-
ma e outra. O objetivo é compreender sob quais pilares Jair Bolsonaro se 
baseou para criar sua imagem neste espaço. 

A relação simbiótica entre o campo político e o campo midiático

Para compreender a dimensão da relação que envolve o campo da mídia 
e o campo da política, é necessário entendermos o instrumento que rege 
todos os campos nos quais os indivíduos estão em constante busca: o po-
der. De acordo com o Bourdieu (2001), o poder é um instrumento simbólico 
e invisível, que rege todas as pessoas em sociedade. Esse poder simbólico 
age como um poder de construção da realidade, que, por sua vez, tende 
a estabelecer uma ordem e confere um sentido imediato do mundo. Para 
compreender a sociedade, Bourdieu (2001) cria o conceito de “campo”, 
que, segundo ele, trata-se de um espaço de conflito onde se desenrolam 
lutas para adquirir ou manter o monopólio sobre uma espécie específica 
de capital, seja ele material, simbólico ou social. Cada espaço social cor-
responde, assim, a um campo específico – cultural, científico, econômico, 
jornalístico etc. –, no qual as lutas são travadas, a fim de determinar a po-
sição social dos sujeitos, revelando as figuras de “autoridade” detentoras 
de poder simbólico.

Dessa maneira, entendemos que, dentro de um campo, há um processo 
cíclico e contínuo de busca ou manutenção do capital caracterizado por 
lutas simbólicas. Elas acontecem dentro dos campos, fora deles e entre 
eles; ou seja, os campos sociais são, ao mesmo tempo, concorrentes e 
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complementares entre si. Dentro dos campos, existe ainda o que Bourdieu 
(2001) chama de “capital simbólico”, sendo um aparato de prestígio ou de 
carisma que uma instituição ou indivíduo possui dentro de determinado 
campo, o que lhe permite se destacar diante dos outros. Sendo assim, o 
capital simbólico possibilita que um indivíduo ou instituição desfrute de 
uma posição de destaque diante de um campo. 

Segundo Miguel (2003), o campo político nada mais é do que uma forma 
de capital simbólico. Isto é, ele depende, em maior ou menor grau, do reco-
nhecimento dos sujeitos presentes nesse campo. Na política, é perceptível 
essa luta dos agentes por capital simbólico, por exemplo, quando estes 
lutam por votos e/ou por popularidade, para que sejam reconhecidos, pois 
a sua existência se configura a partir do momento em que são vistos. 

Depois de expostas as características do campo político, Rodrigues (2001) 
apresenta as especificidades do campo dos media na sua interação com 
o campo da política. O campo midiático se coloca como mediador social, 
mais do que dar visibilidade, a mídia contribui no processo de nortear a 
sociedade e dar sentido ao mundo por meio de sua prática. Miguel e Biroli 
(2010) também discutem a configuração da mídia na sociedade moderna. 
Para eles, é da mídia que provém, direta ou indiretamente, grande parcela 
das informações de que dispomos para nos situarmos no mundo. Os au-
tores citam quatro alterações provocadas pela mídia: (1) a mídia tornou-
-se o principal instrumento de contato entre a elite política e os cidadãos 
comuns, esse acesso à mídia acaba reduzindo o peso dos partidos políti-
cos; (2) o discurso político foi obrigado a adaptar-se conforme a lógica dos 
meios de comunicação de massa; (3) a mídia é a principal responsável 
pela produção da agenda pública, ao privilegiar alguns assuntos em de-
trimento de outros; e (4) mais do que no passado, os candidatos têm de 
adotar uma preocupação central com a gestão de visibilidade. 
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Para entender a lógica midiática sobre o campo político, é também preciso 
falarmos sobre encenações e espetáculos, visto que os meios de comuni-
cação conferiram mudanças nos campos sociais e nos indivíduos desses 
campos (GOMES, 2004). Para Schwartzenberg (1977), o espetáculo está 
no poder, e o Estado transformou-se numa grande empresa teatral, preo-
cupado em produções espetaculares, a fim de atingir o público eleitor. Já 
a política deixou de atuar no campo das ideias e se tornou produtora de 
espetáculos, reduzindo tudo à mera encenação política, em que a impren-
sa se tornou palco principal da atuação dessas encenações.

Outro ponto que merece destaque é que, se para alguns autores a mídia 
ocupa um espaço de centralidade da vida social (RODRIGUES, 2001; LIMA, 
2006), há um debate mais atual em aberto sobre o crescente processo de 
midiatização, uma vez que a mídia hoje está disseminada no cotidiano dos 
indivíduos alterando a lógica de funcionamento da própria sociedade. Ela 
passou a permear de modo incisivo a vida das pessoas a ponto de que não 
se pode compreendê-la como algo separado das instituições culturais e 
sociais (HJARVARD, 2012). Thompson (1998), por sua vez, acredita que a 
midiatização é um processo contínuo que acompanha a atividade humana 
desse os seus primórdios. 

Braga (2012) compreende a midiatização como um conceito em constru-
ção, tendo em vista os novos dispositivos tecnológicos que também são 
culturais e sociais, conforme já apontou Hjarvard (2012). Ele ainda reflete 
sobre uma das consequências significativas que a midiatização apresenta 
na sociedade contemporânea – “que é um atravessamento dos campos 
sociais estabelecidos, gerando situações indeterminadas e experimenta-
ções correlatas” (BRAGA, 2012, p. 31). O autor acredita que, principalmen-
te, em função do surgimento e disseminação das mídias digitais, hoje, há 
novos circuitos informativos e comunicacionais que começam a fragilizar 
o poder dos campos sociais instituídos. 
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As mídias digitais e sua relação com as disputas eleitorais

Conforme Castells (2001), a internet foi criada para fins militares na dé-
cada de 1960, nos Estados Unidos. Somente nas décadas seguintes, essa 
rede de comunicação foi utilizada para outras finalidades, dentre elas para 
as relações interpessoais, surgindo, assim, as redes sociais. O surgimento 
da internet e o seu desenvolvimento, com o passar dos anos, trouxeram 
impactos significativos para o homem e para os diferentes setores da so-
ciedade, inclusive para a política. 

O seu uso atrelado às campanhas eleitorais teve início na década de 1990, 
nos Estados Unidos. Todavia, a disputa com maior incorporação das re-
des sociais foram as eleições presidenciais dos EUA de 2010, nas quais 
Obama foi eleito (AGGIO, 2011). E, recentemente, essa estratégia tem se 
mostrado muito presente com o presidente eleito Donald Trump. O político 
utilizou o seu Twitter para fazer posicionamentos e dar declarações oficiais 
como forma de resistência aos veículos de mídia tradicionais, tão questio-
nados pelo presidente. 

Segundo Souza e Marques (2017), no Brasil, a primeira campanha a uti-
lizar a internet foi em 1998. Na época, menos de 3% dos eleitores tinham 
acesso à internet. No entanto, apenas nas eleições de 2010, permitiu-se 
a utilização dos recursos digitais nas campanhas (AGGIO, 2011). Com a 
popularização dessas novas redes comunicacionais, os políticos tiveram 
de migrar para esses espaços. Se a democracia digital possibilita novas 
formas de interação e participação política, os políticos mostram-se cada 
vez mais preocupados em concentrar investimentos e atenção especial 
nessas ferramentas. Mais do que permitir a comunicação dos indivíduos, 
essas redes ampliaram a capacidade de conexão dos sujeitos (CASTELLS, 
2001; RECUERO, 2009).

Segundo Aggio (2011), é possível destacar quatro pontos-chave no uso 
da internet como estratégia eleitoral: (a) fornecimento e informações não 
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mediadas pelos media noticiosos; (b) paridade de disputas entre cam-
panhas de pequeno e grande portes, visto que a criação de websites e 
fanpages, entre outras plataformas da web, tornaram-se de fácil acesso 
a qualquer candidato; (c) interatividade – que é a possibilidade de criar 
ambientes onde possa haver interação entre eleitores e entre eleitores e 
candidatos; e (d) ativismos – recursos que possibilitem novas formas de 
ativismo nas campanhas. 

Gomes (2006) argumenta que a informação disponibilizada na internet é 
frequentemente desprovida das coações dos meios tradicionais de comu-
nicação, como, por exemplo, a grande imprensa. Isso significa, portanto, 
que a mensagem não é distorcida ou alterada para servir a interesses ou 
forças específicas. Conforme aponta o autor, não resta dúvida ao fato de 
que a internet se tornou um instrumento alternativo de participação políti-
ca. Porém, apenas o acesso à internet não é capaz de garantir a atividade 
política, menos ainda a atividade política argumentativa.

Estudo de caso: Jair Bolsonaro e as estratégias de campanha nas 
redes sociais

A pesquisa traz uma análise das mensagens veiculadas no Facebook 
(fanpage) e no Twitter do candidato Jair Bolsonaro (PSL), no segundo tur-
no da disputa presidencial de 2018, com início no dia 8 de outubro e térmi-
no no dia 28 de outubro, dia da votação. O objetivo é compreender quais 
as estratégias de comunicação acionadas pelo candidato.

Metodologia e Corpus de Análise

Como procedimento metodológico foram utilizadas, inicialmente, a pes-
quisa bibliográfica e a pesquisa documental. Para a captação dos dados 
gerados pelo candidato no Facebook, utilizou-se a ferramenta do Print 
Screen, recurso do computador que captura a imagem presente na tela.  
Já a mineração desses dados gerados pelo candidato no Twitter foi feita 
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por meio do software gratuito TAGS v6.1.9., desenvolvido por Martin Hawk-
sey, que se configura como um modelo de tabela no Google, capaz de 
configurar e executar a coleta automatizada de resultados de pesquisa do 
Twitter.

Depois de coletado o material, utilizou-se a Análise de Conteúdo (BARDIN, 
2011). A primeira categoria adotada refere-se aos conteúdos utilizados pe-
los candidatos nas redes sociais. Os segmentos foram divididos em cam-
panha e metacampanha (ALBUQUERQUE, 1999). 

As categorias de campanha (de conteúdo político) são: (1) Alteração da 
foto de perfil/capa; (2) Imagem do candidato; (3) Construção da imagem 
do país; (4) Desconstrução da imagem do país; (5) Temas políticos - saú-
de, educação, mobilidade urbana, segurança pública, emprego e geração 
de renda, políticas sociais, habitação, cardápio e outros; (6) Fatos Con-
temporâneos; (7) Ataque aos Adversários; (8) Resposta ao ataque de 
adversários. 

Quanto às categorias de metacampanha podemos destacar: (1) Ativida-
des de campanha; (2) Debate; (3) Balanço do dia/campanha; (4) Entrevis-
ta nos meios de comunicação; (5) Apoio e agradecimento de líderes polí-
ticos, personalidades e populares; (6) Agenda; (7) Pesquisa de intenção 
de voto; (8) Mobilização e apelo ao engajamento dos eleitores; (9) Fatos 
contemporâneos; (10) Outros. Em relação aos formatos, as postagens fo-
ram classificadas em: (1) Vídeos; (2) Fotos; (3) Texto; (4) Links.

Facebook e Twitter de Jair Bolsonaro no segundo turno 

Analisando as duas plataformas digitais nota-se que Jair Bolsonaro se 
mostrou mais presente no Twitter, onde realizou mais postagens, conta-
bilizando um total de 367 tweets, uma média de 17 tweets por dia. Já no 
Facebook, Bolsonaro totalizou 184 publicações. Uma média de aproxima-
damente nove postagens por dia. Como se observa no gráfico abaixo.
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NÚMERO DE POSTAGENS DE JAIR BOLSONARO - ELEIÇÃO 
PRESIDENCIAL (2º TURNO, 2018)

Fonte: Elaboração própria (2019)

O candidato Jair Bolsonaro realizou 184 publicações em sua fanpage no 
segundo turno. Quanto ao conteúdo das postagens, as cinco categorias 
predominantes foram: “Ataque ao adversário”, com 69 postagens (39%); 
“Apoio/agradecimento de líderes, políticos e populares”, com 37 publica-
ções (21%); seguido de “Corrupção de seus adversários”, com 36 pos-
tagens (20%); “Tema político: segurança pública”, com 26 publicações 
(15%); e por último “Desconstrução da imagem do país” e “Resposta ao 
ataque de adversários”, com 17 postagens cada (10%).

Já no Twitter, o candidato do PSL somou 367 tweets ao total. As cinco 
categorias mais evidentes foram: “Ataque ao adversário”, com 128 tweets 
(32%); “Apoio/agradecimento de líderes, políticos e populares”, com 86 
tweets (23%); seguido de “Desconstrução da imagem do país”, com 50 
tweets (14%); “Corrupção de seus adversários”, presente em 36 tweets 



276

VOLTAR AO SUMÁRIO

ESTRATÉGIAS ELEITORAIS NAS REDES SOCIAIS: UM ESTUDO DE CASO DA CAMPANHA 
ELEITORAL DE JAIR BOLSONARO À PRESIDÊNCIA

(10%); e por último “Mobilização e apelo ao engajamento dos eleitores”, 
com 25 tweets (7%). 

Sendo assim, se observa um alto grau de alinhamento entre as estraté-
gias do Facebook e do Twitter. Analisando as mais acionadas, nota-se que 
quatro delas se mantiveram iguais: “Ataque ao adversário”, “Apoio/agra-
decimento de líderes, políticos e populares”, “Desconstrução da imagem 
do país”, “Corrupção de seus adversários”. A novidade ficou por conta do 
“Tema político: segurança pública”, no Facebook, e “Mobilização e apelo 
ao engajamento dos eleitores”, no Twitter. 

Já as categorias que tiveram menor apelo nas postagens na fanpage de 
Jair Bolsonaro (PSL) foram: “Pesquisa de intenção de voto” e “Balanço do 
dia”, com uma publicação cada (0,5%); “Atividades de campanha”, com 
duas postagens (1%); “Tema político: saúde e educação”, com três publi-
cações cada (1,7%); “Tema político: políticas sociais”, com quatro posta-
gens (2%); e “Fatos contemporâneos”, com cinco publicações (3%). 

Por sua vez, as menos exploradas no Twitter foram: “Atividade de campa-
nha”, “Pesquisa de intenção de voto”, “Entrevista aos meios de comuni-
cação”, com um tweet cada. Em seguida, com quatro tweets cada, “Tema 
Político: Saúde”; além de “Tema Político: Educação” e “Tema Político: Em-
prego e geração de renda”, com quatro tweets cada. A terceira estratégia 
menos explorada pelo candidato do PSL foi “Agenda”, com cinco tweets. A 
quarta foi “Fatos Contemporâneos”, com seis tweets; e por último, “Tema 
político: outros”, “Tema político: cardápio” e “Imagem do Candidato”, com 
oito tweets cada.  Nota-se mais uma vez um alto grau de sincronia de es-
tratégias nas redes, visto que os temas menos evidentes na fanpage foram 
os mesmos no Twitter. 
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CONTEÚDO DAS POSTAGENS DE JAIR BOLSONARO

Conteúdo/Número de postagens* Facebook Twitter

Atualização de foto de perfil/capa - -

Imagem do candidato 15 8

Construção da imagem do país - -

Desconstrução da imagem do país 17 34

Temas políticos: saúde 3 4

Temas políticos: educação 3 4

Temas políticos: mobilidade urbana - 1

Temas políticos: segurança pública 26 10

Temas políticos: emprego e geração de renda 5 4

Temas políticos: políticas sociais 4 -

Temas políticos: outros 4 8

Temas políticos: cardápios 7 8

Conjuntura política - -

Ataque ao adversário 69 98

Resposta ao ataque de adversários 17 15

Menção a partidos - -

Atividades de campanha 2 1

Debate 3 -

Balanço do dia/campanha 1 -

Entrevista dos meios de comunicação 13 1

Apoio/agradecimento de líderes, políticos e populares 37 63

Agenda 8 5

Pesquisa de intenção de voto 1 1

Mobilização e apelo ao engajamento dos eleitores 6 22

Pedagogia do voto - -

Fatos contemporâneos 5 6

Outros 11 30

Corrupção 36 18
*Uma publicação pode se enquadrar em mais de uma categoria proposta 
Fonte: Elaboração própria (2019)
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As estratégias

No segundo turno, Jair Bolsonaro utilizou a maior parte dos espaços das 
redes – Fabebook e Twitter – para atacar seu adversário, visto que a cate-
goria mais explorada tanto nas duas plataformas foi “Ataque ao adversá-
rio”. Os personagens atacados pelo candidato do PSL foram: seu principal 
opositor, Fernando Haddad, sua vice, Manuela D’Ávila, e o ex-presidente 
Lula. Ele atacou também ativistas, opositores de seu governo, petistas e 
até a imprensa. Ao se referir à figura de Haddad, Jair Bolsonaro adotava 
um tom informal nas expressões e utilizava até termos chulos como: “pau 
mandado de corrupto”, “fantoche de corrupto”, “vagabundo”, “canalha”, 
“pai do kit gay”, “inventor de mentiras”.

Bolsonaro também foi incisivo nos ataques ao Partido dos Trabalhadores. 
Ele afirmou que o partido protegia bandidos, enganava os mais pobres, 
iria regulamentar a imprensa, implantar ideologia de gênero das escolas, 
roubar o dinheiro da população para patrocinar ditaduras socialistas. Ele 
ainda chamou os ativistas e opositores de “maconheiros” e atribuiu os ter-
mos de “marginais” e “gangue” aos petistas.

TWEET: ATAQUE AO PT

Fonte: Twitter de Jair Bolsonaro. 

(26 de outubro de 2018, meio digital)
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A imprensa também foi criticada duramente por Jair Bolsonaro. Segundo 
ele, a imprensa manipulava as suas falas, enquadrava alguns fatos de for-
ma distorcida e deixava outros aspectos, considerados por ele, importan-
tes de lado. Na visão do candidato, a imprensa era composta por jornais 
que não tinham qualquer comprometimento com a verdade, “mente, calu-
niam e inventam”. Ele ainda fez ameaças afirmando que se eleito, valori-
zaria apenas a imprensa que tivesse compromisso com a verdade. 

TWEET: CRÍTICA À MÍDIA

Fonte: Twitter de Jair Bolsonaro 

(24 de outubro de 2018, meio digital)

Apesar de criticar o papel da imprensa e de duvidar da sua verdade, Bol-
sonaro usava a mídia tradicional para reforçar as acusações que fazia de 
seus adversários. Ele usava partes de entrevistas de Haddad no Jornal 
Naciona e utilizava vídeos em que Haddad era questionado em debates 
para reforçar seus ataques.
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Outra estratégia pertinente em suas redes sociais neste período foi “Apoio/
agradecimento de líderes, políticos e populares”. Assim como Fernando 
Haddad, Jair Bolsonaro também utilizou suas redes para reforçar sua ima-
gem diante das pessoas, ao mostrar que ele não estava sozinho nessa 
missão. Ele utilizou a figura de empresários, como Luciano Hang, dono da 
Havan, e personalidades conhecidas, como os cantores Eduardo Costa, 
Zezé de Camargo, Luciano Camargo e sua. O cardeal e arcebispo do Rio 
de Janeiro, Dom Orani, o maquiador Augustin Fernandez, que represen-
ta o público LGBTQ, deram depoimentos para mostrar que tinha apoio de 
diferentes segmentos, além da figura de nordestinos, índios e populares 
comuns. 

Ao utilizar a figura dos populares, o argumento central era o de tentar mi-
nimizar os erros cometidos pelo candidato do PSL, utilizando frases como 
“Quem nunca falou besteira?”, e de endossar alguns dos ataques já ci-
tados pelo candidato, de que Haddad “quer tornar as crianças gays”, as 
urnas estão sendo fraudadas e de que eles não podem colocar ladrão no 
poder.

O tema “Corrupção de seus adversários” também fez parte da estratégia 
adotada nas redes. Bolsonaro acusou o Partido dos Trabalhadores (PT) de 
liderar os maiores escândalos de corrupção da história e acusou o partido 
opositor de fraudar os programas sociais.
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TWEET: ATAQUE AO PT

Fonte: Twitter de Jair Bolsonaro

(07 de outubro de 2018, meio digital)

Ele continuou utilizando a mídia tradicional para falar sobre o assunto. Ao 
trazer vídeos disponibilizados na mídia de delações envolvendo membros 
do PT, ele procurava dar mais credibilidade nas acusações contra os ad-
versários junto aos eleitores, pois acredita-se que a mídia tem um compro-
misso forte com a verdade e só propaga aquilo que realmente acontece.

Há que se destacar também outra estratégia pertinente acionada nas re-
des: a “Desconstrução da imagem do país”. Ele utilizou o argumento de 
oposição, de que o país estava em situação crítica, não dava para conti-
nuar como estava e ele era a saída e solução dos problemas. Ao descons-
truir a imagem do país, Bolsonaro explorava os temas: educação, violên-
cia, corrupção e desigualdade social.

Ao desconstruir a imagem do país, o candidato do PSL reforça a ideia de 
que a sua eleição é a solução para os problemas econômicos, políticos e 
sociais que o país enfrenta, quase que como um salvador da pátria, ainda 
que ele faça questão de dizer que não é esse o papel que pretende cumprir. 
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Mídia e eleições: inter-relações

A cada eleição torna-se mais claro e mais consistente a presença dos po-
líticos nas redes sociais. Esta última eleição presidencial foi intensamen-
te marcada pelo atravessamento desses espaços digitais por termos um 
candidato declaradamente das redes, crítico as mídias tradicionais e que 
utilizou as redes como forma principal de se comunicar com seu eleitorado 
após o atentado sofrido. 

A partir da análise das redes sociais, nota-se que Jair Bolsonaro soube 
aproveitar o espaço das redes para interagir com o público. As transmis-
sões ao vivo feitas quase que diariamente em seu perfil, no Facebook, au-
xiliaram no processo de contato com o eleitor, ambiente no qual o candi-
dato podia pautar aquilo que era ou não conveniente dizer, visto que não 
estava exposto ao agendamento midiático. Ao fazer poucas postagens e 
ter tido um tempo ocioso maior, por estar de repouso e não comparecer 
aos eventos de mídias tradicionais, Bolsonaro deu a entender que era ele 
mesmo quem realizava suas postagens. 

A respeito da linguagem, foi possível observar que ele utilizou a estratégia 
de ser o mais simples possível, deixando-o mais próximo do público. Além 
do fato de que as publicações por ele postadas não tinham grandes efeitos 
de produção, nem edição, dando até mesmo um ar de amadorismo. Uma 
forma também de se colocar como uma pessoa comum, igual seus eleito-
res, desprovido de equipe de produção e marketing, alguém diferente dos 
políticos e daquilo que os políticos fazem, estratégia principal usada por ele. 

Outro ponto que merece ser destacado é o alto grau de alinhamento entre 
as redes sociais (Facebook e Twitter) de Jair Bolsonaro no segundo turno. 
Há uma coerência entre o que é apresentado em uma rede e em outra. Ou 
seja, as estratégias e os pilares nos quais ele sustentou a criação de sua 
imagem foi muito semelhante tanto em uma rede, quanto em outra. De 
uma forma geral, nota-se que a estratégia de atacar o adversário foi muito 
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presente. A campanha se mostrou muito mais agressiva do que propositi-
va. Isto também pode ser visto como algo projetado estrategicamente pelo 
político, visto que situações de embate são comumente mais compartilha-
das e geram mais mobilização nos internautas presentes nas redes. 
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O “novo” e o “velho” na política: uma 
análise das estratégias midiáticas de 
Zema e Anastasia nas eleições de 2018

O artigo traz um estudo de caso das eleições 
para o governo de Minas em 2018, a partir da 
análise do Horário Gratuito de Propaganda Elei-
toral (HGPE), veiculado pela televisão, e das pá-
ginas do Facebook dos principais candidatos na 
disputa: Romeu Zema (Novo) e Antônio Anas-
tasia (PSDB). O período observado consistiu no 
primeiro turno (31 de agosto a 04 de outubro de 
2018). 

As eleições de 2018 foram marcadas por um 
contexto de crise política e econômica, redução 
do tempo do HGPE, ocasionada pela Reforma 
Eleitoral de 2015, descrença por parte da popu-
lação no sistema político, devidos aos escânda-
los de corrupção publicizados pela Operação 
Lava Jato, desgaste da imagem de partidos 
tradicionais e suas lideranças e pela ruptura de 
alianças. Tudo isso gerou um contexto de impre-
visibilidade, bem como, no uso mais estratégico 
das mídias digitais nas campanhas. Também 
propiciou um terreno fértil para a candidatura de 
outsiders, discurso bem-sucedido nas eleições 
municipais de 2016.

Não distante do cenário nacional, as eleições 
para o governo de Minas Gerais foram marcadas 
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pelo grande número de candidatos: nove no total. Entretanto, para tal pes-
quisa, foram escolhidos apenas dois deles: o ex-governador e atual se-
nador, Antônio Anastasia (PSDB), e o empresário Romeu Zema (Novo). A 
seleção justifica-se devido à campanha dos dois se basearem no embate 
de discursos do “antissistema” versus o da “experiência”; o “novo” (out-
sider) na figura de Zema, com sua primeira disputa, e o “velho” (insider), 
representado por Anastasia. 

Além disso, Anastasia e Zema tinham, respectivamente, o maior e o menor 
tempo de Horário Eleitoral nas mídias tradicionais no primeiro turno. An-
tônio Anastasia possuía 3 minutos e 20 segundos, enquanto Romeu Zema 
possuía apenas 6 segundos. Para compensar o pouco tempo de HGPE e 
o seu partido não ser de grande expressão política, o empresário Romeu 
Zema utilizou a internet e suas redes sociais como ferramenta de campa-
nha para mobilização popular e estabelecimento da comunicação com o 
eleitorado. 

Outrossim, as eleições para o governo de Minas, desde os anos 2000, vi-
venciou uma polarização entre PT versus PSDB, com uma hegemonia tu-
cana que durou 12 anos e se encerrou com a eleição de Fernando Pimentel 
(PT), em 2014. Contudo, o crescimento de Zema na campanha levou a uma 
ruptura, seguindo a tendência já vista nas eleições de 2016 na capital mi-
neira (FERNANDES et al, 2018). Ainda, seu crescimento foi maior após sua 
aparição no debate da Rede Globo, último debate antes do primeiro turno, 
no qual o candidato declarou apoio ao então candidato a presidente, Jair 
Bolsonaro (PSL).

