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os tentáculos do oligopólio

Decidimos dedicar esta edição ao tema da(s) mídia(s), que, como se sabe, vem ganhando crescente impor-
tância nas últimas décadas no mundo todo. No Brasil, os principais meios de comunicação há muito deixaram de 
ser empresas frágeis e desorganizadas, “gigantes de pés de barro” como as definiu o historiador Nelson Werneck 
Sodré em seu clássico estudo sobre a imprensa brasileira. O que se tem hoje é uma mídia de mãos grandes e for-
tes, que constituiu conglomerados empresariais e ascendeu ao primeiro escalão da economia nacional, exibindo 
receitas que em alguns casos já se contam em bilhões de reais por ano. Uma mídia que dita comportamentos, for-
ja consensos, intervém abertamente na disputa política. Em resumo, um poderoso protagonista da cena brasileira.

Na reportagem de abertura, Antonio Biondi e Cristina Charão revelam as investidas dos grupos de mídia 
sobre a área das telecomunicações, sua associação a capitais estrangeiros, as sociedades que mantêm entre si, e 
o modo como vários deles exercem a propriedade cruzada de diversos meios: TV, rádio, jornais, revistas, Inter-
net, distribuidoras. Sem esquecer seus investimentos em áreas tão díspares como bancos e shopping centers.

Venicio Lima discorre sobre os mecanismos legais que dão vida ao chamado “coronelismo eletrônico”, fe-
nômeno que se apóia na concessão de licenças para funcionamento de emissoras de rádio e TV como moeda 
de troca de natureza política. Cláudia Lahni retoma a questão sob o ângulo das rádios comunitárias autênticas, 
que continuam sufocadas e reprimidas pelo governo, e defende a possibilidade de legislação municipal para 
essas emissoras de inegável potencial democrático.

Rosaly Brito rasga a fantasia barata dos reality shows, jogando luz sobre a futilidade planejada do “Big Bro-
ther Brasil” (cuja mais recente versão teve início em janeiro de 2008), programa emblemático da disposição da 
Rede Globo de sacrificar tudo no altar do lucro.

Bia Barbosa e Laurindo Lalo Leal examinam, em seus artigos, a TV Brasil, polêmica iniciativa do governo 
federal de criar uma TV pública. São pontos de vista diferentes, permeados embora de convergências, e que 
contribuem para enriquecer uma discussão que está apenas no início. Muito em voga, também, a questão da 
TV Digital é tratada nesta edição de modo esclarecedor por Almir Almas, que cuida de contextualizar o surgi-
mento da nova tecnologia, apontar caminhos, levantar dúvidas.

Gustavo Gindre, outro desmistificador, conta-nos que a Internet nada tem de anárquico, e traça o roteiro 
da governança da rede, constituída por uma série de órgãos. Mapeia os problemas existentes, incluídos os que 
dizem respeito especificamente ao Comitê Gestor da Internet no Brasil.

Finalmente, o jornalismo. Lúcio Flávio Pinto, em texto de cunho muito pessoal, relata sua trajetória como 
jornalista, tendo como mote seu Jornal Pessoal, um quinzenário que acaba de completar vinte anos de vida. 
Neste percurso, repassa e discute as relações entre jornalismo e academia. Bernardo Kucinski, ao avaliar os 
avanços da luta pela democratização dos meios de comunicação no Brasil, dedica atenção especial à questão 
do jornalismo. Os movimentos sociais, diz, finalmente compreenderam que informação e comunicação são 
questões estratégicas e que não basta denunciar o oligopólio midiático: é preciso criar alternativas a ele.

Renovação
A Comissão Editorial da Revista Adusp acaba de passar por um processo de renovação da sua composição. 

Deixaram a Comissão, ao final de seus mandatos (eleitos que foram pelo Conselho de Representantes da 
Adusp), os professores Hélio Morishita e Paulo Eduardo Mangeon Elias. Também se desligou da Comissão o 
professor José Marcelino de Rezende Pinto, por haver passado a integrar a Diretoria da Adusp. 

Os novos membros da Comissão, igualmente eleitos pelo Conselho de Representantes, são os professores 
Dilma de Melo e Silva, Flávio Tavares e Maurilane Biccas.  

Aos que saíram, nossos agradecimentos pela intensa colaboração com a revista ao longo de vários anos. Aos 
que chegam, nossas boas-vindas.