Contrariando as pesquisas, Zema venceu o primeiro turno, com quase 
43% dos votos válidos e seguiu para a disputa do segundo turno ao lado 
de Anastasia, o qual obteve pouco mais de 29% dos votos válidos. No se-
gundo turno, Zema tornou-se o favorito e venceu Anastasia, alcançando 
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72% dos votos válidos. Zema pode ter sido impulsionado ainda pelo “efeito 
Bolsonaro”1.

Para analisar os dados, utilizou-se a Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011), 
recorrendo às categorias próprias do HGPE definidas no trabalho de Pan-
ke & Cervi (2011). No caso das fanpages, foi feita uma adaptação, ten-
do em vista as especificidades das redes. Isto com o intuito de investigar 
como os candidatos construíram sua campanha nas diferentes mídias e 
quais as mensagens acionadas por eles, observando se existe, ou não, 
complementaridade ou dissonância entre elas. Como aporte teórico se-
rão discutidos como os meios de comunicação passaram de uma posição 
de centralidade no contexto social para uma instância semi-independente 
capaz de interferir nos processos sociais e culturais, como as eleições 
para cargos majoritários.

A mídia e sua interferência nos processos sociais

A evolução dos suportes comunicacionais ocasionou mudanças sócio-
-culturais ao longo dos séculos, chegando até a propiciar a ascensão das 
sociedades modernas. A comunicação e seus diversos suportes de me-
diação passaram a interferir na forma como a realidade é construída, na 
transmissão de conhecimento e valores e no modo como os indivíduos in-
terpretam o mundo (THOMPSON, 2008).

De acordo com Thompson (2008), o desenvolvimento dos meios de comu-
nicação e dos transportes permitiu a dissociação entre tempo e espaço e a 
interação, que antes se dava pelo compartilhamento de um mesmo tempo 
e espaço, passou a ser mediada pelos novos suportes (telefone, cartas), 

1.Verificou-se, na semana que antecedeu o primeiro turno, uma “onda” de crescimento 
a Bolsonaro e aos seus apoiadores, principalmente, nas regiões Sudeste e Sul, o que foi 
confirmado nas vitórias de governadores, como: Romeu Zema (NOVO), em Minas Gerais; 
Wilson Witzel (PSC), no Rio de Janeiro; João Dória (PSDB) em São Paulo. Candidatos esses 
que nem estavam vinculados ao PSL.
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e quase-mediadas pelo surgimento dos meios de comunicação de massa 
(TV, rádio). Os meios tradicionais propiciaram que a informação chegasse 
a um grande número de sujeitos em diferentes espaços, chegando a imitar 
a interação face a face.

Os meios de comunicação, que antes possuíam apenas uma função me-
diadora, participando da socialização e construção do sujeito, passou a 
constituir um espaço de encontro, um novo espaço público (MARTÍN-BAR-
BERO, 1997). As transformações sociais geradas e/ou aceleradas por dife-
rentes mídias passaram a ser objetos de pesquisa e constituem o conceito 
de (hiper)midiatização.

Nova ambiência, novas formas de se observar os medias

O conceito de “midiatização” ainda está em construção e foi adotado pela 
academia tanto europeia quanto latino-americana (VERÓN, 1997) e refere-
-se a um processo contínuo que acompanha a atividade humana e a evolu-
ção dos meios de comunicação. Em uma sociedade midiatizada, a própria 
mídia confunde-se com os demais processos sociais, havendo uma virtua-
lização da interação social. Ou seja, passa-se de uma sociedade centrada 
nos meios (mediada) para uma sociedade permeada pela mídia, na qual o 
campo midiático perpassa as instituições e processos (HJARVARD, 2012). 
No processo de midiatização, o campo midiático e seus diversos suportes 
fazem parte da vida e do cotidiano das pessoas, as quais são produtoras e 
receptoras de conteúdo (BRAGA, 2012). 

Para Mário Cárlon (2015) e Eliseo Verón (1997), as sociedades contem-
porâneas já ultrapassaram esse processo e encontram-se em vias de hi-
permidiatização. Para os autores, esse processo é marcado pelo amplo 
acesso à internet e suas plataformas digitais, pela emergência dos multi-
meios e da exposição gerada por eles. O prefixo “hiper-” indica o caráter 



288

VOLTAR AO SUMÁRIO

O “NOVO” E O “VELHO” NA POLÍTICA: UMA ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS MIDIÁTICAS DE 
ZEMA E ANASTASIA NAS ELEIÇÕES DE 2018

planetário desse processo, o qual possui relação íntima com a globaliza-
ção (VERÓN, 1997).

A sociedade está cada vez mais organizada em função do desempenho 
dos meios de comunicação (CARLÓN, 2015). Essa nova ambiência, per-
mite uma relação inter-sistêmica entre os meios de comunicação, que, 
por sua vez, geram tensões entre os mesmos e as diferentes formas de 
circulação da informação. Tal visão, no entanto, é questionada, porque 
não necessariamente as mídias massivas são marcadas pela passividade 
do público, bem como, as mídias digitais não instituem uma horizontali-
dade permanente, podendo manter relações assimétricas. Esse processo 
de transformação, como dito, age sobre os diversos campos e processos 
sociais e as eleições não estão alheias a ele.

Os meios de comunicação e a política

Na política, a interação mediada possibilita o maior contato entre os ato-
res políticos e seus eleitores, mesmo que eles não ocupem o mesmo tempo 
e espaço. Ao adotar a lógica e gramática da mídia, os agentes políticos 
são transformados em verdadeiros atores, utilizando os meios de comu-
nicação de palco para a disputa eleitoral (MANIN, 1995; SCHWARTZEN-
BERG, 1977). 

Por muito tempo, a representação esteve ligada à relação de confiança 
entre eleitores e partidos políticos, uma vez que essas pessoas se identi-
ficavam com as ideologias de determinados partidos e estabeleciam uma 
relação de fidelidade (MANIN, 1995). Através do uso dos meios de comu-
nicação, surge a “democracia de público” e, em lugar da identificação par-
tidária, os eleitores passam a escolher o candidato por sua personalidade 
e aptidões pessoais, a imagem que o mesmo constrói nos meios de co-
municação. Com o desenvolvimento dos media, a vitória passa a ser do 
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melhor comunicador, de quem melhor utiliza a lógica da mídia a seu favor. 
(MANIN, 1995; SCHWARTZENBERG, 1977). 

Desse modo, com o aparecimento dos meios de comunicação, os atores 
políticos e os aspirantes a esse meio tiveram de se atentar às suas apre-
sentações diante do público e à imagem pessoal, agora mediada e cons-
truída pela mídia (THOMPSON, 2008; SCHWARTZENBERG, 1977), bem 
como lidar com as especificidades de cada novo suporte. Assim, os atores 
políticos são moldados de modo a construir uma realidade sobre si geran-
do identificação e projeção do público.

Da hegemonia do horário eleitoral às redes sociais

Por décadas, o Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) foi a prin-
cipal ferramenta de comunicação entre políticos e eleitorado, bem como 
uma forma dos candidatos apresentarem suas propostas e a si mesmos 
ao público. Contudo, a Reforma Eleitoral promulgada em 2015 abalou este 
posto. Com a lei 13.165/2015, que definiu as regras já para as eleições de 
2016, a campanha na TV e no rádio ficou menor. A divisão entre os partidos 
manteve concentrada nas siglas com maior representatividade no Con-
gresso, mantendo a mesma regra de divisão que já existia. A redução do 
HGPE, no entanto, implica no uso mais estratégico da internet e das redes 
sociais, já que podem ser utilizados antecipadamente no período pré-elei-
toral. As novas regras reduziram o impacto dos programas do HGPE e das 
mídias massivas e ampliaram a utilização e o poder das mídias digitais. 

O uso da internet foi incorporado às campanhas eleitorais a partir de 1990, 
nos Estados Unidos. Contudo, o auge desse movimento ocorreu nas elei-
ções presidenciais de Barack Obama, em 2008. No Brasil, a primeira cam-
panha a utilizar a internet foi em 1998, quando menos de 3% da população 
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tinha acesso à mesma (AGGIO, 2015), intensificando-se a partir de 2016 
e 2018. Isso relaciona-se também ao aumento do uso da internet no país2.

Estudo de caso: eleição para o Governo de Minas Gerais

Para o presente estudo, foram coletadas as publicações das fanpages dos 
dois candidatos a governador de Minas e as propagandas veiculadas no 
HGPE, no período que compreende de 31 de agosto a 4 de outubro de 
2018. Como metodologia foi empregada a Análise de Conteúdo (BARDIN, 
2011). As categorias empregadas na análise das fanpages foram adapta-
das a partir de pesquisas anteriores e utilizada por Fernandes et al (2018). 
Já as categorias de análise do HGPE foram desenvolvidas e consolidadas 
pelo Grupo de Pesquisa Comunicação Eleitoral, da Universidade do Para-
ná (PANKE & CERVI, 2011).

Análise do HGPE

Em meio à crise econômica vivenciada pelo estado de Minas Gerais, Anas-
tasia assumiu as seguintes estratégias: apresentar-se como gestor pre-
parado para enfrentar a crise e comparar os feitos da sua gestão como 
governador de Minas, com a gestão atual de Pimentel (PT). Diante da de-
cupagem e análise, pode se observar as temáticas e a frequência com que 
eles apareceram nos programas de Horário Eleitoral no gráfico a seguir:

2. De acordo com a pesquisa da TIC Domicílios 2017, divulgada em 2018, no Brasil 
aproximadamente 61% dos domicílios possuem alguma forma de conexão, sendo o acesso 
pelo aparelho celular a forma mais comum. Reportagem “Mais de 4 bilhões de pessoas usam 
a internet no mundo”. Disponível em: < https://www.tecmundo.com.br/internet/126654-4-
bilhoes-pessoas-usam-internet-no-mundo.htm > Acesso em 20 nov. 2018. 

https://www.tecmundo.com.br/internet/126654-4-bilhoes-pessoas-usam-internet-no-mundo.htm
https://www.tecmundo.com.br/internet/126654-4-bilhoes-pessoas-usam-internet-no-mundo.htm
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HGPE ANASTASIA ( 1º TURNO 2018)

Fonte: Autoria Própria

O tema mais abordado foi “Candidato”, presente em 27,5% do total. Essa 
categoria foi utilizada para ressaltar as qualidades pessoais de Anastasia. 
O candidato apresentou-se como um “gestor” e “não-político”. Em seguida, 
a categoria mais frequente foi a de “Desqualificação” (24,8%) e teve como 
alvo único o candidato petista, Fernando Pimentel. A terceira categoria 
mais usada foi “Administração Pública” (17,5%) em que o tucano apresen-
tou um conjunto de propostas denominadas como “Plano Minas Gerais”.

Em quarto, aparece “Políticas Sociais” (8,9%), com ênfase em políticas pú-
blicas para a juventude. Em quinto aparece “Segurança Pública” (5,8%), 
que trouxe a preocupação com a segurança “dos filhos” mineiros. Em se-
guida, a categoria “Saúde” (5,4%) com o foco no programa “Saúde da Mu-
lher”, criado na sua gestão enquanto governador. A sétima categoria foi 
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“Economia” (4,6%), na qual o candidato discutiu a geração de emprego e 
como a crise no estado prejudicou esse setor. Outras categorias que apa-
receram foram “Infraestrutura” (2,5%), “Liderança” (2%) e “Questões de 
Gênero” (1%). Educação não foi mencionada.

Já seu oponente, Romeu Zema (Novo), iniciou seu programa apenas no 
dia 10 de setembro. Nele, o empresário veiculou apenas um vídeo com sua 
foto, nome e número de seu partido, com o áudio “Vote Novo, vote 30”. Isso 
caracteriza a utilização de 100% da categoria “Candidato”, obviamente. 
Devido ao pouco tempo de HGPE, Zema concentrou sua campanha nas 
redes sociais para construir a sua imagem de outsider, atingir o eleitorado 
e divulgar suas propostas.

Análise das Fanpages

Apesar da campanha nas redes ter sido permitida a partir do dia 16 de 
agosto, a coleta se deu no mesmo período da veiculação do HGPE na TV 
e no rádio, como forma de comparar os discursos de cada suporte. Vale 
lembrar que mais de uma categoria pode ser acionada em uma mesma 
publicação, devido à própria lógica das redes sociais.

O candidato tucano, Antônio Anastasia, fez 269 publicações, quase 8 pos-
tagens por dia. Romeu Zema, por sua vez, fez 248 postagens, uma média 
de 7 publicações por dia. Os conteúdos acionados podem ser vistos na 
tabela a seguir:

ANÁLISE DO CONTEÚDO DAS FANPAGE DE ANASTASIA E ZEMA

Conteúdo Zema (Novo) Anastasia 
(PSDB)

Imagem do candidato 41 (16,5%) 56 (20,81%)

Construção da imagem de MG 5 (2%) 10 (3,71%)

Desconstrução da imagem de MG 33 (13,3%) 52 (19,33%)

Temas políticos: Saúde 2 (0,8%) 7 (2,6%) 
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Temas políticos: Administração Pública 8 (3,2%) 2 (0,74%)

Temas políticos: Educação 3 (1,2%) 2 (0,74%)

Temas políticos: Infraestrutura 2 (0,8%) 1 (0,37%)

Temas políticos: Minorias 0 0

Temas políticos: Segurança Pública 2 (0,8%) 5 (1,85%)

Temas políticos: Economia 9 (3,6%) 15 (5,57%)

Temas políticos: Mulher 1 (0,4%) 0

Temas políticos: Previdência 0 0

Temas políticos: Juventude 0 0

Temas políticos: Cultura e lazer 0 2 (0,74%)

Temas políticos: Políticas Sociais 1 (0,4%) 0

Temas políticos: Cardápio 18 (7,2%) 17 (6,31%)

Prestação de contas 0 76 (28,25%)

Conjuntura 12 (4,8%) 1 (0,37%)

Resposta aos ataques dos adversários 1 (0,4%) 6 (2,23%)

Crítica aos adversários 41 (16,5%) 88 (32,71%)

Menção a partidos 35 (14,1%) 14 (5,2%)

Atividades de campanha 51 (20,5%) 27 (10,03%)

Debate 4 (1,6%) 2 (0,74%)

Visibilidade na mídia 20 (8%) 14 (5,2%)

Apoio/agradecimento a lideranças, políticos e 
populares 22 (8,8%) 8 (2,97%)

Agenda 72 (29%) 9 (3,34%)

Pesquisa de intenção de voto 10 (4%) 9 (3,34%)

Mobilização e apelo ao engajamento dos eleitores 96 (38,7%) 14 (5,2%)

Pedagogia do voto 1 (0,4%) 0

Fatos contemporâneos 5 (2%) 6 (2,23%)

Outros 3 (1,2%) 5 (1,85%)

Fonte: Autoria Própria

Como observado, as categorias que prevaleceram na campanha de Anasta-
sia (PSDB) no Facebook foram: “Crítica ao adversário (32,7%)”; “Prestação 
de contas” (28,25%); “Imagem do candidato” (20,8%); e “Desconstrução 
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da Imagem do estado” (19,3%). Em “Crítica ao adversário” e “Descons-
trução da imagem do estado”, Anastasia aproveitou para desconstruir a 
imagem do adversário petista, acusando-o pela crise econômica. Anasta-
sia recorreu a essas categorias para afirmar que Pimentel promoveu um 
“desgoverno” e aproveitou para atacar o PT. 

Em “Prestação de contas”, o candidato veiculou em sua página 45 vídeos 
curtos apresentando 45 motivos para os eleitores o escolherem. Em quase 
todos os motivos, o candidato recorreu a seu mandato como governador 
do estado, como os programas criados em sua gestão, os índices alcança-
dos em educação, saúde e emprego. Em “Imagem do candidato”, reforçou 
a imagem de gestor experiente, apresentando sua trajetória política e pes-
soal enquanto professor e servidor público. Percebe-se, portanto, que as 
principais categorias aqui utilizadas pelo candidato visam construir uma 
imagem positiva sobre si, tendo-o como gestor capaz de “reconstruir Mi-
nas”, aproveitando para comparar sua gestão com a do então governador 
Pimentel. No primeiro turno, o candidato do PSDB parecia concorrer ape-
nas contra o petista, um reflexo da tradicional polarização entre os dois 
partidos e das pesquisas de intenção de voto que apontava a disputa entre 
os dois.

Romeu Zema (Novo) acionou mais as seguintes temáticas: “Mobilização e 
apelo ao engajamento dos eleitores” (38,7%); “Agenda” (29%); “Atividades 
de campanha” (20,5%); e “Temas políticos” (18,5%). Dentre os “temas po-
líticos”, Romeu Zema utilizou as categorias de “Cardápios” (7,2%); “Econo-
mia” (3,6%); e “Administração Pública” (3,2%). Zema acionou categorias 
bastante diferentes do adversário e, como principal estratégia, acionou a 
mobilização dos eleitores e seguidores, tendo-os como ferramenta para 
propagar suas ideias, agenda e promoção das redes sociais, como forma 
de alcançar um número maior de pessoa. O outsider sempre pedia para 
que os seguidores compartilhassem suas postagens, convidando-os para 
comentar e mandar mensagens de apoio e perguntas.
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Devido ao pouco tempo de HGPE e participação em apenas um debate du-
rante o primeiro turno, Zema aproveitou de suas redes sociais para discutir 
suas propostas e atacar os opositores líderes nas pesquisas de intenção 
de voto. Como principais propostas, o empresário acionou o tema “Econo-
mia”, setor no qual o próprio candidato diz dominar, para destacar a inter-
ferência do estado na economia. Zema propôs um estado mais amigo de 
quem quer empreender, como uma das formas de sair da crise. Além disso, 
Zema prometeu morar em sua própria casa, diferente dos “mesmos políti-
cos de sempre”. É notável a intenção do candidato em construir uma ima-
gem de empresário de sucesso, que teve suas conquistas pelo trabalho. 

“Novo” versus “Velho”?

Torna-se notório o papel das redes sociais como parte das ferramentas 
de campanha, especialmente em 2018, com a utilização das redes sociais 
como forma de complementar as campanhas nas mídias massivas.

O candidato que representou os partidos mais tradicionais na disputa, 
como Anastasia (PSDB), pareceu se basear no histórico de polarização e 
nas pesquisas de intenção de voto para produzir os conteúdos discutidos. 
Anastasia trabalhou sua imagem como gestor experiente e capaz de ven-
cer a crise, desconstruindo a imagem do estado e acusando o adversário 
do PT por gerar a crise. Houve uma convergência temática tanto no HGPE 
quanto nas fanpages do mesmo. 

Enquanto Anastasia e Pimentel pareciam disputar o primeiro turno sozi-
nhos, Zema aproveitou suas redes sociais para discutir propostas, apre-
sentar-se como o “novo” na política, em comparação ao “velho”, que já foi 
realizado e não deu certo. O outsider sustentou seu discurso “não-político” 
no Facebook e atacou de forma discreta os “mesmos políticos de sempre”, 
responsabilizando-os pela crise do estado. Contudo, além de apresentar-
-se ao eleitorado, Zema priorizou como estratégia a “Mobilização e apelo 
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ao engajamento dos eleitores” e divulgação das atividades de campanha, 
como ferramenta para alcançar mais eleitores, utilizando a potencialidade 
de compartilhamento das redes sociais para tal tarefa, um modo de levar 
o apoio do mundo virtual, para o mundo real.

Portanto, é notável como o embate “novo” e “velho” mostrou-se presente 
na disputa, bem como direcionou as estratégias de campanha de cada 
candidato. O descrédito da política, fortalecida pelos escândalos de cor-
rupção, proporcionou espaço para candidatos “antissistêmicos”, como Ro-
meu Zema (Novo). 

As novas mídias, em especial as redes sociais, modificou o “modo tradi-
cional” de campanha. Se antes era necessário para os atores políticos o 
espaço das mídias tradicionais para propagar o seu discurso, a internet e 
seus recursos, proporcionam aos atores um espaço novo, que não perpas-
sa pelas relações tradicionais da mídia. No espaço cibernético, o político 
encontra um campo livre para a propagação das suas ideias e dos seus 
discursos e rompe, de certo modo, com essa relação de que apenas as 
mídias tradicionais possuem o caráter legitimador de discursos.

Por outro âmbito de análise, ao se avaliar as mensagens e a imagem cons-
truídas tanto por Anastasia quanto por Zema, observa-se que houve sim a 
adoção de novos formatos a partir do uso bem intenso das mídias digitais. 
Isso aponta para inovações no campo da propaganda política no mundo 
e em especial no Brasil. Mas ao adotarem o discurso de negação da po-
lítica, de se colocar como outsider (Zema) ou como gestor (Anastasia), 
observa-se que, do ponto de vista político, tem-se um retrocesso da políti-
ca entendida na sua essência enquanto espaço institucional de disputas 
de propostas de políticas públicas visando ao bem coletivo. 

O governo de Minas deve ser administrado por políticos que tenham a con-
cepção do estado como um espaço de tomada de decisões em diálogo 
com a sociedade que visem implantar medidas que beneficiem a todos. Ao 
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negar a política e seu potencial transformador, os candidatos buscaram 
emplacar uma visão empresarial e neoliberal do Estado como aquele que 
deve ter gestores competentes, deixando em segundo plano os interesses 
da coletividade. 
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A radiodifusão pública e a crise da 
democracia no Brasil: contextos e 
aproximações

Políticos escolhidos por eleições livres, justas e 
regulares, em processo eleitoral aberto à par-
ticipação da população adulta, sem distinção. 
Um regime composto por instituições indepen-
dentes, garantias às liberdades de expressão e 
de associação e preservação de fontes diversi-
ficadas de informações. Elementos básicos que 
compõem uma das definições mais clássicas 
sobre democracia (DAHL, 2001). Tais caracterís-
ticas começam a ser conclamadas como ideais 
supremos (BORGES, 2015) a partir de movimen-
tos contra o absolutismo, pela independência e 
por direitos individuais, ainda nos séculos XVII 
e XVIII.

Dois séculos depois, com a consolidação do ca-
pitalismo como o sistema econômico dominante 
do mundo após a Guerra Fria e após o declínio de 
ditaduras em vários países, reinava a sensação 
de que o Estado Democrático de Direito1 e seus 

1. Cujos valores, sintetizados por Silva (2005), são: 
soberania popular; democracia representativa, pluralista 
e livre; Estado Constitucional; sistema de garantia dos 
direitos humanos; existência de democracia política, 
social, econômica e cultural; observância dos princípios da 
igualdade e da legalidade; segurança jurídica; órgãos livres 
e independentes.
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princípios gerais de funcionamento triunfaram. Embora os regimes demo-
cráticos se manifestassem de formas distintas, era tácita a crença de que 
o ‘modelo’ se estabilizou, pelo menos no âmbito abstrato e geral. No entan-
to, os cenários são dinâmicos, mesmo que pareçam longevos.

O cientista político Yascha Mounk2 (2018) aponta que a democracia foi 
absoluta nas últimas décadas porque, mesmo com suas deficiências, os 
cidadãos pareciam profundamente comprometidos com suas formas de 
governo (p. 8). Mas, o autor acrescenta que esse vínculo só foi exitoso 
enquanto esteve aliado à elevação dos padrões de vida da população; a 
certa hegemonia racial ou étnica3; e à existência de uma estrutura de co-
municação centralizada que, em grande medida, reforçava o pensamento 
das elites político-econômicas e marginalizava opiniões extremas (MOU-
NK, 2018, p. 24-26). 

Todavia, essas condições mudaram no último quarto de século. Primeira-
mente, a crise econômica mundial, a elevação do desemprego e as novas 
quedas no padrão de vida interromperam o ciclo de prosperidade da popu-
lação média. Por outro lado, houve certo período de triunfo político de par-
tidos mais ligados à esquerda, além de os grupos sociais historicamente 
marginalizados (mulheres, negros, LGBTs, imigrantes) começarem a ocu-
par mais espaços e posições em ambientes antes restritos a grupos privi-
legiados. Embora parte da população tenha aceitado a mudança, muitos 
se sentiram ameaçados e isso gerou revoltas contra o pluralismo étnico e 
cultural (MOUNK, 2018, p. 25). Em terceiro lugar, veio a popularização das 

2. Escritor, professor da Universidade Johns Hopkins (MD, EUA) e pesquisador de temas 
relacionados ao surgimento do populismo e a crise da democracia liberal.

3. Para Mounk (2018), a democracia sempre dependeu de certa homogeneidade, mesmo 
seja difícil reconhecer isso. Como exemplo, cita a clara hierarquia racial nos Estados 
Unidos e no Canadá, onde os brancos usufruem de “incontáveis privilégios”. Outros casos 
representativos seriam de Alemanha e Suécia, países fundados em bases monoétnicas e que 
não reconhecem imigrantes como membros de suas nações.
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mídias sociais – para além do seu potencial democratizante e libertador – 
e o seu consequente poder de ressonância das vozes extremistas que até 
então se sentiam silenciadas, isoladas e adormecidas.

A sensação de insatisfação geral respingou na democracia que, na visão 
de muitos, passou a ser a causa – e não solução – dos problemas políti-
cos, sociais e econômicos das nações. As motivações para a crise não são 
unânimes, mas há argumentos convergentes para se falar dela4 e várias 
análises políticas contemporâneas enumeram evidências comuns a vários 
países5 de cultura ocidental. Entre elas, a ascensão exponencial de grupos 
extremistas, principalmente ultranacionalistas e de extrema direita; ques-
tionamento atípico do papel das instituições independentes; intolerância 
generalizada frente grupos minoritários; e desrespeito aos direitos indivi-
duais e humanos.

Por um lado, as preferências do povo são cada vez mais iliberais: os eleito-
res estão cada vez mais impacientes com as instituições independentes e 
menos dispostos a tolerar os direitos de minorias étnicas e religiosas. Por 
outro, as elites vêm assumindo o controle do sistema político e tornando-o 
cada vez mais insensível: os poderosos estão cada vez menos dispostos a 
ceder às opiniões do povo. (MOUNK, 2018, p. 22)

Por isso, este artigo assume a premissa de que vivemos um período ex-
traordinário, no qual parcela significativa da população e de seus represen-
tantes políticos questionam (uma ou várias) regras do jogo democrático, 

4. Adota-se o significado do dicionário Michaelis para o termo crise: “estado em que a 
dúvida, a incerteza e o declínio se sobrepõem, temporariamente ou não, ao que estava 
estabelecido como ordem econômica, ideológica, política”. Cf: http://michaelis.uol.com.br/
moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/crise/

5. Mounk (2018) argumenta que as quatro maiores democracias do mundo (Estados Unidos, 
Grã-Bretanha, França e Alemanha) passam por crises, com o protagonismo ou crescimento 
de grupos e políticos extremistas (Donald Trump, Nigel Farage, Marine Le Pen e Frauke Petry, 
respectivamente). Mas o autor também cita exemplos de outros países em direções similares, 
como Brasil, Hungria, Turquia, Rússia, Venezuela, Polônia e Itália.
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atitude que impacta a própria organização da vida social e política (MOU-
NK, 2018, p. 28-29). O cenário configura o que Mounk (2018) denomina 
de crise da democracia liberal, entendendo democracia pelo “conjunto de 
instituições eleitorais com poder de lei que traduz as opiniões do povo em 
políticas públicas” (p. 36); e liberal como o compromisso “com valores bá-
sicos como liberdade de expressão, a separação dos poderes ou a pro-
teção dos direitos individuais” (p. 36). Assim, a democracia liberal seria 
a combinação entre direitos individuais e soberania popular, ou seja, o 
sistema político que “tanto protege os direitos individuais como traduz a 
opinião popular em políticas públicas” (MOUNK, 2018, p. 36-37).

Ainda segundo Mounk (2018), condições tecnológicas, culturais e eco-
nômicas fizeram com que liberalismo6 e democracia andassem de mãos 
dadas, pois a noção de proteção de direitos parecia algo inerente à pró-
pria democracia. No entanto, as configurações recentes revelam que um 
sistema democrático não necessariamente garante liberdade e direitos, e 
vice-versa. Dessa maneira, tanto podem existir democracias iliberais como 
regimes liberais antidemocráticos.

Democracias podem ser iliberais. Isso tende a acontecer particularmente 
em lugares onde a maioria opta por subordinar as instituições independen-
tes aos caprichos do executivo ou por restringir os direitos das minorias que 
a desagradam. Por sua vez, regimes liberais podem ser antidemocráticos, a 
despeito de contarem com eleições regulares e competitivas. Isso tende a 
acontecer sobretudo em lugares onde o sistema político favorece de tal for-
ma a elite que as eleições raramente servem para traduzir a opinião popular 
em políticas públicas. (MOUNK, 2018, p. 36-37)

6. É importante reiterar que o autor aplica a expressão liberalismo em oposição às práticas 
conservadoras. Ou seja, o termo está associado ao respeito aos direitos e liberdades 
individuais e não ao liberalismo econômico/neoliberalismo. Faz-se a diferenciação porque 
esta segunda intepretação costuma ser mais usual no Brasil do que a primeira.



302

VOLTAR AO SUMÁRIO

A RADIODIFUSÃO PÚBLICA E A CRISE DA DEMOCRACIA
NO BRASIL: CONTEXTOS E APROXIMAÇÕES

Portanto, democracia iliberal e liberalismo antidemocrático são dois 
conceitos-chave do argumento do cientista político. No primeiro caso, a 
‘vontade do povo’ legitima o enfraquecimento das instituições que deve-
riam resguardar as leis e os direitos das minorias, o que configuraria uma 
democracia sem direitos. Já no segundo modelo, a força dos mercados e 
de suas elites econômicas (tecnocratas) atropelam a ‘vontade do povo’, 
e os cidadãos são cada vez menos representado pelas políticas públicas 
(MOUNK, 2018, p. 21-22).

Outro forte elemento dessas novas configurações políticas do tempo atual 
seria a ascensão do que Mounk (2018) denomina de populismo autoritário, 
ou seja, a emergência, eleição ou protagonismo de líderes (de direita e de 
esquerda) que se apresentam como a única possibilidade legítima para 
representar a vontade do povo, mesmo que para isso precisem atropelar 
seus opositores, desrespeitar direitos individuais ou ignorar as instituições 
independentes. O padrão de agir desses populistas se repete pelo mundo, 
construindo argumentos simples para problemas complexos; propagando 
discursos de ódio principalmente contra minorias; disseminando notícias 
falsas (fake news); e incitando a desconfiança generalizada perante as 
instituições midiáticas. (MOUNK, 2018, p. 41-43)

Mounk (2018) aponta para um período de recessão, pois essa perda de 
credibilidade da democracia não afeta apenas os países com legados de 
governos autoritários ou de democracias recentes. Locais de tradição de-
mocrática mais sólida, como Itália e Áustria, também vivenciam situações 
semelhantes, na opinião do autor. E o problema não se restringe, logica-
mente, na ascensão desses populistas, mas na própria disposição dos ci-
dadãos em elegê-los. (2018, p. 11)

Seguindo a linha argumentativa apresentada até aqui, o Brasil entra 
na lista de países onde é possível encontrar elementos desta potencial 
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regressão democrática. Em prefácio à edição em português de sua obra7, 
Mounk (2018) aborda a eleição do presidente Jair Bolsonaro como o even-
to mais significativo desde a queda da ditadura no país e afirma que, nos 
próximos anos, o povo brasileiro terá que lutar pela sobrevivência da de-
mocracia liberal.

Nosso processo de fragilidade democrática tem raízes profundas, alicerça-
das em governos ditatoriais e no legado histórico de um Estado patriarcal, 
patrimonialista e clientelista, ou seja, controlado por homens brancos que 
ditam as regras do jogo e barganham com “grupos amigos” os benefícios 
mútuos e as trocas de favores. No entanto, a crise é reforçada por fatos re-
centes8 de uma democracia “reconhecidamente falha, insuficientemente 
inclusiva, com um eleitorado imaturo, atravessada por práticas patrimo-
nialistas, sujeita a formas de manipulação da vontade coletiva” (MIGUEL, 
2017, p. 46). 

Segundo Luiz Felipe Miguel (2017), a democracia brasileira nunca conse-
guiu resolver, estruturalmente, as profundas assimetrias (classe, gênero e 
raça) da sociedade, mesmo quando as condições pareciam mais favorá-
veis, como no período de redemocratização9 ou durante os governos mais 

7. MOUNK, Y. O povo contra a democracia: por que nossa liberdade corre perigo e como 
salvá-la? São Paulo: Editora Schwarcz, 2018. Versão ebook.

8. Entre os fatos mais representativos da instabilidade política recente do Brasil, cita-se o 
impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (e de outros políticos, incluindo o também ex-presidente Michel Temer, o ex-presidente da 
Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, outros parlamentares e ex-governadores). Lembra-
se também da crescente falta de confiança da população em instituições consideradas 
símbolos da democracia, como o Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF), 
e o aumento exponencial das chamadas bancadas conservadoras, tanto na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal, quanto nas Assembleias Legislativas. Entende-se por 
“conservadores” os grupos que representam segmentos religiosos, ruralistas, militares e 
armamentistas, que defendem valores e posturas morais retrógradas. (CASTRO, 2019, p. 15)

9. Período a partir de 1985 no qual civis reassumem o poder político após mais de 20 anos de 
ditadura militar
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à esquerda (Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff). O autor argumen-
ta que os governos do Partido dos Trabalhadores avançaram no campo 
social, mas não alteraram o funcionamento do sistema político10. Mesmo 
assim, as elites tradicionais e os grandes grupos de mídia, acostumados a 
seus espaços privilegiados, sentiram-se incomodados. 

Por outro lado, as bases eleitorais do PT foram sendo realinhadas ao longo 
dos anos e permaneceram “na postura de passividade, expressando-se 
apenas pelo voto, que é a parte que lhes cabe nesse latifúndio” (p. 49). A 
explosão dos escândalos de corrupção (aliada à incisiva intencionalidade 
do discurso midiático hegemônico de provocar um desgaste do governo a 
partir das denúncias) foi o ingrediente que faltava para fazer eclodir um 
sentimento de insatisfação geral com a política – e com a democracia.

Mídia e democracia

A relação entre mídia e democracia não é pauta nova na agenda de pes-
quisa da área de políticas de comunicação. A década de 1970 marcou o 
início das articulações por uma Nova Ordem Mundial para a Informação 
e Comunicação (Nomic), cujos fluxos comunicacionais se pautariam por 
princípios mais democráticos, participativos e horizontais. Iniciava-se um 
debate com o intuito de mudar os paradigmas comunicacionais então vi-
gentes e propiciar ao cidadão não só o acesso aos meios de comunicação, 
mas ao envolvimento social na produção de conteúdos, além da participa-
ção ativa nos sistemas comunicativos (GERALDES et al., 2012). 

O ápice deste movimento foi a publicação do relatório Um Mundo e Mui-
tas Vozes, pioneiro na defesa do direito à informação e à comunicação. 
Elaborado pela Comissão Internacional para o Estudo dos Problemas da 

10. Miguel reconhece o fortalecimento de mecanismos de participação social, como conselhos 
e conferências, mas alega que esses espaços continuaram em posição subalterna perante a 
política feita dentro do Congresso Nacional e influenciada diretamente pelos interesses do 
mercado.
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Comunicação, presidida por Sean MacBride11, o documento aborda o pa-
pel da comunicação na sociedade contemporânea e suas faces, forças e 
fragilidades no campo político, econômico, social, cultural e educacional. 
Em suma, era necessário romper com o fluxo verticalizado e unidirecional 
da comunicação, reduzir a concentração dos meios e democratizá-los. 

Numa perspectiva mais crítica, pode-se dizer que os valores participativos 
e democráticos do relatório foram engolidos ao longo dos anos por um 
sistema fortemente regido pelas lógicas de mercado. Hoje, suas utopias 
guiam e potencializam “a   consciência coletiva sobre os desequilíbrios 
internacionais, as desigualdades regionais e as carências locais persis-
tentes no panorama global da comunicação” (MELO, 2008). Todavia, o ce-
nário de descompasso comunicacional permanece, e para além dos fluxos 
globais de hegemonia e influência do Norte para o Sul. 

No Brasil, o ecossistema midiático – sobretudo de rádio e televisão – per-
manece concentrado nas mãos de poucos grupos empresariais, contro-
ladores de parte majoritária da cadeia produtiva e distributiva da comu-
nicação e da informação no país. Um sistema que, ao mesmo tempo, é 
resultado e reflexo da própria formação do Estado brasileiro, no qual mui-
tas práticas governamentais se filiam a interesses de alguns grupos em 
detrimento do que deveria ser coletivo ou de bem comum. 

No caso da radiodifusão, a herança social de uso privado do bem públi-
co e o modelo clientelista de barganhas culminaram na concentração 
de poderes econômico, político e simbólico nas mãos de grandes grupos 

11. Também conhecido como Relatório MacBride, o documento foi elaborado em 
1980 por comissão da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (Unesco). O grupo reuniu representantes de 16 países com o objetivo de 
pensar uma Nova Ordem Mundial para a Informação e Comunicação. A concentração 
de mídia, o desequilíbrio de informacional entre os países desenvolvidos e periféricos 
e a mercantilização da informação foram alguns dos problemas apresentados. 
Cf.: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000040066_spa



306

VOLTAR AO SUMÁRIO

A RADIODIFUSÃO PÚBLICA E A CRISE DA DEMOCRACIA
NO BRASIL: CONTEXTOS E APROXIMAÇÕES

empresariais. Nas palavras de Esch, Bianco e Moreira (2013), um setor que 
se consolidou a partir de um sistema de concessões públicas que atendia 
interesses específicos, seja por meio de incentivos ou subsídios fiscais; 
pela participação privilegiada na distribuição da verba publicitária gover-
namental; pela obtenção de vantagens; pelo desenvolvimento direcionado 
de infraestruturas de telecomunicações; ou pelo estabelecimento de atos 
regulatórios que garantiram o livre fluxo de capitais (p. 126 e 127).

Essa força desmedida do mercado da radiodifusão contraria a própria 
Constituição Federal, que prevê o princípio da complementaridade entre 
os sistemas público, privado e estatal12. Um tripé fundamental para a de-
mocracia, pois só há liberdade de expressão e de opinião plena quando os 
variados atores sociais, de distintos segmentos, estão incluídos nos deba-
tes sociais ou pelo menos se sentem representados nesses espaços.

A chamada mídia pública seria um dos caminhos possíveis para que os 
cidadãos participem desse debate social plural e diverso. A missão desses 
veículos seria informar, educar e divertir, por meio de conteúdos e formatos 
inovadores e que estejam ao alcance de todas as pessoas, independente 
de classe, raça, religião ou opção política (UNESCO, 2001). Os meios pú-
blicos precisam ser independentes de pressões partidárias e estatais, ter 
seus recursos financeiros garantidos e se adaptar aos avanços tecnológi-
cos. Assim, devem ser pautados pelos princípios da universalidade, diver-
sidade, independência, diferenciação (ESCH; BIANCO; MOREIRA, 2013).

12. O princípio da complementaridade entre os sistemas privado, público e estatal,  foi 
estabelecido no  artigo nº 223 da Constituição Federal: “Compete ao Poder Executivo 
outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e  imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas 
privado, público e estatal (BRASIL, 1988). O dispositivo constitucional foi regulamentado 
vinte anos depois, pela Lei nº 11.652 de 2008, que criou a Empresa Brasil de Comunicação e 
estabeleceu os princípios e diretrizes para a radiodifusão pública em âmbito federal. Mesmo 
assim, o desequilíbrio entre atores públicos e privados permanece, sobretudo, com as últimas 
mudanças na lei que criou a EBC, assunto que também será levantado por este artigo.
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O Estado será sempre seu maior financiador, mas não o único, de modo 
a mitigar a dependência. A programação deve privilegiar a informação, a 
cultura, o debate público e o fortalecimento da cidadania, evitando o pro-
selitismo político, bem como os conteúdos fúteis que buscam apenas obter 
audiência. Embora ela seja importante para a legitimação, deve, porém, ser 
buscada a partir da relevância e da originalidade da programação (PIERAN-
TI, 2018, p. 10)

Portanto, o rádio e a televisão públicos são uma oportunidade para que o 
cidadão seja ator social de pleno direito, com voz e vez na dinâmica social 
a qual pertence.  Para isso, os cidadãos têm de estar representados não 
só na programação, como nos processos de gestão e tomadas de decisão 
desses veículos. No plano teórico, as possibilidades são emancipadoras. 
Entretanto, a experiência brasileira segue a tendência da América Lati-
na e, até hoje, não conseguiu alcançar uma cultura institucional de mídia 
pública.

Um dos motivos para a fragilidade da mídia pública na região é a referida 
“intervenção de grandes grupos privados, que deixam escassas as mar-
gens de incidência e ação para outros atores sociais, econômicos, polí-
ticos e culturais” (ARROYO et al., 2012). Como mencionado, as práticas 
do setor foram calcadas em um sistema predominantemente comercial 
em detrimento da radiodifusão de natureza pública e estatal, estas quase 
sempre relegadas a segundo plano. 

Contudo, os estudiosos da área ressaltam que a tradição comercial e a 
pressão dos grupos privados não são os únicos a afetar negativamente a 
estruturação de um serviço público de radiodifusão13 no Brasil e na Amé-

13. No país, exemplos representativos de emissoras públicas de radiodifusão são os veículos de 
rádio e televisão vinculados à Empresa Brasil de Comunicação (EBC). No entanto, não são os 
únicos. O país possui cerca de cerca de 200 emissoras de rádios e 90 canais de TV vinculados 
a universidades e instâncias de poder político, como governos estaduais e municipais. “São 
canais definidos pela legislação brasileira como exclusivamente de finalidade educativa, não 
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rica Latina. A sustentabilidade financeira dos veículos do campo público 
sempre foi dependente, quase que exclusivamente, de verbas estatais. A 
ausência de instrumentos sólidos que garantam independência adminis-
trativa e editorial desses veículos é mais um gatilho para que essas emis-
soras sofram constantes pressões e interferências do grupo político que 
está à frente do poder.

As estruturas de mídias públicas colocadas em funcionamento ficaram ra-
pidamente nas mãos dos governos correntes e no contexto das ditaduras 
que marcaram, em diferentes países, os anos 70 e princípios dos anos 80, 
embrião da falta de credibilidade com a qual foram associadas desde en-
tão. Assim, chegaram os anos 90 para acentuar sua perda de relevância e 
presença, ficando a televisão pública – em sua grande maioria – apagada 
e colocada de lado em razão da forte concorrência e concentração das mí-
dias privadas, bem como devido à internacionalização e globalização dos 
grupos midiáticos de origem familiar, além da tendência à homogeneização 
de conteúdos para gêneros e formatos mais comerciais, juntamente com o 
controle do mercado de trocas de tecnologia em poucas mãos (ARROYO et 
al., 2012, p. 37)

Esch e Bianco (2015) levantam outro aspecto relacionado à mídia pública 
no Brasil: a existência de um passivo simbólico na relação entre audiên-
cia e meios. Ou seja, há uma percepção negativa, um déficit de imagem 
da mídia pública perante os cidadãos. Na visão dos pesquisadores, esse 
significado negativo estaria relacionado, primeiramente, às condições de 
origem da radiodifusão pública e às práticas dos meios públicos no Bra-
sil, caracterizados pelo forte atrelamento financeiro, político e editorial 
dos veículos a governos. Assim, a radiodifusão pública, majoritariamente 

tendo caráter comercial e nem fins lucrativos” (ESCH; BIANCO, 2015, p. 120). Também de 
caráter público, porém institucional-governamental, pode-se citar as TVs e rádios vinculadas 
aos poderes Legislativo e Judiciário, em âmbito estadual e nacional.
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dependente de recursos estatais, retém um histórico de atuação voltado a 
atender muito mais o grupo político à frente do governo do que os interes-
ses da população (ESCH; BIANCO, 2015).

Isso ocorre nas emissoras: a) pela ausência de uma cultura de práticas pú-
blicas sustentada por procedimentos e ações efetivamente democráticas e 
de consolidação dos valores públicos; b) pela inexistência de um conjunto 
de regras profissionais (impessoais) que proteja as estruturas públicas de 
comunicação de influências e desmandos políticos de momento; c) pela 
falta de interesse em promover uma legislação que pudesse garantir inde-
pendência econômica e regras previsíveis e estáveis de repasses financeiro 
incluídos nos orçamentos governamentais e d) pela necessidade de profis-
sionalização do corpo técnico, gerencial, operacional das estações públi-
cas. (p. 117)

Os autores também apontam para a existência de um “lastro histórico de 
avaliações negativas que associa no imaginário coletivo os meios públicos 
à falta de qualidade e de autonomia com relação a instâncias de poder 
governamental” (ESCH e BIANCO, 2016, p. 129) e distancia a audiência 
desses veículos. 

Complementar à perspectiva, Arroyo et al (2012) falam em carência de 
sistemas consolidados de mídia pública e o “forte vínculo destes sistemas 
com o governo, para que sirva, com frequência, como braço de propagan-
da, o que provoca, por outro lado, a desconfiança da população, a qual dá 
as costas por meio das baixas audiências às referidas mídias públicas” (p. 
38). Somam-se a esses fatores: a ausência de serviços de mídias públicas 
não governamentais com audiência real e a centralização da produção de 
conteúdos nos principais centros urbanos (p. 36-37).

Em suma, destes cenários decorrem outros aspectos que geram efeitos 
negativos cíclicos no serviço de radiodifusão pública, como: pouca pe-
netração dos veículos públicos; ausência de projetos e estratégias para 



310

VOLTAR AO SUMÁRIO

A RADIODIFUSÃO PÚBLICA E A CRISE DA DEMOCRACIA
NO BRASIL: CONTEXTOS E APROXIMAÇÕES

atrair e aproximar públicos; baixa disposição dos cidadãos para ‘consumir’ 
a mídia pública; pouca visão, pouco planejamento e descontinuidade das 
políticas públicas de fortalecimento do setor. (ESCH; BIANCO, 2016).

A Empresa Brasil de Comunicação

Apesar da herança problemática, a eleição de governos mais alinhados 
à esquerda ensaiou uma mudança do cenário da radiodifusão pública na 
América Latina. Arroyou et al  (2012, p. 43) chegam a mencionar que al-
guns países começam a reverter a lógica da privilegiada relação entre go-
vernos e empresas, iniciando uma intervenção no sistema de mídias por 
meio de uma mudança de perfil das próprias mídias geridas pelo gover-
no, com maior foco na cidadania e nos princípios gerais da radiodifusão 
pública.

O Brasil passou por seu momento de esperança com a primeira e única lei 
(Lei nº 11.652, de 7 de abril de 2008) que versa sobre os princípios e obje-
tivos para os serviços federais de radiodifusão pública. A norma que criou 
a Empresa Brasil de Comunicação14 foi uma resposta do governo Lula para 
atender às pressões sociais que “reivindicavam a criação de um sistema 
generalista e não governamental de comunicação pública” no país. (CAR-
VALHO, 2019, p. 12)

Reconhecendo o avanço que a estruturação da EBC representou para o 
ecossistema de comunicação brasileiro, não se pode negar que a empre-
sa padeceu, em vários momentos de sua história, de autonomia financei-
ra e editorial. Constantemente, seus veículos eram alvos de críticas em 

14. A empresa passou por reformulações nos últimos anos. À época, herdou os canais geridos 
pela estatal Radiobrás e pela Associação de Comunicação Educativa Roquette-Pinto (Acerp). 
Atualmente, gere canais de rádio e televisão, além da Agência Brasil e da Radioagência 
Nacional. Também administra a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e presta 
serviços de comunicação governamental por meio da Gerência Executiva de Serviços. Fonte: 
http://www.ebc.com.br/institucional/arquivo/sobre-a-ebc.

http://www.ebc.com.br/institucional/arquivo/sobre-a-ebc
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relação a intervenções políticas nas decisões administrativas e nos con-
teúdos veiculados pelas rádios e, sobretudo, pela TV Brasil. É importante 
deixar registrado que várias dessas críticas são pertinentes e foram feitas, 
inclusive, por movimentos e pesquisadores que defendem a comunicação 
pública15, como explica Carvalho (2019):

A EBC enfrentou nesses dez anos muitas crises políticas que tiveram impac-
tos – em diferentes níveis – na sua linha editorial. Muitos problemas estru-
turais gerados pela íntima relação entre a direção da Empresa e o Palácio 
do Planalto trouxeram incoerências entre a missão e a atuação da empresa. 
(p. 14)

Porém, muitas vezes os argumentos de “aparelhamento governamental”, 
“cabide de empregos” e “traço de audiência” integram uma ofensiva da 
mídia comercial contra a EBC e à radiodifusão pública16. Os ataques dire-
tos contra a empresa se intensificaram no governo de Michel Temer, que 
assumiu a Presidência da República após o impeachment de Dilma Rous-
seff. Desde então, estudiosos da área vem alertando para o processo de 
‘desmonte’ por qual passa a Empresa Brasil de Comunicação. 

O caráter público e autônomo da EBC ficou ainda mais comprometido após 
mudanças estruturais, provocadas pela MP nº 744 de 2016, que foi conver-
tida na Lei Nº 13.417, de 1º de março de 2017. Entre as alterações impostas, 
estão: a extinção do Curador17; o fim do mandato do diretor-presidente; a 
vinculação da empresa à Casa Civil (e não mais à Secretaria de Comuni-
cação Social da Presidência da República); nova composição do Conselho 

15. Cf. http://ctpol.unb.br/compolitica2019/GT7/gt7_Carvalho.pdf

16. Cf. http://ctpol.unb.br/compolitica2019/GT3/gt3_Oliveira.pdf

17. Formado por 22 membros (representantes da sociedade civil; do Governo Federal; da 
Câmara dos Deputados; do Senado; da própria EBC), o Conselho Curador era a instância de 
participação social na empresa e tinha como um dos seus objetivos a garantia da autonomia, 
da independência e da programação diversa, plural e que atenda ao interesse público. Os 
membros civis do colegiado eram escolhidos por meio de consulta pública.
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de Administração e da Diretoria Executiva; e a criação do Comitê Editorial 
de Programação.

A eleição do presidente Jair Bolsonaro deu continuidade às reestrutura-
ções internas e as mudanças mais recentes ameaçam a própria existên-
cia da EBC enquanto empresa de comunicação pública. A medida mais 
simbólica até agora foi a criação da Nova TV Brasil, fruto da unificação da 
programação da emissora pública TV Brasil com o canal estatal TV NBR 
(ambas geridas pela EBC). Agora, conteúdos estritamente relacionados 
ao Poder Executivo Federal – como agenda do presidente e dos Ministé-
rios, participação em eventos, lançamentos de programas, viagens presi-
denciais, boletins oficiais do governo federal etc... – são veiculados indis-
tintamente nos dois canais.

Aproximações entre a crise democrática e a radiodifusão pública no 
Brasil

De acordo com Mariana Martins de Carvalho (2019), o Brasil passar por um 
momento político e econômico que “pode ser entendido como um cami-
nhar não linear de um Estado – ainda muito marcado pelo patrimonialismo 
e pela supremacia dos interesses do mercado – em busca da consolidação 
da sua democracia” (p. 21). Uma crise institucional que não é exclusiva do 
maior país da América Latina e que traz consequências negativas para a 
consolidação democrática nos Estados.

O argumento da autora é que a história das comunicações no Brasil é re-
flexo de um processo maior, de intensa fragilidade. E que a vulnerabilidade 
da comunicação pública no país é reflexo das incipiências da própria de-
mocracia, sendo que aquela sempre esteve suscetível às mudanças e às 
crises políticas brasileiras.

Durante muito tempo a ausência de uma comunicação pública estruturada 
e normatizada foi também indício de uma incompatibilidade desse tipo de 
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sistema com a incipiência da democracia experimentada pelo Brasil. A cria-
ção do sistema público de radiodifusão tem uma importância histórico-so-
cial muito forte e foi reflexo de um momento em que a democracia partici-
pativa começava a ganhar espaço nas políticas públicas brasileiras. Apesar 
de representar um avanço, a EBC apresentou ao longo dos anos problemas 
na sua autonomia - próprios também das fragilidades da democracia. Es-
sas fragilidades foram se aprofundando na medida em que uma nova crise 
política se aproximava. E elas foram se agravando ao longo do processo 
que culminou no impeachment de Dilma Rousseff. Com a chegada ao poder 
de um governo interino pós-impeachment, estes problemas alcançaram pa-
tamares de invalidação dos princípios e objetivos da comunicação pública 
(CARVALHO, 2019, p.19)

Segundo a autora, o mundo todo vivencia movimentos que colocam a au-
tonomia das empresas de comunicação pública em conflito. Todavia, “o 
lastro social e a maturidade ou não da democracia enquanto forma de 
governo em que estavam inseridas” dão sustentação a esses veículos e 
os fazem “responder melhor ou pior à usurpação do seu caráter público” 
(CARVALHO, 2019, p. 21). 