O Editor
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terrA de gigAntes
Antonio Biondi e Cristina Charão

Jornalistas, membros do Intervozes-Coletivo Brasil de Comunicação Social

A concentração dos meios de comunicação no Brasil segue 
como um dos pontos mais vulneráveis da nossa já frágil 

democracia. A mídia grande é o principal partido político no Brasil 
contemporâneo. Enquanto os grupos do setor se organizam para 
ampliar o domínio hoje exercido, empresas estrangeiras buscam 
formas de disputar o mercado. Sobrará espaço para sociedade e 
Estado desenharem uma agenda voltada ao interesse público?
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P
oucas famílias domi-
nam a comunicação no 
Brasil, enquanto mi-
lhões se calam. A co-
municação é um dos 
rincões do país onde a 

democracia ainda não chegou. A mí-
dia grande é o principal partido po-
lítico no Brasil contemporâneo. As 
imagens utilizadas para demonstrar 
a concentração do setor de comuni-
cação no país são muitas e a maioria 
delas, infelizmente, corretas.

A realidade brasileira, hoje, é 
de que os grupos Globo, SBT, Re-
cord, Abril, Folha, Estado, Rede 
Brasil Sul (RBS) e Bandeirantes 
exercem um amplo domínio do 
setor, numa clara configuração 
de oligopólio. A concentração 
fortalece esses grupos politi-
camente e afeta diretamente a 
democracia no país — fenôme-
nos comumente analisados por 
especialistas.

Para se entender como tal 
quadro é hoje possível (e como 
é possível alterar tal quadro), é 
fundamental compreender como os 
principais grupos de comunicação 
do país se organizam. Os setores 
da economia por onde avançam os 
interesses de cada empresa, seus só-
cios, os desdobramentos regionais 
de maior relevância. A atuação dos 
grupos em um cenário de conver-
gência tecnológica. E de que for-
ma abocanham as verbas públicas 
no Brasil, ao mesmo tempo em que 
impõem agendas aos governos, re-
ceosos de sua força e supostamente 
dependentes de seu apoio. 

Em outras palavras, não se pode 
deixar de pensar nos grupos de mídia 
como empresas, jogando o jogo do 

capital, avançando e retrocedendo 
com os mercados. Empresas que, cla-
ro, lidam com um capital simbólico 
que certamente multiplica seu peso 
na economia e na política nacionais. 
Um capital que, muitas vezes, é usa-
do para burlar e, outras tantas vezes, 
reescrever as regras mercadológicas.

Alguns exemplos mais recen-
tes de como as grandes empresas 
midiáticas defendem a todo custo 
seus negócios, exemplos restritos ao 

campo da comunicação: a escolha 
do padrão japonês de TV Digital, 
garantindo a permanência do mo-
delo de negócios da TV aberta por 
vários anos; a aprovação, em 2002, 
da proposta de emenda à Constitui-
ção que permitiu o ingresso de ca-
pitais estrangeiros nas empresas até 
um limite de 30%; a não obrigato-
riedade da Classificação Indicativa 
na televisão, de forma — novamen-

te — a não interferir no modelo da 
TV aberta; ou mesmo a não-regu-
lamentação de pontos básicos para 
o fortalecimento e aproveitamento 
de conteúdo regional para o setor.

Neste reescrever constante das 
regras, pelo menos seis dos oito 
grandes conglomerados de mídia do 
Brasil mantêm-se, também, entre os 
maiores grupos empresariais do país, 
por receita. A edição 2007 de “Valor 
Grandes Grupos”, anuário do jor-
nal Valor Econômico, lista os grupos 
Sílvio Santos (na 97ª posição), Abril 
(105ª), RBS (178ª) e Estado (183ª). 
Outros dois gigantes, Organizações 
Globo e Grupo Folha — exatamen-
te os que compartilham a proprieda-
de de Valor Econômico — não são 
citados no anuário, e conseguir 
informações sobre o faturamen-
to de ambos não é tarefa fácil, 
apesar de se organizarem como 
sociedades anônimas (S/A), o que 
teoricamente exige transparência 
nos balanços financeiros. 

Só foi possível localizar infor-
mações da Folha pelo noticiário. 

Às vezes, do próprio grupo. Já a 
Globo, apesar de fechar o acesso 
a seus relatórios financeiros, foi 
mais solícita e enviou seu último 
balanço.