Visão compartilhada por ARROYO et al. (2012), ao postularem que as so-
luções de uma experiência de mídia pública em um determinado país são 
diretamente dependentes do sistema político, da tradição democrática, e 
do sistema geral de mídias que o local possui, além das estruturas sociais 
e econômicas. No caso brasileiro, percebe-se que todos os elementos cor-
roboram para uma fragilização do serviço público de comunicação: crise 
política e econômica; mídia comercial hegemônica e concentrada; ausên-
cia de uma cultura de mídia pública.  

Para se ter um paralelo, os veículos públicos de rádio e televisão da Europa 
Ocidental que costumam ser referências no modelo público de comunica-
ção – de forma geral, excluindo as especificidades locais – carregam uma 
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herança simbólica, legal e social positiva, mesmo quando se encontram 
em situações de alguma ameaça. Além de gozarem de audiência e prestí-
gio social, contam com o apoio de estruturas como o Parlamento Europeu 
e Comissão Europeia, por exemplo.

Segundo Arroyo et al. (2012), na América Latina há experiências interes-
santes dentro das mídias públicas, que envolve programação e alcance, 
contudo, não há sustentabilidade a longo prazo, em decorrência da al-
ternância de governos e disputas internas. “Mudanças espasmódicas de 
rumos que enfraqueceram a função pública das mídias estatais, influen-
ciaram em sua perda de credibilidade, deterioraram sua audiência e estra-
garam sua mensagem” (p. 41). 

O caso concreto da Empresa Brasil de Comunicação reitera a fragilidade 
das políticas públicas federais para o setor e revela o ciclo de dependência 
financeira e administrativa da radiodifusão pública para com os governos 
constituídos. Sem uma democracia sólida, o sistema público de radiodifu-
são permanecerá refém da ‘simpatia’ ou ‘antipatia’ dos governantes que, 
em uma ‘canetada’, têm o poder de alterar radicalmente um projeto de 
comunicação pública ainda jovem e em formação.
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O Serviço de Radiodifusão Pública 
brasileiro sob o ponto de vista histórico-
social compreensivo

Des(en)cobrindo a questão norteadora

A análise e interpretação dos fenômenos sociais 
e, consequentemente, da trajetória histórica 
destes podem ser realizadas por diversos ângu-
los ou perspectivas, isto é, a partir da contribui-
ção de diferentes eixos de articulação teórica e 
métodos – caminhos, instrumentos – de abor-
dagem. No entanto, tratando-se de pesquisas 
desenvolvidas no amplo campo das políticas 
de comunicação, é possível afirmar que o lugar 
de fala do pesquisador, ou seja, o contexto no 
qual está inserido, tem se configurado como fa-
tor preponderante no que se refere às escolhas 
teóricas e metodológicas que o conduzem no 
processo de investigação de “problemas de co-
nhecimento.” (BRAGA, 2005, p. 290). 

Acredita-se, todavia, que o objeto de estudos, 
assim como a problemática e as dúvidas que 
a partir dele se desvelam, em suas múltiplas 
dimensões e dinâmica, é que devem, de modo 
apriorístico, orientar a percepção e balizar a 
tomada de decisão do pesquisador quanto 
aos procedimentos teóricos e metodológicos a 
serem adotados, fluidamente, no processo de 
busca pela compreensão de um determinado 
fenômeno, isto é, guiá-lo no des(en)cobrimento 
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(SILVA, 2010) de questões e de respostas contributivas à pesquisa, no sen-
tido de esta, em alguma medida, superar – ir além de – visões “simbólicas” 
ou “hegemônicas” (MELO, 2005) recorrentes.

Recorrências na interpretação da história e trajetória do SRP 
brasileiro 

Como sugere Silva (2010, p. 16), ao se realizar-se uma pesquisa sobre de-
terminado objeto faz-se mister um esforço sistemático em três ações, das 
quais esse estudo buscou aproximar-se: “o estranhamento, o entranha-
mento e o desentranhamento”. 

Observando-se esta primeira orientação, estranhou-se, ou seja, causou 
certa inquietação ao presente estudo o considerável número de pesqui-
sas sobre a radiodifusão brasileira, de modo particular sobre o seu siste-
ma público, desenvolvidas sob o aporte teórico-metodológico da dialética 
marxista. Tal constatação surge do exercício1 exploratório, em teses e dis-
sertações do Brasil, iniciado no primeiro ano dessa pesquisa. 

Na seguinte fase, de entranhamento, ou seja, de aprofundamento, condu-
zido, nesse caso, a partir da aproximação de um conjunto de pesquisas já 
finalizadas no âmbito específico do Programa de Pós-graduação da Facul-
dade de Comunicação da Universidade de Brasília entre 2007-2017 sobre 
a temática da radiodifusão brasileira, notou-se que aquelas que adotaram 
o aporte dialético (notadamente, a maior parte delas) para a interpretação 
ou elucidação da trajetória da radiodifusão brasileira, de modo particu-
lar, do seu sistema público, tinham exatamente em comum a recorrente 
observação e consideração dos conflitos sociais e das contradições en-
tre os dispositivos regulatórios (leis, decretos etc.) e a realidade, como o 

1. Este exercício foi realizado a partir dos dados disponibilizados pela Pesquisa sobre rádio no 
Brasil – conteúdos e metodologias (2016), desenvolvida pela Professora Dra. Doris Haussen 
(PUC-RS).
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problema estrutural básico – por vezes, único – da história da radiodifusão 
no país. 

Particularmente, constata-se que o Serviço de Radiodifusão Pública (SRP) 
brasileiro apresenta-se como tema que vem suscitando múltiplos obje-
tos de estudos na pesquisa acadêmica, os quais são delimitados a partir 
de diferentes recortes – locus, corpus –, questões-problema e “hipóteses 
de trabalho” (BRAGA, 2005). Por outro lado, a partir de um exercício que 
busca se aproximar de um “estado do conhecimento” (FERREIRA, 2002), 
ou seja, que deseja identificar que aspectos e dimensões vêm sendo des-
tacados e privilegiados em diferentes épocas e espaços sobre determi-
nada produção científica, percebe-se que também nesse caso específico 
há um aporte teórico-metodológico predominante. Trata-se de um radical 
expressivo, adotado na abordagem e interpretação de sua história: a dia-
lética histórico-estrutural (DEMO, 1995).

As contradições e os conflitos destacados em tais pesquisas, na aborda-
gem sobre a regulação do serviço de radiodifusão no Brasil, sobretudo no 
que se refere à complementaridade dos sistemas público, privado e esta-
tal; bem como a complexidade da realidade social, analisada, principal-
mente, no contexto da luta pelo direito à comunicação e pela democrati-
zação desta, são exemplos de aspectos estruturais que parte significativa 
dos estudos já desenvolvidos no PPGCOM/FAC/UnB, nos últimos dez anos, 
elucidaram a respeito do SRP brasileiro ao contar a sua história. Nesse 
período, uma dezena de estudos refletiram sobre diferentes aspectos da 
Radiodifusão no referido Programa de Pós-graduação, sendo que 50% de 
tais pesquisas se encaminharam, assumidamente, pelos aportes da dia-
lética, a saber: Passos (2016), Oliveira (2014), Carvalho (2014), Valente 

(2009) e Braz (2010). 

Nos demais estudos observados podem ser destacados como aspectos 
teórico-metodológicos predominantes: a abordagem comparativa, como é 
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o caso da pesquisa de Wimmer (2012) e também de Braz (2010); há ainda 
uma parcela desses estudos que optaram por uma metodologia histórico-
-descritiva em seu desenvolvimento, como é o caso de Guerreiro (2016) 
e também de Diniz (2013). Entretanto, apesar de não citarem diretamen-
te uma adesão ao pensamento dialético, Wimmer, Guerreiro e Diniz, ao 
abordarem aspectos históricos da Radiodifusão Brasileira, não se afastam 
de noções clássicas desse tipo de abordagem, como a ideia de conflitos, 
contradições e de defesa e luta por direitos.

Destaca-se, por oportuno, que destas pesquisas até aqui mencionadas, 
apenas uma – o trabalho de Oliveira (2014), em nível de Mestrado – vol-
tou suas análises para a questão da radiodifusão sonora pública, ou seja, 
para as rádios públicas, sendo que os demais trabalhos citados têm como 
objeto e problemática de pesquisa a TV Pública.  Ainda nessa direção, 
quando se trata de trabalhos que tenham abordado as rádios públicas em 
suas análises, há poucos exemplos também fora do âmbito do PPGCOM/
FAC/UnB. Entre estes, destaca-se a Tese de Zuculoto, defendida na PUC-
-RS em 2010 e que, nas palavras da própria autora, trata-se de “uma re-
cuperação histórica da construção das programações de emissoras de rádio 
brasileiras não comerciais estatais, educativas e universitárias (...) é um 
estudo histórico-descritivo” (Grifos nossos) (ZUCULOTO, 2010, p. 17), e 
que também aponta “o pensar dialético” como estratégia metodológica 
que balizou “a investigação, análise, formulação e apresentação da pes-
quisa” (ZUCULOTO, 2010, p. 41).

Destarte, é preciso ressaltar que a presente pesquisa não desprezou nem 
minorou estudos que, como os até aqui exemplificados, adotaram a abor-
dagem dialética ou mesmo optaram por análises de perspectiva históri-
co-normativa e/ou descritiva em seu desenvolvimento. Estes possuem 
contribuições, sem dúvidas, relevantes. Todavia, para o contexto da nos-
sa pesquisa, tais estudos sinalizaram a necessidade de se realizar uma 
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análise que – ao partir de considerações sobre as condições de origem 
do SRP brasileiro, ou seja, da história e trajetória deste no país – se dife-
renciasse ao apresentar-se como uma alternativa ao predominante viés 
interpretativo dialético. 

Assim, diante dessas constatações de recorrências tornou-se mister a 
esta pesquisa “desentranhar-se” (SILVA, 2010), ou seja, nesse caso, en-
caminhar-se por outra direção que não a da perspectiva dialética, ou seja, 
buscar outra interpretação sobre o objeto aqui abordado – a interpretação 
da história e trajetória do SRP brasileiro e a importância desta para com-
preensão de fenômenos que tensionam tal Serviço na contemporaneida-
de, como a questão da sua integração ao ambiente da informação e da 
comunicação digital, convergente e articulada em rede, por exemplo.

A presente pesquisa considera que a abordagem dialética, comumente 
adotada para a interpretação da história do SRP brasileiro,  possui limites 
que se revelam no atrelamento que, a partir dela, se faz do Serviço, em 
si, aos conflitos sociais, aos interesses econômicos e políticos, como os 
únicos ou maiores impasses ao desenvolvimento dele no país. Nessa dire-
ção, boa parte destes estudos até aqui citados corrobora o pensamento de 
Demo (1995, p. 88), que argumenta em favor da dialética histórico-estrutu-
ral, considerando-a como “a mais consentânea com a realidade histórica”, 
de modo a categorizá-la a partir a partir da observação dos “conflitos so-
ciais”, das “condições objetivas e subjetivas”, da “unidade de contrários” e 
da “teoria e a prática”. (DEMO, 1995, p. 89-104).

Considera-se, contudo, que, para além disso, é necessário se levar fun-
damentalmente em consideração o próprio fenômeno do “comportamento 
humano” (WEBER, 1995; 2014) em relação ao Serviço de Radiodifusão do 
país, buscando também reconhecê-lo como peça-chave de uma “explica-
ção compreensiva” para o problema de pesquisa aqui delimitado.
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Dessa forma, como se compreende que uma história analisada de maneira 
descritiva, linear, vertical, polarizada ou puramente objetiva traz consigo 
o risco de que seus resultados não apresentem acréscimos no que se re-
fere à interpretação de um problema inserido em uma realidade dinâmica, 
mutável e instável, ressalta-se o contextual afastamento desse estudo da 
interpretação puramente dialética2, uma vez que esta, apesar “de sua ca-
pacidade heurística e da sua organicidade lógica” (MELO SOARES, 2017, 
p. 7), acaba por sobrepujar um aspecto muito caro a este estudo: a neces-
sidade de uma abordagem da “ação social”, do “comportamento humano” 
em relação ao objeto aqui delimitado. 

Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo abordar como o “méto-
do compreensivo” (WEBER, 1995) apresenta uma contribuição não só para 
a elucidação das condições de origem do Serviço de Radiodifusão Pública 
brasileiro, mas também para a reflexão analítica a respeito dos desafios 
que se apresentam ao mesmo na contemporaneidade.

A contribuição da sociologia compreensiva para análise do SRP 
brasileiro

Se, por um lado, alguns estudos sobre o Serviço de Radiodifusão Públi-
ca brasileiro já se encaminharam a partir do entendimento de aspectos 
históricos – sobretudo conflitos sociais e entraves regulatórios – como 
estruturas determinantes para a sua conformação, percebe-se, por outra 
perspectiva, uma lacuna na busca pela compreensão do “comportamento 

2. Este estudo, apesar de não adotar os princípios da dialética, corrobora o 
pensamento de Demo (1995, p. 88) quando este afirma que: “não existe “a” dialética 
(...) na prática encontramos não só dialéticas diferentes, divergentes, mas até 
mesmo contraditórias, como em qualquer campo metodológico.” Nesse sentido, 
ressalta-se que ao agrupar o referido conjunto de pesquisas desenvolvidas no 
âmbito do PPGCOM/FAC/UnB sobre o Serviço de Radiodifusão Pública brasileiro, 
este estudo levou em consideração a aproximação destes com a abordagem 
dialética “histórico-estrutural” (DEMO, 1995).
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humano” e do sentido deste (WEBER, 1995) nesse processo, como fator 
que contribui no estabelecimento do SRP que se tem hoje no país e dos 
desafios que se apresentam ao referido Serviço num cenário de instabili-
dades – política e econômica – e de mutações constantes no campo midiá-
tico, tecnológico e cultural. 

Destarte, apontar a interpretação da sociedade – da ação dos sujeitos – 
como caminho teórico-metodológico para análise e compreensão dos limi-
tes e possibilidades do SRP brasileiro não significa distanciar-se de uma 
pesquisa histórica, mas sim realizá-la na busca de indícios tidos como fun-
damentais ao método compreensivo weberiano. 

Max Weber (1995, p. 313), ao buscar compreender as mudanças sociais 
que se encaminharam no seu tempo, caracterizou o sujeito – de modo par-
ticular “o comportamento humano” – como peça principal desse processo. 
O referido sociólogo e filósofo alemão destacou em suas reflexões que 
as ações promovidas cotidianamente pelos sujeitos e aquilo que motiva 
tais ações constituem fatores relevantes que condicionam um processo 
de mudança social.

Ao refletir analiticamente sobre o comportamento humano, Weber (1995, 
p. 314) o singularizou no sentido de afirmar que nele “o decurso das cone-
xões e regularidades pode ser interpretado pela compreensão”, diferen-
temente do que ocorre em outros fenômenos sociais. E, ao mesmo tempo 
em que defende que “uma compreensão do comportamento humano, que 
tenha sido obtida pela interpretação acarreta uma “evidência” qualitativa-
mente específica que é, em grau e dimensão, sui generis” (WEBER, 1995, p. 
314), apresenta outra constatação relevante a este estudo: 

[...] um comportamento igual no seu decurso e nos seus resultados externos, 
pode se basear em constelações de motivos de natureza muito diversas, dentro 
dos quais os compreensíveis de maneira mais evidente, nem sempre e neces-
sariamente foram os mais decisivos. (Grifo nosso) (WEBER, 1995, p. 314).
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Cotejando as referidas afirmações de Weber com o objetivo desse traba-
lho, considera-se que as dimensões a partir das quais o SRP brasileiro foi 
sendo recorrentemente interpretado – ou seja, pelo viés dos conflitos so-
ciais ou da racionalidade das questões regulatórias, por exemplo, – não 
são necessariamente as mais decisivas para a compreensão sobre o pro-
cesso de conformação do Serviço, tampouco para o des(en)cobrimento 
dos desafios e possibilidades que se apresentam a ele na contemporanei-
dade, sobretudo àqueles relacionados ao ambiente digital.

Ainda de acordo com a interpretação weberiana, “o ‘entender’ de determi-
nadas conexões deve ser controlado (...) com os métodos usuais da impu-
tação causal, antes que uma interpretação, mesmo que muito evidente, 
se transforme numa explicação compreensiva válida” (WEBER, 1995, p. 
314). Partindo disso, o presente estudo não se aporta na história do SRP – 
dos conflitos que a permeiam, por exemplo, – entendendo-a, em si, como 
estrutura determinante do Serviço, mas sim, compreendendo tal história 
a partir de um olhar reflexivo analítico a respeito do “quem” a compôs(õe), 
por que, e com que finalidade. E isto é feito tendo como base a compreen-
são do SRP a partir do conceito de “ação social”, elaborado por Weber e 
discutido no tópico a seguir.

A ação social e suas implicações para o SRP brasileiro

“Fato central” e “elemento constitutivo” da Sociologia Compreensiva (WE-
BER, 2014, p. 15) a “ação social” é um conceito que, por meio das catego-
rias e indicadores que dele emergem, auxilia o des(en)cobrimento (SILVA, 
2010) da problemática aqui pontuada, sobretudo ao suscitar a necessida-
de de reflexão sobre o (sentido do) comportamento dos indivíduos partici-
pantes do seu processo de conformação. 

Como já apontado, ao buscar entender as mudanças sociais do seu tem-
po, Weber priorizou – sem descartar o contexto histórico-político-social – o 
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estudo do sujeito, no sentido de buscar entender as motivações das suas 
ações, considerando-as como aspectos fundamentais para explicações 
compreensivas dos fenômenos. 

É o que, contextualmente, se realiza no presente estudo: a reflexão 
analítica sobre o papel daqueles que estiveram direta ou indiretamente 
envolvidos (como educadores, agentes públicos, radiodifusores, políticos 
etc.) com a radiodifusão brasileira no momento em que ela dava seus 
primeiros passos, bem como elucida-se como os sujeitos – suas ações e 
os sentidos destas – seguem caracterizando-se como peças fundamentais 
para se compreender os desafios do SRP no Brasil. Nas palavras de Weber 
(2014, p. 13-14), “a ação social (incluindo omissão ou tolerância) orienta-
se pelo comportamento de outros, seja este passado, presente ou espe-
rado como futuro”, mas essa orientação se dá em relação ao sentido que 
se atribui à ação, ou seja, não se confunde com o “simples fato de alguém 
adotar para si determinado comportamento observado em outras pessoas 
e que lhe parece conveniente para seus fins.” Desse modo, a ação social, 
na concepção weberiana, pode ser motivada:

1) de modo racional referente a fins: por expectativas quanto ao comporta-
mento de objetos do mundo exterior e de outras pessoas, utilizando essas 
expectativas como “condições” ou “meios” para alcançar fins próprios, pon-
derados e perseguidos racionalmente, como sucesso; 2) de modo racional 
referente a valores: pela crença consciente no valor – ético, estético, reli-
gioso ou qualquer que seja sua interpretação – absoluto e inerente a deter-
minado comportamento como tal, independentemente do resultado; 3) de 
modo afetivo, especialmente emocional: por afetos ou estados emocionais 
atuais; 4) de modo tradicional: por costume arraigado. (Grifos no original) 
(WEBER, 2014, p. 15). 

A ação social constitui-se assim como a prática simbólica concretizada 
pelo sujeito em um determinado contexto e que, necessariamente, possui 
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algum significado para seu autor. Deste modo, interessou a este estudo 
compreender o sentido das ações realizadas pela sociedade – de modo 
particular, por alguns indivíduos representativos desta – no processo de 
conformação do serviço de radiodifusão pública brasileiro.

A radiodifusão brasileira e a ação social com fins particulares

A partir da compreensão da ação social racional referente a fins é possível 
considerar-se que a radiodifusão no Brasil teve os seus objetivos iniciais 
moldados por ideais subjacentes vinculados a um projeto político-eco-
nômico-social desenvolvimentista. Diversos atores/grupos envolvidos no 
processo de surgimento e consolidação do serviço de radiodifusão brasi-
leiro enxergavam no meio radiofônico potencial para atender seus proje-
tos e anseios específicos, ou seja, cultivavam expectativas diferentes e, de 
certo modo, “particulares” a respeito dele. 

Os interesses de cada um desses atores/grupos (educadores/cientistas, 
políticos e empresários) pela radiodifusão se encaminharam, assim, por 
vias não tão correlatas – mas, por vezes, contíguas, como no caso da es-
treita relação entre o Estado e a classe empresarial na definição dos ru-
mos legais/racionais da radiodifusão do país – o que pode ser constatado, 
por exemplo, pelo comportamento/ações de influentes representantes de 
tais grupos em relação ao mencionado meio de comunicação sonora.

No Brasil, a radiodifusão teve sua transmissão inaugural-experimental-ofi-
cial no início da primeira metade do século XX, em 1922, no Rio de Janeiro, 
durante a Exposição Internacional do Centenário da Independência. Pen-
sando contextualmente nesta como uma ação realizada por expectativas 
de se alcançar fins particulares, é possível destacar a atuação e influência 
do então Presidente da República, Epitácio Pessoa, tanto no que se refe-
re: a) ao momento histórico e simbólico em que ele dá anuência para a 
implantação do meio radiofônico no país, no intuito também de, a partir 
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disso, fortalecer um sentimento de nacionalidade em um período pós-guer-
ra e de insatisfações dos militares e da classe média oligárquica no país; 
b) às condições nas quais ele autorizou tal acontecimento, realizado com 
tecnologia estrangeira das empresas americanas Westinghouse e Western 
Eletric, as quais forneceram os equipamentos necessários à demonstra-
ção; c) quanto aos registros que se tem da sua interferência3 naquilo que 
deveria ser o conteúdo transmitido pelo referido meio de comunicação: 
uma programação erudita voltada para a produção cultural das elites. 

SÍNTESE DAS AÇÕES DE EPITÁCIO PESSOA NA CONFORMAÇÃO DA 
RADIODIFUSÃO NO BRASIL

Fonte: Elaborado pelo do autor

Assim como Epitácio Pessoa, outros indivíduos são, de fato, autores de 
posturas (ações e omissões) representativas para compreensão do pro-
cesso de conformação do SRP brasileiro. Sem esgotar exemplos nesse 
sentido, expomos, a seguir, a síntese de algumas ações destes que eluci-
dam nossas premissas.

3. O especial “Rádio 90 anos”, produzido pela EBC, registrou a influência do 
Presidente Epitácio Pessoa naquela que ele considerava ser o conteúdo adequado 
às futuras transmissões radiofônicas, o que excluía, por exemplo, a transmissão 
de ritmos musicais populares genuinamente brasileiros e que faziam sucesso na 
década de 1920, como o maxixe. O Presidente defendia uma programação voltada 
às elites. O referido Programa especial pode ser acessado em: <http://www.ebc.
com.br/2012/09/primeira-transmissao-de-radio-no-brasil-completa-90-anos>.
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Edgar Roquette-Pinto apregoava, com recorrência, aquela que considera-
va como a finalidade maior do rádio: educar para “o progresso da pátria” 
(ROQUETTE-PINTO, 1953 apud RIBAS, 1990, p. 98). Ele foi, assim, um pro-
tagonista no surgimento da radiodifusão “educativa”. Todavia, atuou mui-
to mais a favor do caráter “formativo” e “instrucional” do serviço que acre-
ditava ter o potencial de transformar a realidade social dos “brasilianos”. 

SÍNTESE DAS AÇÕES DE ROQUETTE-PINTO NA CONFORMAÇÃO DA 
RADIODIFUSÃO NO BRASIL

Fonte: Elaborado pelo autor

Uma questão a ser destacada é o ambiente que predominava na esfera 
do governo federal brasileira quando Roquette-Pinto fez a este a doação 
da Rádio Sociedade. Neste ano, 1936, o país seguia sob o governo de Ge-
túlio Vargas, o qual, já em março de 1932, por meio do Decreto nº 21.111, 
regulamentou a publicidade no rádio, consolidando o “sistema que mais se 
desenvolveu e hegemonizou as ondas radiofônicas no Brasil: o comercial.” 
(ZUCULOTO, 2012, p. 255). 

Ademais, os dois primeiros anos do governo Vargas (1930-1932) foram 
marcados pela atuação de Francisco Campos no então Ministério da Edu-
cação e da Saúde (MES), mas foram os temas políticos que, de fato, so-
bressaíram em sua atuação. Assim, já quando a frente do Ministério da 
Justiça do Governo Vargas, Francisco Campos demonstrou forte preo-
cupação com a opinião pública, considerando os meios de comunicação 
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como detentores de um papel decisivo nesse sentido. Defendeu, então, 
ações de governo em termos de censura e de controle da opinião pública. 
Para Campos, o Estado seria a única organização capaz “de arbitrar ou de 
exercer um poder justo. 

SÍNTESE DAS AÇÕES DE FRANCISCO CAMPOS NA CONFORMAÇÃO DA 
RADIODIFUSÃO NO BRASIL

Fonte: Elab

Fonte: Elaborado pelo autor.

Após a breve passagem de Francisco Campos pelo MES, coube ao jurista 
Gustavo Capanema o comando da referida pasta, na qual permaneceu 
por onze anos, de 1934 a 1945. A sua atuação em relação ao serviço de 
radiodifusão foi, em alguma medida, diferente da de Francisco Campos, 
entretanto, manteve relações contíguas com os ideais políticos de cunho 
autoritário e repressor do governo Vargas. Capanema tinha uma visão so-
bre a radiodifusão educativa vinculada à formação escolar instrucional e 
enxergava para esta uma atuação uniforme sob o controle do Estado. 

Durante a gestão de Capanema no MES foi realizada a inclusão, na Lei nº 
378 de 1937 – que reconfigurou o Ministério da Educação e Saúde brasi-
leiro – do artigo nº 50, o qual instituiu o Serviço de Radiodifusão Educativo 
(SRE). Ainda assim, pode-se considerar que o SRE surgiu muito mais com 
a finalidade de, atendendo as expectativas de seus entusiastas, buscar 
“uniformizar, padronizar, a partir de um sistema centralizado e baseado 
no difusionismo cultural.” (PATRÍCIO, 2017, p. 189). Prova disso é que sob 
a responsabilidade do SRE esteve, por exemplo, o Projeto Minerva, que 



329

VOLTAR AO SUMÁRIO

O SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PÚBLICA BRASILEIRO SOB O 
PONTO DE VISTA HISTÓRICO-SOCIAL COMPREENSIVO

integrou “linhas políticas da ditadura militar para desenvolvimento das co-
municações e da educação a distância via rádio como meio de integração 
nacional e propagação de sua ideologia.” (ZUCULOTO, 2010, p. 234).

SÍNTESE DAS AÇÕES DE GUSTAVO CAPANEMA NA CONFORMAÇÃO 

DA RADIODIFUSÃO NO BRASIL

Fonte: Elaborado pelo autor

Sob a liderança de Getúlio Vargas, tanto Campos quanto Capanema, e até 
mesmo o próprio Roquette-Pinto, contribuíram para a conformação de um 
modelo de radiodifusão, principalmente em termos de gestão e de progra-
mação, que segue reverberando nas emissoras brasileiras hoje denomi-
nadas públicas, as quais são, em grande parte, exatamente aquelas que 
nasceram sob um viés educativo verticalizado. Entre 1930 e 1945, Vargas, 
ao regulamentar e conceder incentivos públicos para o incremento téc-
nico, comercial e profissional do rádio, usou o referido meio, sobretudo, 
como instrumento de comunicação vertical do governo para a sociedade. 

Nessa época em que afloravam as primeiras estações radiofônicas do 
país, “a participação governamental se deu através da aquisição de 
emissoras e produção de programas estatais e o controle rigoroso das 
estações privadas através de sua máquina de propaganda e da censu-
ra.” (OLIVEIRA, 2006, p. 5). Além disso, como afirma Moreira (1991, p. 18), 
“grande parte dos projetos previstos sofreu a interferência direta de órgão 
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governamental existente na época: o temido e poderoso Departamento de 
Imprensa e Propaganda.”  

Durante a era Vargas, portanto, todas as práticas de radiodifusão estive-
ram moldadas pelos interesses e estratégias do governo em disseminar 
suas causas próprias. A padronização de programações, como o então 
chamado Programa a Hora do Brasil, por exemplo, o modo como o governo 
arregimentava as emissoras educativas e controlava também aquelas do 
sistema comercial podem ser consideradas como ações que, em alguma 
medida, ainda hoje contribuem para a concretização de um “passivo sim-
bólico” (BIANCO; ESCH; MOREIRA, 2013) junto à sociedade, no sentido de 
que afetam e cristalizam a visão de uma camada expressiva dos cidadãos 
e cidadãs sobre o que pensam do (e como se relacionam com o) Serviço 
de Radiodifusão Pública no Brasil: consideram algo estritamente ligado ao 
governo, partidos ou ideologias políticas. 

SÍNTESE DAS AÇÕES DE GETÚLIO VARGAS NA CONFORMAÇÃO DA 
RADIODIFUSÃO NO BRASIL

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os exemplos aqui citados – de Epitácio Pessoa, Roquette-Pinto, Francisco 
Campos, Gustavo Capanema, Getúlio Vargas – não esgotam o número 
de atores cujas ações impactaram o processo de conformação da radio-
difusão no Brasil. Ainda assim, este estudo os considera como indivíduos 
que, a partir da liderança/protagonismo que exerceram, influenciaram, 
de modo racional, as características dos sistemas de radiodifusão da 
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atualidade, de modo particular, o serviço público, que tem suas condições 
de origem atreladas aos mencionados sistemas educativo e estatal, so-
bretudo no que se refere ao tipo de conteúdo produzido e à cultura orga-
nizacional (de gestão) que se criou em tais modelos. A compreensão da 
ação social determinada de modo racional referente a fins (WEBER, 2014) 
traz à luz, portanto, como a busca de ideais particulares, em detrimento da 
res publica, impacta, negativamente, o SRP brasileiro. 

Para além desta, outros tipos de ações que em nosso entendimento, aju-
daram a conformar e impactam a atuação do Serviço de Radiodifusão Pú-
blica brasileiro, os quais são abordados a seguir.

A radiodifusão brasileira e a ação social referente a valores

Como já elucidado, considera-se que as ações mencionadas no tópico an-
terior foram realizadas de uma maneira na qual as suas consequências 
foram previamente articuladas: desejava-se, por meio da radiodifusão so-
nora, educar/instruir a população para elevar níveis de desenvolvimento 
econômico do país, para propagar ideologias, para “integrar doutrinando”, 
para disseminar e supervalorizar a produção cultural da elite, enfim: a ex-
pectativa pelos resultados das ações lideradas pelos atores mencionados 
era, em considerável medida, racional, estava atrelada a anseios de proje-
tos particulares e, pode-se dizer, tinha metas planejadas.

Contudo, Weber (2014, p. 16) explica que “só muito raramente a ação (...) 
social orienta-se exclusivamente de uma maneira”. Nessa direção, é pos-
sível afirmar que nem toda ação desenvolvida no processo de conforma-
ção da radiodifusão no Brasil se deu totalmente de modo relacionado a 
fins previamente (e racionalmente) estabelecidos. Muitas delas se deram 
também pela “crença consciente no valor” (idem, p. 15) educativo e cultu-
ral do meio radiofônico, por exemplo. O referido teórico chega a mencio-
nar que “do ponto de vista da racionalidade referente a fins, entretanto, a 
racionalidade referente a valores terá sempre caráter irracional (...); pois 
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quanto mais considere o valor próprio da ação (...) tanto menos refletirá as 
consequências dessa ação.” (idem, p. 16).

Pois bem, paradoxalmente, a atuação e influência de Edgard Roquette-
-Pinto no processo de conformação da radiodifusão brasileira podem 
ser também consideradas, a partir da compreensão contextual da teoria 
weberiana, dentro do escopo das ações sociais determinadas de modo 
racional referente a valores. Veja-se: a “crença” dele no “valor” (WEBER, 
2014) educativo do meio sonoro superou até mesmo aquela que poderia 
ser considerada a maior adversidade encontrada em seu caminho: a falta 
de recursos para manutenção da rádio, fazendo-o doar, mas sob fortes 
ressalvas relacionadas ao compromisso educativo da emissora, o instru-
mento-base de suas convicções nas mãos do Estado governado, naquela 
época, pelo presidente Getúlio Vargas. 

Esta atitude, ainda que para muitos possa soar subjetiva em termos de 
racionalidade, demonstra o “valor” simbólico que possuía a emissora edu-
cativa carioca para aquele que foi seu criador, considerado por um con-
junto expressivo de estudiosos da mídia sonora no país como o pioneiro da 
radiodifusão no Brasil. É possível enxergar nesse gesto de Roquette-Pinto 
uma “crença” – nos moldes weberianos aqui contextualizados – no caráter 
educativo do meio.

Age de maneira puramente racional referente a valores quem, sem consi-
derar as consequências previsíveis, age a serviço de sua convicção sobre o 
que pareçam ordenar-lhe o dever, a dignidade, a beleza, as diretivas reli-
giosas, a piedade ou a importância de uma “causa” de qualquer natureza. 
Em todos os casos, a ação racional referente a valores (...) é uma ação 
segundo “mandamentos” ou de acordos como “exigências” que o agente 
crê dirigidos a ele. (Grifos nossos). (WEBER, 2014, p. 15). 
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Difere-se deste tipo de ação referente a valores a ação afetiva, discutida 
no tópico a seguir.

A radiodifusão brasileira e a ação social afetiva

Nem todas as ações realizadas durante o processo de conformação da 
radiodifusão no Brasil tiveram seus sentidos vinculados a resultados racio-
nais – sejam estes referentes a fins e/ou a valores – como os já expostos 
até aqui. A conduta de muitos atores e grupos envolvidos nos primeiros 
encaminhamentos do meio radiofônico no país esteve também movida por 
relações afetivas (WEBER, 2014) as quais, pode-se afirmar, ajudaram a 
consolidar as emissoras de rádio pioneiras no país e a moldar suas carac-
terísticas em termos de programação e de gestão. Ressalta-se, igualmen-
te, que esse tipo de ação foi o que também sustentou financeiramente as 
primeiras emissoras brasileiras, muitas delas então denominadas como 
Educadoras, Sociedades ou Clubes. 

Weber (2014, p. 15) explica que o sentido da “ação determinada de modo 
afetivo, especialmente emocional: por afetos ou estados emocionais 
atuais” está, de fato, na “própria ação em sua peculiaridade”. Ainda de 
acordo com o pensamento weberiano (idem, ibidem), “age de maneira 
afetiva quem satisfaz sua necessidade atual (...) de gozo, de entrega, de 
felicidade contemplativa ou de descarga de afetos (seja de maneira bruta 
ou sublimada).”

Nessa direção, destaca-se aqui, sobretudo, a ação desenvolvida – de 
modo afetivo – por grupos de intelectuais que se organizavam em forma-
to de sociedades ou clubes para apoiar/dar sustentação às emissões ra-
diofônicas pioneiras. O caso da Rádio Sociedade é, nesse sentido, para-
digmático: o próprio regimento desta emissora, quando da sua fundação, 
chegava a citar os nomes dos(as) sócios(as) responsáveis por determina-
dos conteúdos e até a duração das transmissões de cada um deles(as).  
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Mas a peculiaridade deste tipo de ação, por outro lado, contribuiu para 
que o rádio se configurasse em seus primeiros anos como um meio elitista, 
erudito, voltado apenas para camadas da população com poder aquisitivo 
alto e nível elevado de escolaridade. Tratava-se de um rádio no qual os 
produtores – seus sócios – produziam, sobremaneira, para si mesmos. (cf. 
ZUCULOTO, 2012).

Assim, não se pode desprezar o fato de que emissoras educativas – e que 
hoje são oficialmente ou se autodenominam públicas – surgiram e se man-
tiveram em funcionamento, ainda que por curto período, sobretudo entre 
1923 e 1936, pela relação afetiva que ouvintes e sócios estabeleceram com 
estas. De fato, a paixão de muitos pelo meio sonoro contribuiu para que 
ele se expandisse, ainda que, em considerável medida, distante de fins 
mais democráticos – diversos, plurais, independentes (UNESCO, 2001).

Outro tipo de ação social, a “tradicional”, também impactou o processo de 
conformação da radiodifusão no Brasil, como se aborda no tópico a seguir.

A radiodifusão brasileira e a ação social tradicional

Além das ações relacionadas – racionalmente – a fins (científicos, políti-
cos, econômicos, sociais etc.); à crença em valores (educativo-instrucio-
nais, culturais, ideológicos etc.); e estabelecidas – de maneira reativa – 
a partir de atos afetivos/emocionais (criação de clubes e sociedades de 
rádio), existe outro tipo de comportamento corresponsável pela trajetória 
e atual cenário da radiodifusão pública brasileira: aquele que ocorre de  
“modo tradicional, por costume arraigado” (WEBER, 2014, p. 15). Segundo 
o sociólogo alemão (idem, ibidem), “a grande maioria das ações cotidia-
nas habituais aproxima-se desse tipo, que se inclui na sistemática não 
apenas como caso-limite mas também porque a vinculação ao habitual 
[tradição] (...) pode ser mantida conscientemente, em diversos graus (...).”
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 A compreensão que se tem deste tipo de ação no contexto da radiodifu-
são no Brasil é, basicamente, a de que, por exemplo, as formas de pro-
dução e disponibilização de conteúdo (linguagem, formatos, gêneros), 
de relacionamento com a audiência/sociedade e até de gestão, advindas 
ainda da época do surgimento das emissoras pioneiras – não comerciais / 
educativas / comerciais / estatais – tornaram-se uma espécie de “fórmula” 
que acaba sendo reproduzida pelas atuais emissoras públicas de maneira 
“irracional”, isto é, como uma “imitação puramente reativa” (WEBER, 2014, 
p. 15) de um modelo comunicacional que não dialoga a contento com a 
missão, princípios e objetivos da radiodifusão pública. 

De acordo com Weber (idem, ibidem), o comportamento estritamente tra-
dicional “encontra-se por completo no limite e muitas vezes além daquilo 
que se pode chamar, em geral, ação orientada pelo sentido. Pois frequente-
mente não passa de uma reação surda a estímulos habituais que decorre 
na direção da atitude arraigada.” (Grifos nossos). Assim, a ação social do 
tipo tradicional tem sido um entrave ao SRP brasileiro. Ela, inclusive, pode 
ser considerada com uma das causas pelo precário grau de inserção e 
atuação das emissoras públicas no ambiente digital convergente e articu-
lado em rede. As práticas observadas nesta direção seguem, notadamen-
te, arraigadas a uma tradição vertical de produção de conteúdo que põe 
em dúvida o caráter público do Serviço. 

Ressalta-se que Weber chama de costume ou tradição algo que está: 

(...) em contraposição à “convenção” e ao “direito”, uma norma não garan-
tida externamente e à qual o agente de fato se atém, seja de maneira “ir-
refletida”, seja por “comodidade” ou por razões quaisquer, e cuja provável 
observação, pelas mesmas razões, ele pode esperar de outras pessoas per-
tencentes ao mesmo círculo. (Grifo no original) (WEBER, 2014, p. 18). 

Assim, em diálogo com o pensamento weberiano, seja por falta de re-
flexão ou por comodismo dos agentes envolvidos com o surgimento do 
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SRP brasileiro, este se conformou sobre aspectos tradicionais, muitos dos 
quais, embora não oficiais, ou seja, não se constituindo como “norma”, se-
guiram (e seguem) impactando a sua “oficial” e recente atuação no país. 
Isto porque, conforme também explica Weber: “O costume, nesse sentido, 
não é uma coisa que está “em vigor”: não se exige de ninguém que ele se 
atenha. Naturalmente, a transição entre ele e a convenção válida ou o di-
reito é absolutamente fluida. Por toda parte, a tradição efetiva é mãe do que 
tem vigência. (Grifo nosso) (WEBER, 2014, p. 18). 

Considera-se, portanto, que no campo da radiodifusão pública brasileira 
a reprodução de hábitos – principalmente relacionados a modos de pro-
dução de conteúdos e de gestão – que caracterizaram as condições de 
origem no sistema educativo e estatal sinalizam, de fato, que “o costume 
arraigado”, como menciona Weber (2014) ou, em outras palavras, “as for-
ças do passado”, conforme assinala Fidler (1997), ainda permanece vigen-
te nos modos contemporâneos de se fazer radiodifusão pública e, assim, 
“moldam futuro” do sistema a ponto de ameaçar a sua legitimidade social 
e sustentabilidade em um cenário midiático cada vez mais complexo .

A abordagem sobre ação social realizada até aqui, sintetizada no quadro 
10 e, mais especificamente, sua contribuição para compreensão dos desa-
fios e possibilidades que se apresentam ao SRP brasileiro, podem ser ten-
sionadas de forma ainda mais aprofundada se observadas à luz de outra 
corrente do pensamento weberiano, a “sociologia da dominação”, a qual, 
merece destaque e, por questões de forma e limitação da extensão do pre-
sente texto, será cotejada com esse estudo em outro trabalho.
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SÍNTESE DOS TIPOS DE AÇÃO SOCIAL QUE PERMEIAM A 
CONFORMAÇÃO DO SRP NO BRASIL

Tipo de ação 
social

Como permeia / impacta o processo de 
conformação do SRP brasileiro

Nome(s) marcante(s) 
no desenvolvimento 
desse tipo de ação 

social

De modo 
racional 

referente  
a fins

- Intuito desenvolvimentista;

- Intuito de promover o crescimento 
econômico do país;

- Intuito de integração “e uniformização” do 
Brasil;

- Intuito de fomentar o nacionalismo;

- Intuito de abertura de mercado ao capital 
estrangeiro;

- Intuito de ampliar a divulgação científica;

- Intuito de erradicar o analfabetismo no 
país;

- Intuito de formar mão de obra pelas ondas 
do rádio;

- Intuito de fortalecer questões 
político-partidárias;

- Intuito de obter retornos financeiros/
comerciais;

- Intuito de controlar, por meio Estado, as 
comunicações;

- Intuito de fiscalizar e censurar a opinião 
pública.

Epitácio Pessoa 
Edgar Roquette-Pinto

Francisco Campos 
Gustavo Capanema

Getúlio Vargas

De modo 
racional 

referente  
a valores

- Crença e ação a serviço do valor 
educativo-instrucional;

- Crença e ação a serviço da disseminação 
do valor da cultura erudita;

- Crença e ação a serviço da difusão de 
ideologias políticas.

Edgar Roquette-Pinto

Henrique Morize 
Tude Souza

Getúlio Vargas
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De modo afetivo, 
especialmente 

emocional

- Reações afetivas voltadas à radiodifusão e 
à educação;

- Reações emocionais voltadas à 
manutenção de projetos, muitas vezes, 

pessoais;

- Reações afetivas e emocionais voltadas à 
construção redes colaborativas (clubes ou 

sociedades ligadas ao rádio).

Ouvintes e sócios 
das emissoras 
radiofônicas, 
organizados 

em Clubes e/ou 
Sociedades.

De modo 
tradicional, 

por costume 
arraigado

- Tradição idealista (vinculada à educação);

- Tradição desenvolvimentista (vinculada a 
temas nacionais);

- Tradição elitista/erudita (vinculada aos 
conteúdos);

- Tradição amadora (vinculada aos modos 
de produção);

- Tradição organizacional (vinculadas às 
formas de gestão);

- Tradição negocial (vinculada à expectativa 
de lucros);

- Tradição tecnológica (vinculada à falta de 
especialização).

Autoridades 
governamentais;

Servidores públicos;

Prestadores 
de serviço 

comissionados;

Gestores e demais 
profissionais sem 

formação específica 
ou com pouca 

experiência na área.

Fonte: Elaborado pelo autor

Síntese argumentativa e integradora

Pensar sobre a conformação – história/trajetória – do Serviço de Radio-
difusão Pública brasileiro a partir do conceito de “ação social” permite a 
compreensão desse fenômeno sob uma perspectiva que traz à luz o “sen-
tido inerente à ação” (WEBER, 2014, p. 14) daqueles que tensionaram 
tal processo. Considera-se, nesse sentido, que observar determinados 
“comportamentos humanos” e buscar compreender as motivações que os 
causaram pode contribuir para des(en)cobrimento de novas abordagens 
sobre o tema em pesquisas da área de Políticas e Estratégias de Comu-
nicação, constituindo-se, ao mesmo tempo, um exercício complexo, insti-
gante e desafiador.
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Complexo porque envolve, como é comum no universo da pesquisa acadê-
mica, a delimitação de um corpus que, neste caso, foi constituído, funda-
mentalmente, por atitudes de determinados atores os quais se apresenta-
ram, assim como na metáfora de Edgar Allan Poe (1999), como “homens 
da multidão”, os quais, apesar da intensa ligação com o mundo que os 
cercou, nem sempre se deixaram ler.  

Mas foi exatamente por isso que a observação de tais comportamentos 
se tornou instigante. Compreender como agiram pessoas como Edgar Ro-
quette-Pinto, Epitácio Pessoa, Francisco Campos, Gustavo Capanema e 
Getúlio Vargas em suas relações mais próximas com a radiodifusão cons-
tituiu-se como um passo necessário no des(en)cobrimento de questões 
que ainda hoje permeiam e impactam a atuação do SRP no Brasil. Seja 
na busca por fins próprios, pela crença consciente em valores, por rea-
ções afetivas/emocionais ou por costumes arraigados (tradição) (WEBER, 
2014), o modo como tais sujeitos agiram em relação à radiodifusão em 
suas primeiras vibrações no Brasil, limitando-a, em linhas gerais,  a ideais 
desenvolvimentistas, ainda que não seja o único elemento responsável 
pelos desafios e cenário contemporâneo de ameaças – à independência, 
ao caráter plural, à diversidade,  à diferenciação (Cf. UNESCO, 2001), à le-
gitimidade e à sustentabilidade – para as emissoras públicas revela, além 
do protagonismo e influência deles, uma opção teórico-metodológica que 
busca não só se constituir como uma alternativa aos estudos dialéticos 
estruturais já empreendidos na área, mas tensionar tal discussão com o 
subsídio de uma visão interdisciplinar.

É, assim, um caminho desafiador caracterizado, sobretudo, pelas dúvidas 
que podem persistir aos diferentes leitores de tal abordagem, todavia, 
como ensina Braga (2005), são as “dúvidas” que devem motivar tanto o 
processo inteiro de realização da pesquisa quanto a concepção de novos 
estudos que possam apresentar refutações e/ou conjecturas correlatas.
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Notas Finais 

1. Dissertação de Mestrado de Gésio Passos: O processo de regulamentação da produção de conteúdo 
regional na TV brasileira 

2. Dissertação de Mestrado de Gisele Oliveira, intitulada Rádio e internet: o uso de sites pelas 
emissoras públicas de radiodifusão sonora.”

3. A Tese de Doutorado de Mariana Carvalho: Comunicação Pública: função e legitimação das tevês 
legislativas federais. 

4. A Dissertação de Mestrado de Jonas Valente: TV pública no Brasil: a criação da TV Brasil e sua 
inserção no modo de regulação setorial da televisão brasileira. 

5. A Dissertação de Mestrado defendida por Rodrigo Braz (2010) teve como título Estado e 
comunicação: uma análise dos modos de regulação da radiodifusão no Brasil e na Venezuela. 

6. Ressalta-se que duas Dissertações de Mestrado que tiveram como objeto de estudo o Serviço de 
Radiodifusão Pública, adotando como recorte de sua problemática aspectos da “representatividade” 
de grupos sociais – negros e indígenas – especificamente na TV Pública, utilizaram o aporte 
teórico-metodológico da Hermenêutica da Profundidade (THOMPSON, 1995). Trata-se do trabalho 
de Montenegro (2017): As representações das populações indígenas na TV Brasil nas perspectivas 
da pluralidade e diferença cultural; e da pesquisa de Silva (2017): A presença afrodescendente na 
Empresa Brasil de Comunicação: um olhar sobre a regularidade da temática negra na programação 
da TV Brasil.

7. A Tese de Doutorado de Miriam Wimmer: Direitos, Democracia e Acesso aos Meios de Comunicação 
de Massa.

8. A Dissertação de Mestrado de Soane Guerreiro: TV Brasil e a Rede Pública de Televisão: uma 
trajetória de dependência.

9. A Tese de doutorado de Ângela Maria Carrato Diniz: Uma história da TV Pública brasileira.
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A transparência como desafio: 
análise da criação da Lei de Acesso à 
Informação no México

Além da herança cultural ibérica, os países da 
América Latina compartilham um histórico polí-
tico marcado por regimes ditatoriais. Na medida 
em que muitos passaram por transições para 
sistemas democráticos de governo (em espe-
cial entre as décadas de 1980 e 1990), o tema 
do direito de acesso às informações públicas 
foi ganhando força. Assim, a partir dos anos 
2000, observou-se um crescente volume de leis 
de acesso à informação nos países da região, 
como México (2002), Peru (2003), Chile e Uru-
guai (2008), Brasil (2011), Paraguai (2014) e Ar-
gentina (2016).

Neste artigo, será apresentado o processo que 
levou à aprovação da Lei de Acesso à Informa-
ção no México, em 2002. A regra – considerada 
uma referência para outros países da região, 
inclusive para o Brasil – fez parte de uma série 
de reformas adotadas à época, que buscaram 
materializar uma ruptura com o passado político 
do país. Neste sentido, a experiência mexicana 
possui alguns pontos de congruência com a bra-
sileira, como se verá.

A partir de revisão de literatura sobre o tema, 
foi possível recuperar o processo legislativo que 
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resultou na aprovação da lei de acesso mexicana, bem como identificar 
atores importantes nessa trajetória, como o trabalho do grupo Oaxaca. Em 
seguida serão destacados alguns pontos-chave do texto da lei, bem como 
dados sobre sua aplicação.

O direito de acesso à informação pública é garantido pela constituição 
do México, em seu artigo 6º1. O tema foi incluído após uma reforma cons-
titucional em dezembro de 1977, mas a regulamentação deste direito só 
ocorreu em 2002, com a aprovação da Lei de Acesso à Informação (ou, em 
espanhol, Ley Federal de Transparência y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental). Posteriormente, em julho de 2007, o texto constitucio-
nal sofreu nova alteração: dessa vez, para detalhar os princípios e bases 
que deveriam balizar o direito de acesso à informação em nível federal e 
estadual.

Comparado ao processo brasileiro2, a tramitação do projeto de lei de 
acesso no Congresso Nacional mexicano foi célere. O texto aprovado 
foi avaliado positivamente por pesquisadores e organizações interna-
cionais3 (MENDEL, 2009; MICHENER, 2011). Para compreender como se 
deu a construção política que resultou na aprovação da LAI mexicana, é 

1. Art. 6º: A manifestação de ideias não será objeto de nenhuma investigação judicial ou 
administrativa, a não ser em caso de ataque à moral, aos direitos de outra pessoa, provoque 
algum crime ou perturbe a ordem pública; o direito de réplica será exercido nos termos da lei. 
O direito à informação será garantido pelo Estado.

2. No Brasil, a primeira versão do projeto foi apresentada em 2003 pelo deputado Reginaldo 
Lopes (PT-MG). O texto foi apensado à proposta do Executivo Federal, encaminhado ao 
Congresso em maio de 2009. Em abril de 2010 foi aprovado pela Câmara, mas só obteve o 
aval dos senadores em outubro de 2011 e foi sancionado pela então presidente Dilma Rousseff 
no mês seguinte. <http://www.sct.gob.mx/JURE/doc/cpeum.pdf> Acesso em 16 jun. 2019

3. A lei Mexicana aparece em 2° lugar no ranking da ONG Centre for Law and Democracy. A 
LAI brasileira atualmente está em 27° na lista com 124 países. Disponível em: https://www.
rti-rating.org/country-data/ Acesso em 16 jun. 2019. Segundo o pesquisador Toby Mendel, 
“depois do sistema da Suécia, talvez seja a garantia constitucional mais detalhada e 
abrangente do direito à informação no mundo” (MENDEL, 2009, p.89).
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necessário conhecer as discussões que antecederam a elaboração do pro-
jeto e as organizações que atuaram para impulsionar sua aprovação.

O cenário político e atuação do grupo Oaxaca

O cenário político mexicano viveu sob o domínio de uma única legenda, 
o Partido Revolucionário Institucional (PRI) durante 72 anos. Esse mono-
pólio começou a ser rompido em 1997, com um aumento da diversidade 
de partidos com cadeiras na Câmara dos Deputados e com a vitória, nas 
eleições presidenciais de 2000, de um candidato não pertencente ao PRI 
– Vicente Fox, do PAN (Partido da Ação Nacional).