A receita bruta da Globo Comu-
nicação e Participações (Globopar), 
holding que controla a maior parte 
dos negócios das Organizações Glo-
bo (incluindo a TV, jornais, rádio e 
portais da internet) e tem partici-
pação em outros negócios (notada-
mente a TV por assinatura), somou 
R$ 6,8 bilhões em 2006. Este valor 
colocaria o grupo na 36ª posição do 
ranking dos maiores grupos empre-
sariais do país.

Os grandes 

grupos passaram por 

reestruturações forçadas 

pelo endividamento, que veio 

ora de aventuras no ramo da 

telefonia (Grupo Estado e RBS), 

ora da confiança exagerada 

no crescimento do mercado 

da TV por assinatura e 

Internet banda larga 

(Globo e Abril)
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Já sobre o Grupo Folha, dono 
do jornal Folha de S. Paulo e do 
portal e provedor UOL, as infor-
mações são mais difusas. Quando 
anunciou, no início de 2005, a fusão 
de todas as suas operações em uma 
só empresa, a Folha-UOL S.A., a 
família Frias, dona do grupo, afir-
mava que estava consolidando o 
“segundo maior grupo de mídia do 
país”, com faturamento de R$ 1,3 
bilhão. Em 2006 o UOL faturou, 
sozinho, R$ 634 milhões.

Record e Bandeirantes acabam 
por não ser citados nos anuários 
dos “grandes” do empresariado. 
Porém, vale destacar que a própria 
Record admite ter alcançado um 
faturamento de R$ 1 bilhão em 
2006, estimando um acréscimo 
de 36% em 2007. A Bandeiran-
tes teria obtido, em 2006, algo 
próximo de R$ 250 milhões. 

Ser tão grande pode ser um 
problema. E até dois anos atrás, 
realmente foi. Neste período, 
praticamente todos os grandes 
grupos passaram por reestrutura-
ções forçadas pelo endividamento 
excessivo. Dívidas que vieram ora 
de aventuras no ramo da telefonia, 
como nos casos do Grupo Estado e 
da RBS; ora da confiança exagera-
da no crescimento dos mercados de 
TV por assinatura e Internet banda 
larga, casos da Globo e da Abril. E 
valores que se viram multiplicados 
quando a política cambial do gover-
no FHC ruiu, desvalorizando o real 
frente ao dólar.

Os conglomerados midiáticos 
encontraram saídas e os resultados 
que colhem são significativos. Em 
2005 as Organizações Globo obti-
veram um lucro líqüido de R$ 1,99 

bilhão — um dos 20 maiores 
da economia nacional nesse 
ano, não por acaso o mesmo 
em que o grupo apresentou a 
maior margem de lucro líqüi-
do dentre todas as empresas 
brasileiras: 92%, segundo o 
anuário “Valor 1000”, do jor-
nal Valor Econômico, edição 
2006. Em 2006, o lucro bruto 
da Globopar foi de R$ 2,8 
bilhões.

O anuário “Valor Grandes Gru-
pos”, edição 2007, registra que o 
Grupo Estado obteve a melhor ren-
tabilidade líqüida sobre o patrimô-
nio entre as 40 maiores organiza-
ções empresariais do setor de ser-
viços (que é parte do conjunto dos 
200 maiores grupos da economia 
brasileira, listados pela publicação). 
Já a RBS auferiu o 20º maior lucro 
líqüido no mesmo setor.

As saídas encontradas pelas gran-
des das comunicações redesenharam 
o cenário das mídias no Brasil. Não 
a ponto, no entanto, de modificar 
a forma ultra-concentradora com 
que se organizam os grupos.

As novas tintas que mudaram 
o quadro geral vieram de gru-
pos estrangeiros de mídia ou das 
grandes operadoras de telecomu-

nicações. Em geral, até 2004 os ne-
gócios dos grandes grupos estavam 

apoiados ou sobre capitais próprios, 
ou sobre fundos de investimentos 
internacionais (e alguns nacionais) 
cuja participação no bolo de acionis-
tas, contudo, era minoritária.