A mudança na coalização governamental é apontada como o principal fa-
tor que permitiu a introdução do debate sobre o direito de acesso à infor-
mação pública na agenda nacional, como defende López-Ayllón (2002):

De fato, uma vez que a equipe de transição do então presidente eleito Fox 
foi formada, o grupo jurídico identificou a necessidade de elaborar uma ini-
ciativa de lei em sobre acesso à informação governamental como um dos 
aspectos jurídicos prioritários para consolidar e completar a transição polí-
tica no México. Outros integrantes da mesma equipe de transição concor-
daram com essa opinião e o tema foi instituído na agenda do novo governo. 
(LÓPEZ-AYLLÓN, 2002, p. 262, tradução nossa)

O autor também conta que, com a mudança de governo, o PRI passou a 
ocupar a oposição, fazendo com que a legenda tivesse “incentivos para 
mudar sua posição histórica de apoio implícito ao sigilo administrativo 
para apoiar uma iniciativa que abriria enormemente o acesso às informa-
ções do governo” (LÓPEZ-AYLLÓN, 2005, p.146, tradução nossa). Além 
disso, o envio de um projeto de lei de acesso à informação ao Congresso 
estava entre as promessas de campanha de Fox.

No mesmo ano de sua eleição, em 2000, foi aprovada a Ley de Aquisi-
ciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que estabeleceu 
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que compras e contratações públicas deveriam ser efetuadas de maneira 
transparente. Em 2002, ano em que a lei de acesso foi sancionada, tam-
bém foi aprovada a Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia 
en el Crédito Garantizado, para dar transparência aos processos de con-
cessão de crédito por instituições financeiras. Essas e outras políticas de 
acesso à informação subsequentes sinalizam empenho no processo de 
ruptura com o passado político recente do país (ROBLEDO, 2014).

No processo que resultou na aprovação da Lei de Acesso à Informação 
mexicana, é preciso destacar o trabalho do grupo Oaxaca, formado basi-
camente por acadêmicos, jornalistas e órgãos do governo4. A organização 
foi formada no dia 24 de maio de 2001, após a realização de um Seminário 
de Direito à Informação, ao fim do qual foi divulgada a Declaração de Oa-
xaca (cidade que sediou o evento). O documento, assinado por mais de 70 
veículos de comunicação, além de representantes de universidades, lista 
alguns parâmetros básicos para uma lei de acesso à informação no país.

O grupo foi a principal organização da sociedade civil que atuou em defe-
sa da aprovação de um marco regulatório do direito de acesso à informa-
ção pública. Costa (2017) detalha as quatro principais fases de ação da 
entidade:

Primeiro com a interpretação do direito de acesso previsto na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e o desenvolvimento da dinâmica interna 
do grupo; em seguida, houve o posicionamento sobre o tema e elaboração 
de um projeto de lei; projeto elaborado, foi dado início à divulgação nos 
meios de comunicação e à promoção de lobby com o governo; por fim, o 
assunto foi colocado na agenda parlamentar. Seus membros organizaram 

4. No Brasil, o Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas se inspirou na experiência 
do grupo Oaxaca. O Fórum também foi criado após a realização do I Seminário Internacional 
sobre Direito de Acesso à Informação, em 2003 em Brasília. O grupo brasileiro agregou 
diversas organizações da sociedade civil, entre elas, muitas ligadas ao jornalismo e à 
academia.
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uma comissão técnica para elaborar um anteprojeto, que foi apresentado 
no dia 31 de setembro de 2001 (COSTA, 2017, p. 76)

A proposta do grupo se baseava em dez princípios básicos:

1) o acesso à informação como direito universal;

2) a informação pública pertence às pessoas;

3) máxima abertura dos poderes do Estado;

4) obrigação do Estado em publicar e entregar as informações que possui;

5) procedimentos simples, ágeis e custos mínimos;

6) poucas exceções;

7) órgão autônomo para promover a abertura e resolver eventuais 
impasses;

8) apresentar informações sobre o uso do dinheiro público;

9) consistência jurídica;

10) promoção do federalismo

Em dezembro do mesmo ano, um grupo de deputados de diferentes parti-
dos políticos encampou o anteprojeto da organização e protocolou a ini-
ciativa, que tramitou em conjunto com outras similares.

Villanueva (2003) lista algumas razões que, a seu ver, explicam o êxito do 
grupo Oaxaca enquanto organização social. A primeira delas foi a decisão 
de concentrar esforços nos temas que eram consenso entre os integran-
tes, como o direito de acesso à informação pública. Questões que gera-
vam divergências internamente eram deixadas para discussão posterior, 
com o objetivo de otimizar o trabalho do grupo.

Como, por exemplo, uma vez aprovada a Ley Federal de Acceso a la Infor-
mación Pública pelo Congresso, o Grupo Oaxaca concordou em seguir pro-
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movendo três iniciativas legais relacionadas: uma sobre reuniões abertas, 
outra sobre a manutenção de arquivos e uma terceira sobre dados pessoais 
(VILLANUEVA, 2003, p.7, tradução nossa)

Além disso, o autor lembra que a organização elaborou um esquema de 
trabalho em que eram designadas tarefas para seus integrantes de acordo 
com a área de atuação profissional de cada um.

A segunda razão para o êxito se deve ao fato de que a demanda do grupo 
ia ao encontro de interesses da imprensa. Isso propiciou uma fácil inser-
ção do tema na agenda de discussão a nível nacional. Por fim, Villanueva 
destaca o caráter ativo do grupo, que assumiu uma postura propositiva 
com a elaboração de um anteprojeto: “Pela primeira vez também – e este 
é um precedente significativo – passou-se da preocupação para a ocupa-
ção. Da crítica à proposta” (VILLANUEVA, 2003, p. 7, tradução nossa).

Antes da iniciativa do grupo Oaxaca, outros projetos de Lei de Acesso à 
Informação foram apresentados à Câmara. O primeiro deles, intitulado Ley 
de Acceso a la Información Relacionada con los Actos Administrativos y de 
Gobierno del Poder Ejecutivo de la Unión, foi protocolado em julho de 2001 
pelo deputado Luis Miguel Barbosa (do PRD - Partido de la Revolución De-
mocrática). O Executivo federal também apresentou um projeto na mesma 
linha, no dia 30 de novembro. Vicente Fox considerava que a iniciativa era 
necessária para a eficiência administrativa do governo e fazia parte do 
conjunto de reformas necessárias ao Estado (FIERRO ALVÍDREZ, 2002).

No processo de elaboração do projeto do Executivo constituiu-se um gru-
po de trabalho interministerial que analisou exemplos internacionais de 
legislações de acesso à informação. A discussão sobre o alcance da lei 
foi a que mais gerou impasse internamente. A princípio, decidiu-se res-
tringir o escopo de aplicação da norma ao governo federal. No entanto, 
uma minuta do anteprojeto em discussão foi divulgada pela imprensa, que 
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criticou a tentativa de limitar a aplicação da lei somente a um poder e um 
nível administrativo.

Após o vazamento, o governo decidiu realizar consultas públicas na inter-
net sobre os termos que deveriam balizar a lei, além de quatro audiências 
públicas para receber sugestões. O texto final abarcou os três poderes 
a nível federal e estabeleceu que os estados também deveriam instituir 
leis de acesso. Importante destacar que, enquanto esse processo era dis-
cutido em nível federal, alguns estados se adiantaram e aprovaram suas 
próprias leis de acesso.

No Congresso Nacional, como os projetos apresentavam conteúdos simi-
lares, a Comissão de Governança e Segurança Pública da Câmara dos 
Deputados apensou as propostas de Barbosa, Fox e do grupo de parla-
mentares. No dia 24 de abril de 2002 o texto foi aprovado pela Câmara dos 
Deputados e, uma semana depois, passou pelo Senado, sendo sanciona-
da em 10 de junho pelo presidente.

Características da lei mexicana

Após breve análise do contexto político e do processo de elaboração e tra-
mitação dos projetos que resultaram na lei de acesso à informação mexi-
cana, neste momento serão destacados aspectos singulares da norma. 
Desde sua aprovação, a regra passou por diversas alterações. A primeira 
delas foi em maio de 2004, enquanto a mais recente foi publicada no Dia-
rio Oficial de la Federación em janeiro de 2017. As mudanças, de modo 
geral, detalham informações sobre o alcance da regra e sobre os procedi-
mentos administrativos a serem adotados para seu cumprimento.

A lei de acesso mexicana é aplicada aos três poderes a nível federal, além 
de órgãos constitucionais autônomos (como Banco do México, Instituto 
Federal Eleitoral, Comissão Nacional de Direitos Humanos e universidades 
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públicas autônomas), tribunais administrativos, partidos políticos e qual-
quer pessoa (física ou jurídica) que receba recursos públicos.

Para além da criação de mecanismos de acesso à informação e prazos 
de atendimento, delimitação de exceções, etc. vale destacar o artigo 40 
da norma. O item estabelece a obrigação do órgão público em auxiliar 
o usuário caso este seja analfabeto e queira solicitar uma informação. A 
taxa de analfabetismo do país gira em torno de 6,4%, índice um pouco 
menor do que o brasileiro, por exemplo (que em 2016 ficou em 7,2% se-
gundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A preocupação em 
estabelecer a obrigação de auxiliar analfabetos pode ser vista como uma 
singularidade positiva da lei mexicana.

Além disso, assim como a lei brasileira (art. 21), a regra mexicana esta-
belece em seu art. 8 que assuntos relacionados a violações de direitos 
humanos não podem ser classificadas ou terem o acesso negado. Este 
ponto é classificado como uma inovação nas leis de acesso à informação 
em alguns países latino-americanos (MICHENER, 2015).

Após a sanção, a lei mexicana começou a vigorar assim que foi publica-
da no Diário Oficial, porém os órgãos não vinculados ao poder Executivo 
tiveram um ano para regulamentar a norma em seu âmbito. Em junho de 
2003 o governo federal lançou uma plataforma virtual para a solicitação 
de informações5. Pelo mesmo portal é possível demandar qualquer órgão 
federal e protocolar recursos. Além do acesso à informação, plataforma 
ainda possibilita o acesso a dados pessoais do próprio usuário, bem como 
a correção de informações pessoais em registros públicos.

Um dos pontos de maior destaque da Lei de Acesso à Informação mexica-
na foi a criação do Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 

5. Plataforma Nacional de Transparencia. Disponível em: <https://www.
plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio> Acesso em 16 de jun. 2019
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de Datos (IFAI), regulado por um decreto publicado em dezembro de 2002. 
Em maio de 2015 o órgão foi rebatizado e transformou-se em Instituto Na-
cional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Per-
sonales (INAI).

De acordo com a lei, o INAI tem autonomia orçamentária e anualmente 
deve enviar ao Congresso um relatório de atividades. Os membros do ór-
gão têm mandatos de sete anos e seus nomes são designados pelo presi-
dente da República, mas precisam receber o aval do Senado. O instituto 
atua como instância máxima recursal e é responsável pelo enforcement da 
regra, ou seja, tem o poder de impor sanções a agentes públicos em caso 
de descumprimento.

Uma iniciativa digna de registro foi a criação de campanhas publicitárias 
patrocinadas pelo INAI para difundir a nova lei de acesso à informação 
(LÓPEZ, 2007). A ação merece destaque uma vez que um dos principais 
desafios que se impõem em matéria de legislações de acesso à informa-
ção é popularizá-las, de modo que seu uso não fique restrito a jornalistas, 
acadêmicos, servidores públicos ou empresas.

O uso da lei de acesso vem se disseminando no país: em 2004 foram regis-
trados 34.702 pedidos. Dez anos depois, em 2014, eram 116.615. Em 2017 
o INAI contabilizou 213.611 solicitações, das quais 19.056 foram dirigidas 
ao Poder Judiciário e 3.979 ao Legislativo Federal. O órgão ostenta altos 
índices de atendimento: 93% das demandas foram respondidas em um 
tempo médio de 11 dias (a lei estabelece o limite máximo de 20 dias úteis). 
Ainda há que se verificar qualitativamente os dados oferecidos, uma vez 
que o atendimento de uma solicitação não implica necessariamente no 
fornecimento da informação requerida.

Fora da administração federal, um levantamento divulgado em novembro 
de 2012 pelo INAI mostra a diversidade de regulamentações adotadas pe-
los estados. As normas variam em relação ao escopo de aplicação, prazos 
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e procedimentos para o acesso à informação. Do mesmo modo, a atuação 
de órgãos autônomos para garantir o cumprimento da lei também varia de 
acordo com o estado.

Ao analisar as normas adotadas por 31 estados mexicanos e Distrito Fede-
ral, Berliner e Erlich (2015) observaram que disputas políticas locais fun-
cionam como um grande catalizador deste tipo de legislação. Eles identi-
ficaram dois mecanismos que aceleram aprovação de leis de acesso em 
cenários de competição política. Um deles funciona como uma espécie 
de “seguro” (insurance), em que o grupo político dominante antevê a imi-
nente alternância de poder e apoia a criação da lei para se certificar de 
que poderá monitorar o grupo rival no futuro. O outro mecanismo gira em 
torno da perspectiva de reeleição do grupo político dominante, em que a 
aprovação de leis de acesso é vista como um ativo na busca por votos, ao 
demonstrar seu comprometimento com a transparência.

Além disso, os autores também consideram que o tema do direito de aces-
so à informação pública pode vir a integrar a agenda de determinados gru-
pos e partidos, sem ter necessariamente uma relação direta com o cenário 
de incerteza sobre o controle político local.

A lei federal mexicana detalha procedimentos a serem adotados em es-
pecial pelo poder Executivo, e dá liberdade para que os demais poderes 
regulamentem a norma de acordo com suas especificidades. Em relação 
ao Judiciário, por exemplo, o artigo 8º da lei estabelece que os tribunais 
federais deverão tornar públicas as sentenças expedidas. No entanto, as 
partes envolvidas poderão pedir a ocultação de informações de caráter 
pessoal que estejam no documento.

Villanueva (2002) avalia que o Judiciário é o poder que ostenta, ainda com 
certo orgulho, a cultura do segredo em sua estrutura. “Pode-se afirmar que 
o Poder Judiciário é um dos poderes do Estado com os maiores índices 
de opacidade no México e, consequentemente, onde menos penetrou o 
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sentido de porquê deve haver transparência e para que” (VILLANUEVA, 
2002, p.181, tradução nossa). 

Em relação, à utilização da lei no âmbito do Executivo Federal, Berliner, Ba-
gozzi e Palmer-Rubin (2018) analisaram um milhão de pedidos de acesso à 
informação feitos entre 2003 e 2015 ao governo mexicano. O objetivo era 
mapear os principais temas que despertavam interesse entre os usuários 
para compreender se os assuntos seriam pertinentes sob o viés da ac-
countability6 ou se diziam respeito a interesses particulares. 

O levantamento revelou que questões ambientais (relatórios de impacto, 
informações sobre posse e uso da terra) foram as que mais se mostra-
ram frequentes entre os pedidos. Em seguida aparecem as solicitações 
agrupadas como “necessidades individuais”, que consistem em pedidos 
de informação sobre inscrição em um determinado programa de micro-
crédito do governo, por exemplo, ou dúvidas sobre procedimentos para 
ter acesso a benefícios sociais. O terceiro tema mais buscado é referente 
a orçamentos e despesas do governo federal (em especial, os gastos com 
publicidade). 

Informações comerciais são o quarto assunto mais demandado pelos 
usuários da lei de acesso mexicana, como registros de empresas, proces-
sos administrativos envolvendo pessoas jurídicas e registros de marcas. O 
levantamento mostra que esse tipo de solicitação vem aumentando com o 
passar do tempo, demonstrando que o ambiente empresarial vem se apro-
priando cada vez mais da lei de acesso como uma ferramenta para os 
negócios. 

6. O termo accountability está relacionado à ideia de “prestação de contas”. Porém, não deve 
ser encarado de maneira restrita ao processo contábil de prestar contas, mas como uma série 
de dinâmicas que permitem ao cidadão manter controle sobre o Estado. Os mecanismos 
de accountability têm como função gerar uma espécie de sistema de pressão da sociedade 
sobre os governantes, assegurando o caráter democrático de um sistema representativo. 
Seu objetivo é gerar responsividade por parte dos governos.



353

VOLTAR AO SUMÁRIO

A TRANSPARÊNCIA COMO DESAFIO: ANÁLISE DA CRIAÇÃO DA 
LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO MÉXICO

Por fim, o quinto tema mais buscado pelos usuários é referente à segu-
rança pública. Os pesquisadores observaram que o volume de demandas 
sobre este assunto se mantém estável ao longo dos anos, mas alcança 
picos em momentos de crise de segurança, como em episódios de guerra 
contra o narcotráfico. Em entrevista aos pesquisadores, uma autoridade 
do governo federal resumiu a ligação entre os eventos de noticiados pela 
imprensa e as demandas via LAI: “A manchete de hoje é o pedido de infor-
mação de amanhã” (BERLINER, BAGOZZI, PALMER-RUBIN, 2018, p. 231, 
tradução nossa).

Os autores concluem que os cidadãos mexicanos de fato solicitam infor-
mações consideradas relevantes sob o viés da accountability:

Assim, oferecemos uma resposta afirmativa retumbante à pergunta ‘Se 
você construir, eles virão?’ Isso sugere que, dado um sistema de acesso à 
informação razoavelmente funcional, com poucas barreiras de uso, a de-
manda por informação não é o obstáculo-chave para o sucesso da accou-
ntability baseada em informações (BERLINER; BAGOZZI; PALMER-RUBIN, 
2018, p.233, tradução nossa).

A despeito das boas avaliações da lei mexicana, Cueto (2017) questiona 
o porquê o país continua figurando em rankings internacionais com altas 
taxas de corrupção7. A resposta, segundo o autor é simples: mais trans-
parência não significa, necessariamente, mais accountability. É necessá-
rio investir em fiscalização e processos de prevenção à corrupção. “Propor 
um sistema de prestação de contas em que a única figura concreta seja a 
política de transparência ou o direito de acesso a informação é deixar esse 
mesmo sistema coxo” (CUETO, 2017, p.97, tradução nossa).

7. Na edição de 2018 do Índice de Percepção da Corrupção, desenvolvido pela ONG 
Transparência Internacional, o México somou 28 pontos, ocupando a 138ª posição entre 180 
países. O Brasil obteve 35 pontos e ficou em 105°. Disponível em: <https://www.transparency.
org/cpi2018> Acesso em 16 jun. 2019.
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O autor também destaca a necessidade de difundir os mecanismos de 
acesso à informação para todos os estratos da sociedade, assim como 
traduzir as informações disponibilizadas de forma a lograr. um impacto 
social maior. “Tornar a informação transparente não adianta nada se não 
conseguimos transformar essa informação em conhecimento” (CUETO, 
2017, p.97, tradução nossa).

Assim, conclui-se que a norma mexicana tem algumas semelhanças com 
lei de acesso brasileira, mas foram suas singularidades que a tornaram 
uma referência para os países vizinhos. Com uma demanda crescente por 
parte da sociedade, ainda restam desafios a serem vencidos, que extra-
polam o caráter normativo e se localizam especialmente nas fases de im-
plementação, fiscalização e avaliação desta e de outras políticas públicas 
complementares.

O futuro da transparência

Neste artigo buscou-se elucidar o cenário em que se deu a aprovação da 
lei de acesso informação mexicana, uma das normas mais bem avaliadas 
até então. Observou-se a convergência do contexto internacional e nacio-
nal. De um lado, a aprovação de um grande número de legislações do tipo 
em diferentes países em razão de questões econômicas, tecnológicas e 
políticas. De outro, a mudança da coalizão governamental dominante e a 
perspectiva da lei como um marco político necessário para a consolidação 
democrática do país.

Além disso, foram identificados os principais atores que participaram des-
te processo e as estratégias adotadas. Neste sentido, observou-se a atua-
ção incisiva do grupo Oaxaca, que reuniu organizações da sociedade civil, 
e, com o apoio da imprensa, conseguiu pautar o tema na agenda pública e 
assumiu uma postura proativa ao apresentar um anteprojeto.
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No entanto, seria ilusório inferir que, uma vez aprovada a lei, o acesso às 
informações em poder do Estado estaria garantido. Políticas contínuas de 
enforcement se mostram necessárias para assegurar o sucesso das ações 
de transparência pública.

A lei de acesso à informação brasileira, aprovada em 2011, buscou se ins-
pirar em exemplos internacionais – entre eles, a experiência mexicana. 
Aprofundar o conhecimento sobre o desenvolvimento dessa legislação em 
diferentes países permite identificar padrões e singularidades que podem 
enriquecer o debate sobre políticas públicas de acesso à informação.
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Comunicação assimétrica, justiça 
ambiental e o Protocolo de Consulta 
Munduruku

A Comunicação Social, enquanto campo es-
pecífico do conhecimento, teve sua atualidade 
questionada, por, pelo menos, duas décadas, 
por uma perspectiva essencialmente instrumen-
tal das ciências sociais aplicadas. Talvez seja o 
momento de conferir a validade dessa perspec-
tiva, que colaborou ao longo dos anos para re-
duzir a abrangência das análises produzidas por 
esse campo, muitas vezes reconhecidas e ado-
tadas por ciências mais teóricas, como a socio-
logia e a ciência política. Muitos dos conceitos 
desenvolvidos ao longo da história do campo da 
comunicação social, deixaram de ser aplicados 
e utilizados. 

Neste artigo nós nos interessamos em particular 
pela teoria dos fluxos comunicacionais. Adicio-
nado a um segundo conceito, o de duplo víncu-
lo (BATESON apud. WINKIN, 2014), temos um 
vasto campo de estudo de nossas sociedades, 
caracterizadas como de organizações. A forma 
como a comunicação circula nessas sociedades 
é fundamental para compreender o bem-estar 
das pessoas nesse universo de organizações. 
Uma discussão que remente, portanto, aos 
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conceitos de normal e patológico nos processos de conformação cultural 
nesse ambiente construído pelos seres humanos.

A teoria dos fluxos comunicacionais nos permite fazer uma análise dos pro-
cessos comunicacionais que ocorrem na interlocução de representantes 
de povos originários e comunidades tradicionais com agentes econômicos 
e políticos externos às comunidades em que habitam. Essa interlocução 
ocorre, por exemplo, com representantes de empresas farmacêuticas in-
teressadas em acessar os conhecimentos tradicionais desses povos. Isso 
ocorre igualmente na interlocução com representantes de empresas res-
ponsáveis por grandes obras de infraestrutura. Ao redor do mundo, deze-
nas de povos e comunidades tradicionais lutam por seus direitos diante 
desse tipo de intervenção governamental e econômica.

A baixa capacidade de acesso a informações de qualidade é um dos desa-
fios importantes a serem superados para o desenvolvimento humano lo-
cal. O relacionamento com agentes externos às comunidades locais, mui-
tas vezes, se dá de forma assimétrica. Essa assimetria diz respeito tanto a 
aspectos econômicos quanto políticos. O acesso a informações sobre os 
mercados consumidores de produtos, por exemplo, é frequentemente in-
termediado por um comerciante atravessador. Da mesma forma, o acesso 
a políticas públicas, antes de ser franqueado, é intermediado por agentes 
políticos, através do mercado de votos.

Os protocolos de consulta constituem instrumentos de organização do posi-
cionamento de povos originários e comunidades tradicionais diante de even-
tuais ameaças trazidas por esses agentes externos. A construção desses 
protocolos ajuda a reduzir a assimetria de acesso a informações e de ca-
pacidades entre os atores sociais em engajamento. Eles operam através de 
ações que apoiem o fortalecimento de laços comunitários, com foco na es-
trutura normativa interna, não necessariamente formalizada, mas que defi-
ne regras de uso de recursos e de diálogo entre agentes internos e exógenos.
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É nesse processo que as instituições locais (DUARTE; MONTEIRO, 2014) 
passam a ser percebidas como elementos singulares de organização social 
(OSTROM, 2010). O presente artigo se propõe a observar as possibilidades 
de construção de isonomia de capacidades entre esses atores sociais atra-
vés da ótica da comunicação (WATZLAWICK, 2000; WINKIN, 2014; NASSAR, 
2012). Usa-se da teoria dos jogos para identificar os desafios colocados e 
formas de eventual superação através da organização social.

Através de uma reflexão sobre a justiça ambiental, área híbrida entre a 
academia e os movimentos sociais, que nos aporta uma perspectiva crí-
tica sobre os processos de construção da desigualdade socioambiental. 
Oriundo em larga medida de reflexões em torno da injustiça dos impac-
tos ambientais sobre minorias raciais (BULLARD, 2008), esse novo campo 
vem nos lembrar que as consequências ambientais negativas são supor-
tadas de forma desproporcional pelos segmentos mais marginalizados da 
sociedade brasileira.

Os povos originários e as comunidades tradicionais se encontram, por-
tanto, em situação de singular fragilidade diante de processos políticos e 
econômicos, que muitas vezes estão interligados aos grandes vetores do 
desmatamento, como a agricultura comercial de larga escala, a minera-
ção e a construção de grandes obras de infraestrutura (CASTRO, 2018).

Relembraremos, desse modo, o caso da construção do protocolo de con-
sulta do povo Munduruku1, como forma de interposição diante do projeto 
de construção da usina hidrelétrica de São Luiz, sobre o rio Tapajós, na re-
gião Amazônica. Esse protocolo constitui um marco, pois foi amplamente 

1. Nota dos organizadores: O documento é fruto das articulações entre o Movimento Munduruku 
Ipeg Ayu, as associações Da’uk, Pusuru, Wuyxaximã, Kerepo e Pahyhyp, o Ministério Público 
Federal (MPF) e organizações sociais. Reúne posicionamentos do povo Munduruku em relação 
a decisões administrativas e legislativas que afetam suas vidas, como prevê a convenção 169 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que reconhece o direito à consulta prévia 
de pessoas indígenas ou originárias.Fonte: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/
documentos-e-publicacoes/protocolos-de-consulta-dos-povos-indigenas

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-publicacoes/protocolos-de-consulta-dos-povos-indigenas
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-publicacoes/protocolos-de-consulta-dos-povos-indigenas
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reconhecido por instituições oficiais e por organizações da sociedade civil 
como um documento marcado pela legitimidade e validade legal.

Fluxos comunicacionais e teoria dos jogos

A figura do atravessador se faz presente em uma miríade de situações 
envolvendo povos e comunidades tradicionais ao redor do mundo. No Bra-
sil, o regatão remete à memória da extração da borracha na Amazônia. O 
atravessador é o interlocutor das comunidades locais no que diz respeito 
ao acesso a mercados consumidores para produtores mais isolados, dos 
rincões do país. Foram esses agentes que consolidaram aquilo que antro-
pologia aponta como uma servidão moderna, sustentada pelo “caderno de 
dívidas” (ARAMBURU, 1994). 

A relação entre os dois agentes em interlocução apresenta uma falha no 
fluxo de comunicação de informações. A teoria dos jogos é aplicada no 
estudo de processos de interação entre dois ou mais agentes racionais 
que possuem interesses divergentes. As modelizações resultantes da apli-
cação desses jogos indicam os principais desafios a serem superados por 
um ou pelos dois agentes. De tal forma que os modelos permitem a cons-
trução de uma representação sobre dilemas reais e eventualmente formas 
de atuar sobre esses.

O jogo do atravessador apresenta uma situação de informação imperfeita, 
que prevê apenas uma ação por parte de cada jogador (JACKSON, 2011). 
Nele, um primeiro agente “A”, o atravessador (ou o ditador), informado e 
com capacidade de calcular os benefícios que pode auferir, tem a prer-
rogativa de realizar a primeira ação, que é uma oferta monetária fixa em 
uma relação de troca qualquer. O segundo agente “B”, uma comunidade 
de povos da floresta hipotética, tem a prerrogativa de reagir e possui ape-
nas duas possibilidades de ação: de aceitar ou rejeitar a proposta feita. 
Caso ele rejeite a oferta, não há transação entre os dois jogadores. E caso 
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ele aceite, a transação será concluída de acordo com os termos do agente 
“A”, sem processo negociador.

RESULTADOS POSSÍVEIS NO JOGO DO ATRAVESSADOR

Agente “B” aceita Agente “B” 
rejeita

Hipótese do Agente 
“B” com acesso 

autônomo a 
informações

Agente “A” faz a 
proposta inicial com 
uma oferta inferior à 

o mercado 

2+d, 2-d

(ganho superior, com 
taxa de intermediação), 
(ganho inferior: valor de 
mercado menos taxa de 

intermediação)

0,0 -

Hipótese do Agente 
“A” ausente - -

2-d, 2+d

(ganho “normal”, 
praticado pelo 

mercado), (ganho 
superior, sem taxa de 

intermediação)

Fonte: Castro, 2018.

Trata-se de uma relação autoritária, que encarcera as populações mais 
vulneráveis em um círculo de dependência e de pobreza (Castro, 2018). 
Sua superação se torna assim uma necessidade e um objetivo. Em sua 
aplicação, o jogo mostra o dilema vivido por uma comunidade local ao não 
dispor de autonomia econômica e política. O interesse por esse jogo reside 
em compreender esse impasse. E para superá-lo duas ações podem ser 
adotadas, de acordo com a configuração que nos traz:

 y acessar de forma independente informações estratégicas para as comu-
nidades locais

 y sistematizar posicionamentos e regras de engajamento com stakeholders 
externos
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DIAGRAMA DO JOGO DO ATRAVESSADOR

A gente A

A gente B

Hipótese do acesso 
direto a mercados e 
simetria de informações

Oferta Inferior 

0, 0 2+d, 2-d 

2-d , 2+d 

R ejeitaA ceita

Fonte: Castro, 2018.

Em nível local, isso significa:

 y Realização de coordenação para superar a assimetria de capacidade 
de comunicação, com troca de informações estratégicas, para a toma-
da de decisões. Ou seja, a interpretação das informações retroalimen-
tadas, envolvendo todos os subsistemas sociais e as diferentes organi-
zações comunitárias.

 y A implementação de ações de controle sistêmico. Ou seja, a operação 
do mecanismo de homeostase, reagindo às informações externas, para 
orientar as ações dos subsistemas internos.

 y O incentivo à codificação de regras costumeiras (o direito consuetudi-
nário), que definirão critérios e objetivos gerais. Regras que definem a 
forma de interlocução com os agentes externos, assim como regras de 
atuação para os próprios membros das comunidades.

A teoria dos fluxos comunicacionais, aplicadas a uma questão ambiental, 
nos relembra que a comunicação é essencialmente social. Esse campo 
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do conhecimento é mais sólido quando se percebe inserido em um feixe 
de significados socialmente legitimados (WINKIN, 2014). A comunicação, 
vista enquanto fenômeno social, para além das perspectivas tecnicistas, 
por vezes reducionistas, constitui um campo suficientemente abrangen-
te para sustentar uma crítica à sociedade brasileira contemporânea, em 
seus aspectos autoritários e de relações neocoloniais.

Justiça ambiental e crítica social

O conjunto de teorias que conforma o campo da justiça ambiental vem 
nos mostrar que existe uma forte desigualdade social quando se faz refe-
rência à crise ambiental. Segundo alguns autores, a injustiça ambiental 
seria socialmente construída e possuiria dois componentes relevantes: o 
primeiro se refere a uma desigualdade no acesso a recursos ambientais 
de qualidade e, o segundo, à desigualdade nos impactos sofridos pela de-
gradação ambiental.

Uma das maneiras de produção da injustiça ambiental é a eliminação pau-
latina de formas não capitalistas de apropriação dos recursos naturais de 
uso comum. Acselrad, Mello e Bezerra (2008, p. 47) afirmam por exemplo 
que: “os mecanismos de produção da desigualdade ambiental se asseme-
lham muito aos mecanismos de produção da desigualdade social”. Exis-
tiria, portanto, uma espécie de “acumulação” de bens ambientais, uma 
“mais-valia ambiental”, direcionada aos estratos sociais enriquecidos, em 
uma sociedade autoritária.

Aqui também, o mercado, enquanto expressão de interesses econômicos, 
representados concomitantemente em várias políticas públicas operadas 
pelo estado, está no centro da crítica da justiça ambiental. Os mesmos 
autores afirmam que:

Essa combinação entre uma concepção socialmente homogênea da ques-
tão ambiental e estratégias neoliberais vem constituir o pensamento eco-
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lógico dominante nos meios políticos, empresariais e nas agências multi-
laterais. (…) A estratégia da modernização ecológica é a que se propõe a 
conciliar o crescimento econômico com a resolução dos problemas ambien-
tais, dando ênfase à adaptação tecnológica, à celebração da economia de 
mercado(…) legitima o mercado como o melhor instrumento para equacio-
nar os problemas ambientais, que se torna uma razão a mais para imple-
mentar o programa de reformas liberais” (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 
2008, p. 30).

Nesse sentido, sobre os segmentos mais despossuídos da sociedade, re-
caem de forma desproporcional a maior parte dos impactos e sofrem os 
riscos ambientais mais perigosos, seja das atividades extrativistas, dos 
grandes projetos econômicos ou da poluição urbana. Um processo que 
faz parte da economia globalizada contemporânea e atinge a maior parte 
dos países do Sul Global, que possuem recursos naturais e territórios para 
apropriação e incorporação pelo capital financeiro. Sobre esse aspecto 
da divisão internacional do bem-estar ambiental, expressando o ponto de 
vista do ecologismo popular e da justiça ambiental, Joan Martínez Alier 
afirma que:

O resultado em nível global é que a fronteira do petróleo e do gás, a fron-
teira do alumínio, a fronteira do cobre, as fronteiras do eucalipto e do óleo 
de palma, a fronteira do camarão, a fronteira do outro, a fronteira da soja 
transgênica… todas avançam na direção de novos territórios. Isso gera im-
pactos que não são solucionados por políticas econômicas ou por inova-
ções tecnológicas e, portanto, atingem desproporcionalmente alguns gru-
pos sociais que muitas vezes protestam e resistem. (Alier, 2007, p. 34)

O movimento do povo Munduruku, na construção de seu protocolo de con-
sulta, se contrapôs a práticas de silenciamento por parte das empresas 
e do governo nos processos de consulta pública. A empresa e o governo 
se recusaram a dialogar com os Munduruku de acordo com os princípios 
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da  consulta livre, prévia e informada, adotada em acordos internacionais, 
como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que o 
país é signatário. Sua construção contou com o apoio de organizações 
não governamentais, assim como por uma instituição pública, o Ministério 
Público Federal.

O protocolo de consulta do povo Munduruku

O governo brasileiro, após viabilizar e executar a construção da hidrelétri-
ca de Belo Monte, no Rio Xingu, e de Santo Antônio e Jirau, no Madeira, 
começou a preparar o leilão da hidrelétrica de São Luiz do Tapajós. Pelo 
seu porte, ela seria uma das maiores do mundo. O lago da hidrelétrica ala-
garia uma ampla região com aldeias indígenas da etnia Munduruku, que 
habitam 130 aldeias nessa região.

De acordo com a legislação brasileira de licenciamento ambiental e de 
tratados internacionais que o Brasil é signatário, como a Convenção 169 
da Organização Internacional do Trabalho, existe a obrigatoriedade de se 
promover uma consulta livre, prévia e informada das populações impac-
tadas por obras desse tipo. Durante o processo de preparação do leilão e 
como forma de cumprir com as exigências legais, o governo federal execu-
tou uma série de ações. 

As consultas exigidas foram realizadas, em desconformidade com a lei e 
com a ética. Várias delas foram realizadas em prédios fechadas, com a 
participação de pessoas escolhidas pelo governo para se dizerem repre-
sentantes de movimentos sociais. O acesso a esses espaços foi restringi-
do com frequência pela Força Nacional e outros órgãos que foram expres-
samente deslocadas pra esses locais. Em seu relatório final, o governo 
federal afirmou que consultas tinham sido realizadas e que, portanto, a 
preparação do leilão para a construção da obra poderia ser continuada. 
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O povo Munduruku não foi consultado e muito menos de forma livre, prévia 
e informada. As consultas ocorreram de forma posterior, para dar um ar de 
validação. Além disso, não houve discussão sobre os aspectos técnicos, 
configurando uma situação em que a assimetria de informações era insu-
perável para realizar as oitivas de forma devida, isonômica. Apoiados pelo 
Ministério Público Federal, por movimentos sociais, organizações e insti-
tuições federais de ensino superior, os Munduruku conseguiram postergar 
em vários momentos a tramitação do processo de autorização da reali-
zação do leilão da barragem. Eles organizaram no final de 2014 um longo 
trabalho interno, envolvendo mais de 200 representantes, que se reuniram 
em uma das maiores aldeias e que gerou o protocolo de consulta deles.

Esse documento estipulou os critérios que devem ser respeitados para que 
os Munduruku se sintam consultados de fato. Dentre esses, pode-se des-
tacar os seguintes pontos:

1. Sobre o momento e a ética na consulta, o documento afirma: “o go-
verno não pode nos consultar apenas quando já tiver tomado uma de-
cisão. A consulta deve ser antes de tudo e as reuniões devem ser em 
nosso território”.

2. Sobre a dimensão do tempo: “Quando o governo federal vier fazer con-
sulta na nossa aldeia, eles não devem chegar à pista de pouso, passar 
um dia e voltar. Eles têm que passar com paciência com a gente. Eles 
têm que ouvir a nossa conversa”.

3. Sobre seus saberes: “As reuniões devem ser na língua Munduruku. Nes-
sas reuniões, nossos saberes devem ser levados em consideração, no 
mesmo nível que o conhecimento dos pariwat (não índios). Porque nós 
é que sabemos dos rios, da floresta, dos peixes e da terra”.

4. Sobre a liberdade para proferir o posicionamento deles: “Para que a 
consulta seja realmente livre, não aceitaremos pariwat (não índios) ar-
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mados nas reuniões (Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária 
Federal, Exército, Força Nacional de Segurança Pública, Agência Brasi-
leira de Inteligência)”. 

Esse documento constituiu um momento importante no movimento pelo 
respeito às tradições e costumes de povos originários e comunidades tra-
dicionais e por justiça ambiental. A partir da redação desses documentos, 
como os protocolos de consulta e os protocolos comunitários, surge nos 
meios interessados uma discussão sobre a validade do direito consuetudi-
nário, diante do arcabouço legal codificado e positivado. Algo importante 
no que se refere à preservação e manutenção da floresta em pé.

Comunicação social e socioambientalismo: caminhos

As pequenas instituições locais, como associações, comitês, sindicatos e 
cooperativas podem possuir importantes vantagens quando comparadas 
com organizações maiores, como o Estado. Dentre essas vantagens, para 
povos originários e comunidades tradicionais, há o nível de legitimidade 
diante do espaço local e a sua capilaridade.

Este artigo quis trazer essa temática, envolvendo comunicação social e 
socioambientalismo, com o aporte de modelos, que ainda precisam ser 
finalizados. Mas esses visam o apoio às estratégias de organização e de 
mobilização diante de stakeholders que possuem maior capacidade de 
mobilização de recursos. A abordagem realizada, se coadunando com a 
literatura, visou ainda contribuir para o entendimento do papel desempe-
nhado pelos fluxos comunicacionais (Nassar, 2012; Castro, 2019) em uma 
sociedade de organizações.

Uma última observação pode ser feita sobre as metodologias comunitá-
rias participativas, como a aplicada para a construção do protocolo de 
consulta Munduruku, aqui apresentado. Elas tendem a ser abrangentes 
e levantar as agendas de desenvolvimento humano, de defesa de direitos 
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humanos e de proteção ao meio ambiente. Ora, esses três campos consti-
tuem novas agendas, que embutem novos valores, e são em grande parte 
frutos da transformação das sociedades nacionais nas últimas décadas. 
E uma eventual unificação dessas novas agendas, visualizadas nas ope-
rações das microinstituições locais, pode vir a colocar balizas às agendas 
predominantes do desenvolvimentismo globalizado. Relações essas que 
estão na própria origem dos vetores do desmatamento, da despossessão 
territorial e da desagregação social e cultural.
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EBC, Manual de Jornalismo e alterações 
na lei: princípios e práticas

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC), criada 
em 2007, tem praticado jornalismo obedecendo 
a objetivos, princípios e diretrizes contidos em 
dois manuais até o presente momento: o Manual 
de Jornalismo da Radiobrás1 e o Manual de Jor-
nalismo da EBC, criado em 2012. Apesar da Ra-
diobrás ter uma finalidade diferente da EBC, seu 
manual cumpria de maneira razoável a maior 
parte das premissas do jornalismo que a nova 
empresa de comunicação pública deveria pra-
ticar, segundo a diretora-presidenta da época, 
Tereza Cruvinel2. 

Já o Manual de Jornalismo da EBC nasceu de 
um processo participativo entre a direção da 
instituição, o Conselho Curador da Empresa, os 
empregados e especialistas. Sua implementa-
ção teve como objetivo firmar um “compromisso 
social da empresa e seus jornalistas com a bus-
ca da verdade, com a precisão, com a clareza, 

1. Empresa que fundida com as TVs Educativas do Rio de 
Janeiro e do Maranhão, pertencentes à Associação de 
Comunicação Educativa Roquette Pinto, deu origem à EBC

2. 5ª reunião do Conselho Curador da EBC, em 12/08/2008. 
Nota taquigráfica disponível em:< http://www.ebc.com.
br/institucional/sites/_institucional/files/atoms/files/
degravacao_5a_reuniao_cc_ebc_0.pdf>  Acesso em 20 jul. 
2019
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com o respeito aos fatos e aos direitos humanos, com o combate aos pre-
conceitos, com a democracia e com a diversidade de opiniões e de pontos 
de vista.” (EBC, 2013, p. 08). 

A partir do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em 2016, e ascen-
são à presidência da República de Michel Temer, uma Medida Provisória 
(MP 744/2016), posteriormente aprovada pelo Congresso Nacional, alte-
raria eixos fundamentais da Lei que criou a EBC (Lei 11.652/2008), que 
serviam de base para o conceito de comunicação pública ser aplicado à 
Empresa (RAMOS et al, 2016). O Conselho Curador foi extinto, acabando 
com o órgão de participação da sociedade na EBC, que tinha poder legal 
de destituir o diretor-presidente da Empresa, caso houvesse o descum-
primento dos objetivos da lei da EBC3; e foi extinto também o mandato 
do diretor-presidente, que era de quatro anos, facultando então ao Po-
der Executivo a livre nomeação4 do cargo hierárquico mais alto da EBC, a 
qualquer momento, e por quantas vezes lhe for conveniente. 

Porém, apesar das alterações normativas sobre a EBC, o seu Manual de 
Jornalismo permaneceu, institucionalmente, em vigência, sem que nenhu-
ma ação do governo e da nova direção lhe provocasse quaisquer novas 
edições, ou, a sua extinção. O objetivo deste artigo é analisar casos nos 
quais o referido Manual, apesar de sua vigência não ter sido revogada, 
pode ter sido “deixado de lado” na gestão da Empresa no período posterior 
à alteração da Lei da EBC.

3. Lei 11.652/2008, Art. 17, parágrafo VI. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2008/Lei/L11652.htm>. Acesso em: 20 jul. 2019 

4. Nota dos organizadores: Pela redação original da lei, o diretor-presidente da EBC também 
era nomeado pelo Presidente da República, contudo, o cargo possuía mandato fixo de quatro 
anos, vedada a recondução. A destituição só poderia ocorrer caso o diretor-presidente agisse 
em desconformidade com a lei ou se em um ano ele recebesse dois votos de desconfiança 
do Conselho Curador.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11652.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11652.htm
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Para isso, é feita uma breve explicação histórica sobre o processo de 
criação do documento norteador das práticas jornalísticas da instituição. 
Depois, abordamos pontos centrais do Manual e mostramos como ele se 
estrutura em busca de sintonia com princípios da comunicação pública. 
Em seguida, analisamos cinco episódios ocorridos na EBC, nos quais di-
retrizes do documento não necessariamente foram seguidas: a) cobertura 
do assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro; b) no con-
trato de produção jornalística feito junto à Agência Nacional das Águas 
para cobertura do Fórum Mundial das Águas; c) na portaria interna que 
unificou as programações da TV Brasil e da TV NBR; d) na divulgação das 
pré-candidaturas à Presidência da República nas eleições de 2018; e e) em 
análise geral feita pela Ouvidoria no Relatório Anual de 2017. 

A metodologia utilizada foi a análise de conteúdo, a partir da leitura das 
notas taquigráficas das reuniões do Conselho Curador, de documentos 
institucionais normativos públicos, bem como de notas e de pareceres 
oficiais da Empresa. Também se tomou como referência um dossiê fei-
to pela Comissão de Empregados da EBC em parceria com o Sindicato 
dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal. Como uma das principais 
conclusões, é possível afirmar que sem a fiscalização de uma instância 
competente e independente a efetividade do Manual de Jornalismo se tor-
na comprometida apesar de sua vigência continuar validada de maneira 
institucional.

A construção do Manual de Jornalismo da EBC

A existência de um Manual de Jornalismo em uma empresa de comuni-
cação joga luz às orientações, aos limites e aos objetivos que jornalistas 
devem ter com a produção e a divulgação de informações nos canais de 
mídia em que atuam. Aqui, “manual” significa guia prático, livro que con-
tém elementos e recomendações de determinado assunto. Elias Machado, 
no prefácio do seu Manual de Laboratório de Jornalismo na Internet (2007), 
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pontua que o ensino das práticas profissionais em qualquer área do co-
nhecimento “exige a elaboração de material didático adequado que possa 
(..) servir de referência”. Neste caso, um manual pode:

Difundir conhecimentos (...) e propor metodologias específicas de ensino 
adaptadas às diversas modalidades de uma prática profissional. Nem sem-
pre as duas dimensões são contempladas em todos os manuais. Muitas ve-
zes, acaba-se privilegiando uma delas, o que, a priori, em nada compromete 
os objetivos da obra em questão. (MACHADO, 2007, p. 9).

Em seus primeiros anos de existência, a Empresa Brasil de Comunicação 
fez uso do manual de jornalismo deixado pela antiga empresa a qual in-
corporou, a Radiobrás. O documento havia sido aprovado apenas um ano 
antes, em 2006, pela gestão de Eugênio Bucci. 

O debate sobre a necessidade de um novo Manual de Jornalismo para 
a EBC surge em março de 2010, em reunião do Conselho Curador, após 
debate sobre o relatório da Ouvidoria no qual apresentava-se a queixa de 
uma leitora sobre uma reportagem publicada pela Agência Brasil que teria 
feito uso de OFF5 em uma de suas matérias, uma vez que o Manual de 
Redação da antiga Radiobrás proibia tal recurso. 

Inicia-se nesse período um debate no colegiado a respeito de um novo 
conjunto de regras para o jornalismo da empresa. Após três meses de dis-
cussões na Câmara de Jornalismo, foi aprovado pelo pleno do Conselho 
Curador o Parecer 02/20106, na 18ª reunião do colegiado, em 01 de junho 
de 2010, que determinava a necessidade de criação de um Manual de 
Jornalismo específico para a EBC, que fosse fruto de “um amplo debate 

5. Nota dos organizadores: Reduzida do termo em inglês Off the record, a expressão OFF é o 
jargão jornalístico utilizado quando uma informação é divulgada sem identificação da fonte.

6. Parecer disponível em: <http://www.ebc.com.br/institucional/conselho-curador/parecer 
>Acesso em15 jul. 2019

http://www.ebc.com.br/institucional/conselho-curador/parecer
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interno, com este Conselho Curador, com os trabalhadores da empresa e 
com os ouvintes, telespectadores e leitores dos veículos da EBC”7. 

Na 32ª Reunião do Conselho Curador, em 25 de abril de 2012 – quase 
dois anos depois da aprovação da resolução sobre sua criação – o Manual 
é apresentado pelo diretor presidente da EBC, Nelson Breve, e aprovado 
pelo colegiado. Participaram de sua construção uma dezena de jornalistas 
da EBC e de fora da Empresa, especialistas em comunicação de outras 
emissoras públicas do Brasil e do mundo, além de consultores da Unesco 
e de outros organismos que trabalham direitos humanos e mídia no Brasil. 
O documento foi intitulado Manual de Jornalismo da EBC – Somente a Ver-
dade (EBC, 2013 p. 16).

A pesquisadora Iluska Coutinho e o pesquisador Caio Cardoso de Queiroz 
(2013) fazem um pequeno resumo descritivo de cada um dos capítulos dis-
ponibilizados pelo manual:

1) Princípios, valores, objetivos e diretrizes, onde se colocam os princípios bá-
sicos do jornalismo praticado pela empresa e regras iniciais que guiam toda 
a profissão. 2) Práticas jornalísticas – Referenciais e procedimentos, onde se 
discute mais detalhadamente o foco da produção jornalística e alguns meios 
para se construir esta prática. 3) Orientações Jornalísticas e Relações Estra-
tégicas sobre a postura do profissional perante a fonte, ao público e mesmo 
das formas de apuração. 4) Parâmetros para a prática jornalística, onde se 
detalha da pauta à edição de materiais, quais são as prática bem-vindas; 
5) Orientações para temas e situações específicas, destinada a temáticas 
recorrentes e que demandam atenção especial, como coberturas política 
e outras editorias prioritárias; 6) Ética (...) que atravessa de maneira clara 
todas as outras subdivisões do texto e serve para marcar posição de uma 

7. 18ª Reunião do Conselho Curador realizada em 01/06/2010. Nota taquigráfica disponível em: 
http://www.ebc.com.br/institucional/sites/_institucional/files/atoms/files/nt_18a_reuniao 
_cc.pdf Acesso em 12 jul. 2019

http://www.ebc.com.br/institucional/sites/_institucional/files/atoms/files/nt_18a_reuniao_cc.pdf
http://www.ebc.com.br/institucional/sites/_institucional/files/atoms/files/nt_18a_reuniao_cc.pdf
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forma de construção jornalística; 7) Estratégias para a Qualidade dá atalhos 
para entender (...) o funcionamento da empresa e como agir, por dentro, 
construindo esse jornalismo de qualidade; a última parte, é constituída 
de anexos, como o código de ética dos jornalistas, a constituição Federal, 
a Declaração de Direitos Humanos e outros documentos que norteiam o 
jornalismo. (COUTINHO; QUEIROZ, 2013, p.06, grifo nosso)

Sobre o uso do Off The Records, um dos principais motivos que levaram 
ao debate sobre a construção de um novo regramento para o jornalismo 
da EBC em substituição ao Manual de Jornalismo da Radiobrás, o novo 
manual é bastante sucinto e sem grande aprofundamento ou explicações 
deontológicas que poderiam servir de justificativas a este dispositivo jor-
nalístico. Declara que “em situações excepcionais, pode utilizar o recurso 
do off the record em casos que se justifiquem pela relevância, pela impos-
sibilidade de se publicar a informação por outros meios e por razões de 
segurança” (EBC, 2013, p. 44).

Alterações na EBC e a permanência do Manual de Jornalismo

Desde sua criação, em 2007, pesquisadores e atuantes em coletivos de 
luta pela comunicação pública já haviam elaborado críticas e sugestões 
de alterações na gestão da EBC para que esta caminhasse para um futuro 
mais autônomo editorialmente, financeiramente e com menor influência 
do governismo situacional. Autores como Laurindo Leal Filho (2016), Eu-
gênio Bucci (2015), Jonas Valente (2009) e Murilo César Ramos (2013) 
opinaram nesta temática, além do próprio Conselho Curador da empresa, 
principalmente por meio do relatório final do Seminário Modelo Institucio-
nal da EBC: balanço e perspectivas8. 

8. Disponível em: < http://www.ebc.com.br/institucional/conselho-curador/noticias/2015/10/
publicado-documento-final-do-seminario-modelo-institucional-da-ebc>. Acesso em 25 jul. 
2019

http://www.ebc.com.br/institucional/conselho-curador/noticias/2015/10/publicado-documento-final-do-seminario-modelo-institucional-da-ebc
http://www.ebc.com.br/institucional/conselho-curador/noticias/2015/10/publicado-documento-final-do-seminario-modelo-institucional-da-ebc
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No entanto, após a entrada em vigor da Medida Provisória 744, em se-
tembro de 2016, estes mesmos pesquisadores e o Conselho Curador da 
Empresa consideraram que houve uma ruptura com relação a indicado-
res cruciais para uma plena produção da comunicação pública da EBC 
(RAMOS et al, 2016). Para o Conselho Curador, medidas como a extinção 
do colegiado de participação social e o fim do mandato presidencial da 
direção da empresa, “tiram a autonomia da EBC em relação ao Governo 
Federal para definir produção, programação e distribuição de conteúdo no 
sistema público de radiodifusão e agências.”9 

Paradoxalmente à extinção de regras que primam por indicadores de co-
municação pública, a nova direção da EBC manteve inalterado, e em vigor, 
o Manual de Jornalismo da Empresa, aprovado em 2012, pelo então Con-
selho Curador. Mas apesar da existência de um documento com códigos 
jornalísticos para a EBC, salta-se uma preocupação objetiva: como garan-
tir o seu cumprimento sem que exista um órgão fiscalizador, com capaci-
dade para determinar a execução desta ferramenta por parte da direção 
da EBC?  