Foi com o time montado desta 
forma que os grupos de mídia bra-
sileiros tentaram avançar sobre o 
setor da infra-estrutura de comuni-
cação a partir de meados da década 
de 1990. O foco, já naqueles tem-
pos, era a convergência dos serviços 
de comunicação e de telecomuni-
cação, resultado dos processos de 
digitalização dos conteúdos. Pelas 
razões já apontadas — excesso de 
euforia e crise cambial — os tradi-

Falar em TV 

por assinatura no 

Brasil, hoje, implica citar 

a Embratel/Telmex de Carlos 

Slim (sócia da Net Serviços), 

a Sky/DirecTV de Rupert 

Murdoch e a Telefónica de 

España (TVA). Mas os sócios 

e ex-sócios brasileiros vão 

muito bem, obrigado

O cenário das mídias alterou-se, mas a concentração  continua
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cionais grupos brasileiros de comu-
nicação recuaram nesta estratégia.

Já não é possível, por exemplo, 
falar em TV por assinatura no Brasil 
sem citar a Embratel/Telmex de Car-
los Slim (sócia da Net Serviços), ou 
a Sky/DirecTV de Rupert Murdoch, 
ou a Telefónica de España (TVA). 
Nestes casos, há a retração da parti-
cipação de grupos como a Globo e a 
Abril, e até a saída por completo das 
operações, como no caso da RBS.

O movimento atual parece ser de 
foco total na produção de conteúdo. 
A Globo, por exemplo, reforça sua 
estratégia na Internet, comprando da 
Itália Telecom a parcela que lhe cabia 
no portal Globo.com, e avança sobre 
a produção audiovisual (com a Glo-
bo Filmes). A RBS caminha a passos 
largos, criando portais com foco re-
gional (como a ZeroHora.com), além 
de projetos de produção de conteúdo 

para a Internet (lançou recen-
temente uma série interativa 
pelo sítio Kzuka). A Record 
investiu pesadamente em um 
centro de produção audiovisu-
al no Rio de Janeiro.

A Abril, por enquanto, foi 
o único grupo a lançar mão 
de sociedades internacionais 
para reforçar sua posição co-
mo produtora de conteúdo. 
Em 2006, 30% do capital da 
controladora do conglomera-
do foi vendido para o grupo 
Naspers, da África do Sul. A 

Folha ensaiou o mesmo movimento: 
no início de 2005, chegou a anunciar 
a fusão entre as duas grandes empre-
sas do grupo, a Folhapar e a UOL 
S.A., visando a entrada de capital da 
Portugal Telecom. A operação não 
se concretizou e a tele portuguesa 
passou a ser sócia apenas do UOL.

Toda esta movimentação na base, 
no entanto, não fez cócegas na pon-
ta do iceberg: seguem os “concentra-
dos” de veículos, ora orbitando ao 
redor das grandes redes de TV, ora 
sobrevivendo da captura do merca-
do publicitário pelo prestígio conse-
guido por anos de políticas editoriais 
conservadoras, mas espertinhas.

Como aponta a pesquisa “Os Do-
nos da Mídia”, realizada em 2002 
pelo Instituto de Pesquisas e Estu-
dos em Comunicação (Epcom), as 
seis redes privadas nacionais iden-
tificadas à época — Globo, SBT, 
Record, Bandeirantes, Rede TV! 

e CNT — dirigiam diretamente 47 
emissoras e, indiretamente, a atua-
ção de 249 emissoras de TV dos 138 
grupos que figuram como afiliados 
regionais. A estas seis redes de TV 
estão vinculados outros 372 veículos, 
entre rádios, jornais e revistas.

Uma nova versão do estudo es-
tá sendo preparada pelo Epcom, 
mas pode-se supor que, de lá para 
cá, as variações foram internas ao 
quadro. A agressividade da Record 
de Edir Macedo em sua estratégia 
de expansão regional pode mudar 
algo da correlação de forças entre 
os grupos, mas não há novos atores, 
trazendo novos conteúdos ou forças 
políticas para este jogo.

Nem mesmo nos setores não atre-
lados às limitações da distribuição de 
canais de rádio e TV pode-se falar 
em mudanças significativas. Quando 
se retrata os mercados de jornais, 
revistas ou Internet (vide quadro nas 
p. 10 e 11), repetem-se os mesmos 
nomes: Abril, Folha, Estado, Globo... 
Em resumo, o que se vê é o re-arran-
jo destes capitais, de forma que conti-
nuem controlando com mão grande e 
forte o que se lê, ouve e vê no Brasil.