No dia 29 de agosto de 2018 a Comissão de Empregados da EBC e o Sin-
dicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal publicaram um 
dossiê denunciando casos de censura e de governismo cometidos na EBC 
desde a alteração legal da Empresa. Segundo o documento, foi lançado 
um formulário on-line em que jornalistas das redações da Empresa em 
Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e São Luís (MA) puderam registrar tais 
casos de maneira anônima. Foi solicitado apenas o envio de relato seguido 
de prints ou de links de matérias com a possível censura realizada, ou, com 
a manifestada linha editorial governista argumentada pelo jornalista. 

9. Nota disponível em: < http://www.ebc.com.br/institucional/conselho-curador/
noticias/2016/09/mocao-de-repudio-contra-medida-provisoria-que-desmonta-a-ebc> 
Acesso em 19 jul 2019. 

http://www.ebc.com.br/institucional/conselho-curador/noticias/2016/09/mocao-de-repudio-contra-medida-provisoria-que-desmonta-a-ebc
http://www.ebc.com.br/institucional/conselho-curador/noticias/2016/09/mocao-de-repudio-contra-medida-provisoria-que-desmonta-a-ebc
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Segundo o documento, em quatro semanas de formulário lançado, foram 
recolhidas sessenta e uma (61) denúncias de censura e governismo. Os 
casos aconteceram entre o mês de outubro de 2016 e a terceira semana 
de julho de 2018, em todos os veículos da EBC (Rádios, TV e Agência Bra-
sil). De acordo com os autores do dossiê, quando se referiam a “matérias 
censuradas”, as entidades estavam se “referindo não apenas à não pu-
blicação/veiculação, mas também ao corte de trechos com informações 
importantes ou trechos de sonoras”10. 

Neste artigo, vamos analisar cinco casos, entre 2016 e 2019, que estão 
em desacordo com regras estabelecidas pelo Manual de Jornalismo (três 
descritos no dossiê dos empregados da EBC). Em seguida, fazemos refe-
rência ao descumprimento da implementação de duas ações previstas no 
Manual e que, até o mês de julho de 2019, ainda não estavam em funcio-
namento na empresa.

O caso Marielle Franco

O caso de maior repercussão de possível descumprimento do Manual de 
Jornalismo da EBC foi o da cobertura do assassinato da vereadora Ma-
rielle Franco (PSOL-RJ), executada em 14 de março de 2018. Mensagens 
recebidas de gerentes da Agência Brasil no dia 19 de março orientavam a 
equipe de jornalistas da Agência para reduzir o número de matérias sobre 
as mortes da vereadora e de seu motorista Anderson Gomes. 

Segundo o Dossiê citado acima, um dos gerentes da Agência Brasil, Alber-
to Coura, escreveu um e-mail dizendo que a cobertura do Rio de Janeiro 
estava cansativa e repetitiva, poucos dias depois do assassinato ter sido 
noticiado e ter se tornado pauta nacional e internacional. Outro gerente, 

10. Dossiê disponível em: <https://www.sjpdf.org.br/noticias-teste/52-em-destaque/3722-
trabalhadores-denunciam-mais-de-60-casos-de-censura-e-governismo-na-ebc> Acesso 
em: 23 jul. 2019

https://www.sjpdf.org.br/noticias-teste/52-em-destaque/3722-trabalhadores-denunciam-mais-de-60-casos-de-censura-e-governismo-na-ebc
https://www.sjpdf.org.br/noticias-teste/52-em-destaque/3722-trabalhadores-denunciam-mais-de-60-casos-de-censura-e-governismo-na-ebc
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Roberto Cordeiro, escreveu em e-mail que a cobertura de homenagens à 
vereadora só servia para dar palanque ao PSOL, partido de Marielle Fran-
co e que fazia oposição ao governo de Michel Temer, justificando a redu-
ção da cobertura jornalística do caso. A censura imposta teve repercussão 
na mídia e foi noticiada por diversos veículos jornalísticos11.

Jornalistas da Empresa fizeram um protesto na redação da Agência Brasil 
contra a censura. A repercussão midiática do caso e a ação dos emprega-
dos geraram uma nota oficial da EBC. A direção da Empresa afirmou ter 
sido surpreendida com a informação de que houve orientação na Agência 
Brasil para reduzir a cobertura dos assassinatos e que o assunto tem sido 
amplamente coberto por todos os veículos do grupo. A nota diz ao fim que 
“em razão do ocorrido, o responsável foi formalmente advertido, e a dire-
ção enviou comunicado a todos os seus empregados reforçando a premis-
sa editorial da empresa”12.

Ao negar para a sociedade brasileira informações que estavam ampla-
mente sendo noticiadas por diversos veículos de mídia do país e do mun-
do, o jornalismo da EBC não coloca em prática seu Manual de Jornalismo. 
Em seus “Valores, objetivos e diretrizes”, o documento traz que:

Jornalistas, comunicadores e todos aqueles que atuam no processamento 
da informação que a EBC oferece ao público têm o dever de evitar o parti-
darismo, a pregação religiosa, o tom promocional e qualquer finalidade pro-
pagandística. A informação deve refletir a verdade dos fatos. (EBC, 2013, 
p. 23)

11. Dossiê disponível em: <https://www.sjpdf.org.br/noticias-teste/52-em-destaque/3722-
trabalhadores-denunciam-mais-de-60-casos-de-censura-e-governismo-na-ebc> Acesso 
em: 23 jul. 2019

12. Nota disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/jornalistas-da-ebc-sao-orientados-
para-reduzir-cobertura-da-morte-de-marielle-22509680 > Acesso em 14 jul. 2019

https://www.sjpdf.org.br/noticias-teste/52-em-destaque/3722-trabalhadores-denunciam-mais-de-60-casos-de-censura-e-governismo-na-ebc
https://www.sjpdf.org.br/noticias-teste/52-em-destaque/3722-trabalhadores-denunciam-mais-de-60-casos-de-censura-e-governismo-na-ebc
https://oglobo.globo.com/rio/jornalistas-da-ebc-sao-orientados-para-reduzir-cobertura-da-morte-de-marielle-22509680
https://oglobo.globo.com/rio/jornalistas-da-ebc-sao-orientados-para-reduzir-cobertura-da-morte-de-marielle-22509680
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Ainda de acordo com o Manual, os veículos noticiosos da Empresa devem 
“se colocar a serviço do direito dos cidadãos à informação correta e quali-
ficada, à comunicação plural e diversificada e à liberdade de pensamento, 
opinião e consciência.” (EBC, 2013, p. 22). 

O caso ANA

Entre os dias 18 e 23 de março de 2018, em Brasília, foi realizado o 8º Fórum 
Mundial das Águas, organizado pela entidade privada “Conselho Mundial 
da Água” e promovido pela estatal brasileira Agência Nacional de Águas 
(ANA). Em dezembro de 2017, a EBC firmou um contrato onde receberia R$ 
1,8 milhão para a prestação de “serviços de comunicação” sobre o evento. 
Todos os veículos da EBC fariam a divulgação das ações durante o Fórum, 
além da cobertura que se iniciaria meses antes, com pautas relativas à 
temática principal. Uma cláusula do contrato, porém, determinava que a 
ANA poderia “examinar todos os produtos recebidos, bem como decidir 
sobre a sua aceitação ou rejeição”.13  

A autorização prévia conferida à ANA para a divulgação de todos os con-
teúdos feitos pelo jornalismo da EBC retirou da Empresa sua autonomia 
de realizar uma cobertura jornalística equilibrada sobre o evento, fazendo 
as devidas críticas e análises contraditórias com relação aos objetivos, 
patrocinadores, às ações políticas e de mercado econômico que estavam 
relacionados diretamente com a realização do Fórum. 

O Manual de Jornalismo da EBC determina como um de seus principais 
“Princípios” a garantia de “autonomia para definir a produção, progra-
mação e veiculação de seus conteúdos” (EBC, 2013, p. 23).  A ação fere 
também os princípios e objetivos da comunicação pública descritas na lei 
de criação da EBC e que também constam no Manual de Jornalismo, que 

13. Contrato disponível em: < https://static.poder360.com.br/2018/02/CONTRATO-No-074-2017-ANA-
Doc.-085342-2017-48.pdf > Acesso em: 27 jul. 2019

https://static.poder360.com.br/2018/02/CONTRATO-No-074-2017-ANA-Doc.-085342-2017-48.pdf
https://static.poder360.com.br/2018/02/CONTRATO-No-074-2017-ANA-Doc.-085342-2017-48.pdf


380

VOLTAR AO SUMÁRIO

EBC, MANUAL DE JORNALISMO E ALTERAÇÕES NA LEI: PRINCÍPIOS E PRÁTICAS

referendam a necessidade legal de “autonomia em relação ao Governo 
Federal para definir produção, programação e distribuição de conteúdo no 
sistema público de radiodifusão” (EBC, 2013, p. 107).

O contrato firmado entre as partes tem ainda um artigo que fere o princí-
pio da transparência jornalística prevista no Manual: foi proibida a divul-
gação pública do contrato para a sociedade. Ao não publicizar as regras 
impostas pelo contrato, a EBC esconde de seu público os motivos que a 
levam a fazer uma cobertura com determinada linha editorial, em detri-
mento de uma cobertura com espaço para o contraditório sobre o Fórum 
Mundial das Águas. 

O Manual de Jornalismo da EBC traz em seu item “Financiamentos Exter-
nos de Coberturas” que, via de regra, a EBC “não recebe apoios externos 
para a realização do trabalho jornalístico”; mas que “algumas coberturas 
podem receber apoio logístico e operacional de órgãos do governo ou de 
instituições públicas e privadas”. Porém, há uma condição explícita para 
isso: “É preciso deixar claro ao público esse apoio” (EBC, 2013, p. 38). 

A direção da EBC à época divulgou uma nota sobre o assunto negando a 
interferência externa em seu jornalismo, ao contrário do que estava des-
crito em contrato firmado entre as partes. “O jornalismo da EBC não está 
submetido à ANA ou à pauta do 8° Fórum. Muito ao contrário, a ANA é 
quem está contando com a força de um conglomerado de comunicação 
para potencializar o alcance de conteúdos noticiosos de interesse mútuo”, 
dizia a nota14. Afirmava também que as pautas “são definidas pela direção 
de jornalismo, e não pelo contratante”, em contradição ao estabelecido 
pelo contrato entre as duas empresas. 

14. Nota disponível em: <https://www.poder360.com.br/governo/por-contrato-de-r-18-mi-
agencia-brasil-publicara-conteudo-positivo-do-governo/ > Acesso em: 25 jul. 2019 

https://www.poder360.com.br/governo/por-contrato-de-r-18-mi-agencia-brasil-publicara-conteudo-positivo-do-governo/
https://www.poder360.com.br/governo/por-contrato-de-r-18-mi-agencia-brasil-publicara-conteudo-positivo-do-governo/
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Divulgação da pré-candidatura à Presidência da República de 
Henrique Meirelles

De acordo com o calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral para 
as eleições gerais de 2018, o mês de agosto seria o prazo final para os 
partidos realizarem suas convenções destinadas a deliberar sobre coliga-
ções e a escolher candidatos a presidente e vice-presidente da República 
(5 de agosto) e para oficializarem junto à Justiça eleitoral o requerimento 
de registro de candidaturas (15 de agosto). Porém, antes destas conven-
ções oficiais, entre os meses de março e abril de 2018, diversos partidos 
políticos já faziam o lançamento de suas pré-candidaturas ao cargo de 
presidência da República, como é o caso do PT, do PSOL, do PDT, da Rede, 
do PSL e do PSDB.15

Apesar disso, nenhuma das dezenas de pré-candidaturas apresentadas 
ao longo de 2018 foram veiculadas no principal telejornal da TV Brasil, o 
Repórter Brasil, com exceção da pré-candidatura do PMDB, mesmo parti-
do do então presidente da República, Michel Temer: a do então ministro 
da Fazenda do governo vigente, Henrique Meirelles, no dia 22 de maio de 
201816.  No site da emissora e no canal do YouTube da TV Brasil, só é pos-
sível encontrar reportagens do telejornal Repórter Brasil sobre as outras 
candidaturas a partir da oficialização de suas candidaturas a partir das 
convenções partidárias, a partir de julho de 2018. A exibição de uma nota 
coberta de quarenta e quatro segundos exclusivamente sobre a pré-can-
didatura de Henrique Meirelles, candidato do partido do então presidente 
da República, caracteriza um desequilíbrio na cobertura jornalística eleito-
ral, priorizando o candidato preferencial do atual governo em vigência, em 

15. Disponível em: < https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/conheca-os-
principais-pre-candidatos-a-presidencia-ja-declarados.ghtml> Acesso em: 05 de Ago 2019.

16. Disponível em: < http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2018/05/mdb-anuncia-
meirelles-a-frente-do-partido-nas-eleicoes-presidenciais > Acesso em 05 de Ago 2019

https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/conheca-os-principais-pre-candidatos-a-presidencia-ja-declarados.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/conheca-os-principais-pre-candidatos-a-presidencia-ja-declarados.ghtml
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2018/05/mdb-anuncia-meirelles-a-frente-do-partido-nas-eleicoes-presidenciais
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2018/05/mdb-anuncia-meirelles-a-frente-do-partido-nas-eleicoes-presidenciais
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detrimento das demais pré-candidaturas, num uso governamental da TV 
Brasil e de seu principal telejornal nacional. 

A desproporcionalidade da cobertura jornalística da TV Brasil, justamente 
em período eleitoral, descumpre o item do Manual de Jornalismo da EBC 
em seu princípio que obriga a empresa a “evitar o partidarismo, a prega-
ção religiosa, o tom promocional e qualquer finalidade propagandística.” 
(EBC, 2013, p. 23). 

As eleições gerais de 2018, também foram as únicas nas quais a direção 
da EBC não lançou um manual específico para a cobertura eleitoral. Nas 
eleições gerais de 2010 e de 2014, foram demandados pelo Conselho 
Curador a criação de um conjunto de regras para a cobertura jornalística 
das eleições no qual fossem disponibilizados critérios e regras para os jor-
nalistas e demais empregados da empresa17. 

Relatório Anual da Ouvidoria de 2017

No Relatório Anual da Ouvidoria EBC de 2017, o último realizado pela ou-
vidora Joseti Marques, que deixou o cargo em março de 2018 com o fim do 
seu mandato, são apontados problemas na Agência Brasil que demons-
tram o aprofundamento da abordagem oficialista das notícias, borrando 
os limites entre comunicação pública, estatal e institucional da EBC (NITA-
HARA, 2019, p. 105). 

Segundo a Ouvidoria, foi possível analisar um desequilíbrio na cobertura 
jornalística para falas do presidente e ministros do governo ao invés de um 
aprofundamento dos fatos ou uma descrição da notícia em si. Segundo o 
relatório, coberturas envolvendo denúncias contra o governo federal ou o 

17. Disponíveis em : <http://www.ebc.com.br/institucional/sites/_institucional/files/
Resolucao_%2004_2010.pdf> e <http://www.ebc.com.br/institucional/sites/_institucional/
files/resolucao_08_-_aprovacao_manual_de_eleicoes_-_final.pdf> Acesso em 23 jul 2019

http://www.ebc.com.br/institucional/sites/_institucional/files/Resolucao_%2004_2010.pdf
http://www.ebc.com.br/institucional/sites/_institucional/files/Resolucao_%2004_2010.pdf
http://www.ebc.com.br/institucional/sites/_institucional/files/resolucao_08_-_aprovacao_manual_de_eleicoes_-_final.pdf
http://www.ebc.com.br/institucional/sites/_institucional/files/resolucao_08_-_aprovacao_manual_de_eleicoes_-_final.pdf
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presidente Michel Temer, em muitas vezes, se aproximavam de “uma peça 
de publicidade ou, mais inadequado ainda, de proselitismo”:

A Ouvidoria sempre esteve atenta a uma tendência oficialista nas repor-
tagens da Agência Brasil, mas em 2017 juntou-se a ela uma dissolução 
crescente dos limites entre áreas da empresa (veículos públicos, veículos 
estatais e veículos publicitários da empresa). Se, por um lado, esta quebra 
contribuiu à circulação dos conteúdos, por outro, deixou mais confusa do 
que antes o caráter da EBC como mídia pública. (RELATÓRIO ANUAL OUVI-
DORIA EBC, 2017, p. 32)

Ao final do Relatório, a ouvidora traz como recomendação para a Agência 
Brasil “evitar a tendência oficialista, com opiniões e abordagens exclusiva-
mente oficiais, incluindo outras fontes e dando igual destaque aos pontos 
de vista divergentes.” (RELATÓRIO ANUAL OUVIDORIA EBC, 2017, p. 71).

A junção da programação da TV Brasil e da TV NBR

No dia 9 de abril de 2019, foi publicada pela Direção da EBC a Portaria 
216/2019 com o título Programação televisiva da EBC18. A portaria deter-
minava que a programação das emissoras de televisão TV Brasil e TV NBR 
fosse apresentada em um só canal. O objetivo seria a otimização das equi-
pes de trabalho. Dessa forma, os telejornais da TV Brasil passariam todos 
a não mais ter sua pauta diferenciada da necessidade da EBC em prestar 
serviços “para transmissão de atos e matérias do Governo Federal”, como 
estabelece o Artigo 8º da Lei da EBC.   

A necessidade da existência de dois canais distintos de televisão cumpria 
com o referido Artigo 8º e com o Artigo 2º da Lei 11.652/2008, que trata da 
necessidade da Empresa em ter preservada sua “autonomia em relação 

18. Portaria disponível em: <http://www.ebc.com.br/institucional/sites/_institucional/files/
atoms/files/portaria_-_presi_no_216_-_programacao_televisiva_da_ebc.pdf> Acesso em: 20 
jul 2019

http://www.ebc.com.br/institucional/sites/_institucional/files/atoms/files/portaria_-_presi_no_216_-_programacao_televisiva_da_ebc.pdf
http://www.ebc.com.br/institucional/sites/_institucional/files/atoms/files/portaria_-_presi_no_216_-_programacao_televisiva_da_ebc.pdf
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ao Governo Federal para definir produção, programação e distribuição de 
conteúdo no sistema público de radiodifusão”.  Dois canais de televisão 
distintos – TV Brasil e NBR – com programações exclusivas, teriam, em 
tese, o objetivo de atender aos dois objetivos descritos em lei. Deveria 
garantir também o descrito pelo Artigo 223º da Constituição Federal, que 
trata da “complementaridade entre os sistemas privado, público e estatal”, 
que também consta como um princípio descrito na Lei da EBC e no Manual 
de Jornalismo.

A Lei da EBC é inserida como um anexo do Manual de Jornalismo, o que 
pressupõe sua observância como forma de garantir a prevalência dos 
critérios jornalísticos do Manual. Não obstante, o Manual de Jornalismo 
orienta que a EBC “é uma empresa pública comprometida com o cidadão 
brasileiro e com a promoção da cidadania, não com partidos ou coalizões 
políticas que ocupam o poder ou fazem oposição a estes” (EBC, 2013, p. 
53) numa tentativa de distanciar anseios políticos do Governo Federal da 
linha editorial jornalística dos veículos da Empresa. Por fim, deixa claro 
que a EBC deve ter “autonomia para definir a produção, programação e 
veiculação de seus conteúdos” (EBC, 2013, p. 23). 

Com a ausência de uma emissora exclusiva para reportar fatos e ações do 
Governo Federal, a TV Brasil passou a misturar comunicação pública com 
comunicação governamental de maneira institucionalizada pela portaria, 
perdendo sua autonomia crítica sobre os conteúdos que se relacionam 
a atos do Poder Executivo e pondo em risco o oferecimento de opiniões 
diversificadas sobre ações do Governo Federal reportados pelo jornalismo 
da emissora. 

Os planos editoriais e o Comitê Editorial de Jornalismo

Por fim, é necessário fazer menção a duas ações que estão previstas 
para serem implementadas na EBC, como consequência de seu Manual 
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de Jornalismo, e que continuam apenas no papel: 1) os Planos Editoriais 
dos veículos e de programas jornalísticos e 2) o Comitê Editorial de Jor-
nalismo. Os Planos Editoriais são ferramentas de gestão para promover 
a sintonia interna entre os profissionais e destes com o Manual, tornando 
transparentes os parâmetros e critérios jornalísticos de todos os progra-
mas noticiosos para o conjunto da Empresa e para a sociedade. Segundo 
o Manual, cada veículo e programa jornalístico deveria ter seu plano di-
vulgado no Portal EBC, pois estes “traduzem o compromisso da empresa 
com a objetividade da cobertura e com o direito do público à informação 
de qualidade.” (EBC, 2013, p. 75).

O Comitê Editorial de Jornalismo chegou a ser implantado pela Direção da 
EBC em agosto de 2014, mas foi extinto em 2016, logo após as mudanças 
ocorridas por meio da MP 744 e com a posse de Lourival Macedo como 
Diretor de Jornalismo. De acordo com o Manual, o comitê seria formado 
por jornalistas empregados da EBC e deveria subsidiar decisões da direto-
ria de jornalismo, sintonizar e analisar criticamente a rotina de produção 
de jornalismo com o Manual e, acionado pela direção, “o Comitê também 
cuida de sanar dúvidas e/ ou encaminhar à diretoria propostas de delibe-
ração sobre situações remetidas por este Manual ou não contempladas 
por ele.” (EBC, 2013, p. 79).

De setembro de 2016 até julho de 2019, o Comitê Editorial de Jornalismo 
segue desativado. O órgão poderia ser uma ferramenta permanente de 
fiscalização da qualidade dos conteúdos produzidos pela Empresa junto 
às premissas adotadas em seu próprio Manual de Jornalismo. 

Manual de Jornalismo: um olhar para o futuro

O debate sobre a necessidade de criação de um Manual de Jornalismo 
da EBC, seu processo de construção e sua implementação representaram 
esforços coletivos para traçar princípios, valores, objetivos e diretrizes do 
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conteúdo noticioso produzido pela TV Brasil, pela Agência Brasil, pelas Rá-
dios EBC e pelo Portal EBC. 

Todo este processo ocorreu em um período no qual a lei de criação da 
EBC definia papeis claros de submissão da sua comunicação ao um Con-
selho Curador, formado por maioria de representantes da sociedade civil. 
Também nesta época, o diretor presidente da empresa não poderia ser 
demitido a qualquer momento, pois tinha um mandato de quatro anos, no 
qual somente por decisão do Conselho Curador, ou por renúncia própria, 
poderia terminar antes do previsto legalmente. 

Com as mudanças na lei da EBC, ocorridas a partir de 2016, a Empresa 
perdeu dois elementos centrais que a indicavam como uma empresa de 
comunicação pública, como a autonomia editorial e a participação social 
(UNESCO, 2012). E se a Empresa deixou de contar, a partir das altera-
ções legais, com características caras ao modus operandis de uma institui-
ção de comunicação pública, a EBC também perdeu, internamente, uma 
instância que pudesse garantir o cumprimento dos objetivos e princípios 
da lei e de outras ferramentas normativas que foram criadas nos últimos 
anos, como o Manual de Jornalismo. 

Pode-se, e deve-se argumentar, que o descumprimento de premissas do 
Manual de Jornalismo também possa ter ocorrido antes de 2016. Apesar 
de não ser este o objetivo deste artigo, não é difícil encontrar debates 
ocorridos nas reuniões do Conselho Curador nos quais o Manual de Jor-
nalismo era evocado para corrigir determinadas ações ocorridas na rotina 
operacional da EBC. 

Um exemplo disso ocorreu na 42ª reunião do órgão, em 30 de janeiro de 
2013, quando o conselheiro Murilo César Ramos, representante da socie-
dade civil, iniciou um debate no colegiado chamando a atenção sobre o 
viés político dos comentaristas contratados para o jornalismo da TV Brasil, 
Emir Sader e Luis Nassif. Segundo o conselheiro, a ideia não seria debater 
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a qualidade jornalística de ambos, mas o desequilíbrio editorial que pudes-
se comprometer a autonomia editorial da Empresa naquele momento19. 
Ou, quando os conselheiros cobravam a existência de manuais específi-
cos para a cobertura jornalística eleitoral, ou mesmo quando, por meses, 
o Conselho Curador exigia a implementação do Comitê Editorial de Jorna-
lismo, até que de fato a ação foi colocada em prática pela então diretoria. 
Estes são exemplos que evidenciam a possibilidade de casos envolvendo 
o não cumprimento do Manual também existirem no passado. 

Contudo, nesse período, havia maneiras legais de fiscalização e de debate 
sobre os desvios. Lembrando que as reuniões do Conselho Curador eram 
transmitidas ao vivo pela internet, o que garantia uma prática de accoun-
tability e de transparência junto à sociedade sobre a forma como os des-
cumprimentos do Manual de Jornalismo estavam sendo tratados e sobre 
possíveis formas de pressão para a soluções dos desvios. Sem um orga-
nismo que possa fazer esta fiscalização, apesar do Manual de Jornalismo 
estar vigente na Empresa, quem o fará ser cumprido pela Direção da EBC? 
Qual é a punição para o seu descumprimento? O documento é visto pelos 
empregados, pela sociedade e pela direção da EBC, como um conjunto de 
regras a ser cumprido atualmente?

A importância da continuidade da vigência do Manual de Jornalismo da 
EBC se fortalece e tem ampliada a sua legitimidade se for concomitante a 
possibilidades legais de organismos realizarem a fiscalização de seu cum-
primento. Fundamental também seria adoção de práticas de estímulo ao 
uso do Manual de Jornalismo pela EBC e de ampliação da visibilidade do 
documento para a Empresa e para a sociedade, como forma de torná-lo 
cotidiano nas rotinas operacionais dos canais da EBC. E crucial para sua 

19. 42ª Reunião do Conselho Curador da EBC. Nota Taquigráfica disponível em: <http://www.
ebc.com.br/institucional/sites/_institucional/files/atoms/files/degravacao_42a_reuniao_
cc_ebc.pdf > Acesso em: 15 jul. 2019
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legitimidade será a possibilidade de adoção de sanções serem aplicadas 
à direção da EBC – a partir de uma apuração responsável dos fatos respei-
tando a estrutura hierárquica e organizacional da empresa – para casos 
que envolvam o descumprimento comprovado de regras do seu próprio 
Manual de Jornalismo. 
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