Referências
Anuários “Valor 1000” e “Valor Grandes Grupos”, do jornal Valor Econômico, 2006 e 2007.
Globopar. Balanço financeiro de 2006.
Sítio www.rederecord.com.br/internacional/ 
Sítio www.rbs.com.br/ 
http://band.com.br/home.asp
Sítio http://sistemas.anatel.gov.br/sis/SistemasInterativos.asp

O cenário das mídias alterou-se, mas a concentração  continua
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Antonio Biondi é jornalista. Foi repórter da agência 

Carta Maior. Membro da equipe de edição do livro Vozes da 
Democracia (São Paulo, Imprensa Oficial/Intervozes, 2006).

cristinA chArão é jornalista, mestranda em 
Letras (UFRGS). Foi repórter do jornal O Estado de S. 
Paulo e das revistas Galileu e Veja. 

Ambos são membros do Intervozes-Coletivo Brasil de Comu-
nicação Social, entidade que luta pela democratização 
do direito à comunicação.
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o MApA dAs MídiAs

Tabela 2 – Audiência nacional 
das redes de TV* em 2006

Rede Participação  
na audiência

Globo 57%
SBT 12%
Record 12%
Bandeirantes 4%
Rede TV! 2%
Outras 13%
Total 100%

Fonte: Mídia Dados 2007
*População total do país, das 7h ás 24h, 
de segunda a domingo

Tabela 1 – Faturamento publicitário bruto 
em 2007

Tipo de mídia Verba (R$) %
Televisão 4,88 bilhões 59,5
Jornal 1,35 bilhão 16,5
Revista 644,6 milhões 7,9
Rádio 327,0 milhões 4,0
Mídia exterior 259,6 milhões 3,2
TV por Assinatura 248,7 milhões 3,0
Guias e listas 238,6 milhões 2,9
Internet 221,5 milhões 2,7
Cinema 28,8 milhões 0,3
Total 8,2 bilhões 100

Fonte: Intermeios/Meio & Mensagem

Tabela 3 – Jornais de maior circulação (2006)

Veículo Grupo Média diária 
(mil exemplares) Posição

Folha de S. Paulo (SP) Folha 309,4 1º
O Globo (RJ) Globo 276,4 2º
Extra (RJ) Globo 267,2 3º
O Estado de S. Paulo (SP) Estado 230,9 4º
Zero Hora (RS) RBS 174,6 5º
Correio do Povo (RS) Record 157,7 6º
Diário Gaúcho (RS) RBS 152,1 7º
Super Notícia (MG) Sempre Editora 135,2 8º
Meia Hora (RJ) O Dia 129,9 9º
O Dia (RJ) O Dia 122,2 10º
Agora São Paulo (SP) Folha 81,0 12º
Jornal do Brasil (RJ) C. B. de Multimídia* 78,7 13º
Estado de Minas (MG) Diários Associados 74,4 14º
Gazeta Mercantil (SP) C. B. de Multimídia* 70,8 15º
Diário de S. Paulo (SP) Globo 65,3 16º
Correio Braziliense (DF) Diários Assocs. 55,3 18º
Jornal da Tarde (SP) Estado 55,0 19º
Valor Econômico (SP) Folha e Globo 49,8 21º
Gazeta do Povo (PR) RPC** 47,8 22º
Diário Catatinense (SC) RBS 42,4 23º

Fonte: IVC (Instituto Verificador de Circulação) / Mídia Dados 2007
*Companhia Brasileira de Multimídia (Nelson Tanure/Docas Investimentos)
** Rede Paranaense de Comunicação
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Tabela 4 – Editoras das revistas de maior circulação  
(julho 2006 a junho 2007)

Grupo
Nº de publicações 

entre as 30 maiores
Publicações

Abril 22 Veja e outras
Panini Brasil 3 Mônica, Cebolinha, Chico Bento
Alto Astral 1 Guia Astral
Editora Caras 1 Caras
Editora Três 1 IstoÉ
Globo 1 Época
Reader’s Digest 1 Seleções

Fonte: IVC / Meio & Mensagem

Tabela 5 – Sítios de maior visitação 
(Outubro de 2007)

Sítio Nº de visitantes únicos*
Google 17,1 milhões
Orkut 16,4 milhões
MSN 13,2 milhões
UOL 10 milhões
Hotmail 9,2 milhões
Yahoo 8,5 milhões
Globo 7,4 milhões
Portal Terra 5,4 milhões
Youtube 3,2 milhões
IG 2,1 milhões

*Não considera locais de acesso público e coletivo, 
como universidades, escritórios e lanhouses, 
somente acessos por máquinas em domicílios 
(contabiliza-se um acesso por computador, sem 
distinguir o número de pessoas que o tenha 
utilizado ou as vezes que a página tenha sido 
acessada)
Fonte: Ibope-Nielsen

Tabela 7 – Investimento da 
União em publicidade, por 
mídia (2006)

Meios Investimento  
(R$ milhões)

Internet 16,58
Outdoor 16,72
Revista 88,08
Jornal 101,92
Rádio 121,85
Televisão 646,63
Outros 63,66
Total* 1.055,44

*Total geral – Administração 
Direta (todos os órgãos) + 
Indireta (todas as empresas)
Fonte: Secom

Tabela 6 – Principais redes de rádio AM/FM

Rede Grupo
Nº de 

emissoras
Rede Gaúcha Sat RBS 130
Jovem Pan Sat AM Jovem Pan 76
American Sat American Sat 72
Jovem Pan Sat FM Jovem Pan 53
Rede Bandeirantes AM/FM Bandeirantes 51
Rede Band FM Bandeirantes 37
Rede Transamérica – Hits Transamérica 35
Globo AM Globo 27
CBN Globo 26
RBS Rádio RBS 25
Antena 1 Sat Antena 1 22
Rede Transamérica – Pop Transamérica 12
Band News Bandeirantes 6
Rede Transamérica – Light Transamérica 2

Fonte: Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e Núcleo 
de Mídia da Secom (Secretaria de Comunicação Social da 
Presidência da República) / Mídia Dados 2007

Foto: D
aniel G

arcia
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 orgAnizAções gloBo

Faturamento: R$ 6,8 bilhões (receita bruta da Globopar, holding do grupo, em 2006)

Frentes de atividade em mídia: TV aberta, TV segmentada, TV por assinatura, rádio, 
mídia impressa (jornais e revistas), Internet (portais, provedores e acesso), 
cinema, gravadora

Frentes de atividade extra-mídia: shopping centers

Proprietários: Família Marinho

Principais sócios: Embratel/Telmex (62% da Net Serviços), Sky/DirecTV (72% da Sky 
Brasil), Telefónica de España (50% da Endemol Brasil), Grupo Folha (50% 
do jornal Valor Econômico)

Daniel Garcia
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Fruto da sinergia entre os planos 
de “integração nacional” do regime 
militar e os seus próprios planos de 
expansão, fertilizados por um até 
hoje não explicado acordo com o 
grupo Time-Warner, as Organiza-
ções Globo chegam ao século XXI 
como um dos maiores grupos em-
presariais privados do país.

Não sem algum susto: em 2002, 
anunciou-se o default da sua contro-
ladora, a Globopar. Os investimen-
tos feitos em telefonia, distribuição 
de TV por cabo e satélite foram 
maiores do que o retorno, e nem a 
lucrativa Rede Globo de Televisão 
(que cobre 98% do território nacio-
nal e abocanha 52% da audiência 
da TV aberta) podia fazer fecharem 
as contas.

A reestruturação levou à associa-
ção com grandes grupos internacio-
nais. Os caminhos para isso foram 

conturbados. Primeiro, foi preciso 
garantir a abertura dos mercados ao 
capital estrangeiro. Diante da sua 
dívida, restou à Globo pressionar 
pela aprovação da PEC 203. Veio, 
então, a fusão entre Sky e DirecTV, 
tornando a Globo sócia do magnata 
australiano Rupert Murdoch. Em 
seguida, foi a vez da Net. O controle 
acionário passou à Telmex de Carlos 
Slim, via Embratel. O negócio, que 
contraria os limites de propriedade 
estrangeira em empresas de TV a 
cabo, foi aprovado pela Anatel.

Se de um lado abriu mão de 
controlar infra-estrutura no negó-
cio de TV por assinatura, de outro 
vem garantindo a supremacia na 
programação. A Net Brasil segue 
sob controle acionário da família 
Marinho e é responsável por 83% 
do mercado de “empacotamento de 
canais”, ou seja, a venda de pacotes 

de programação para as grandes 
distribuidoras nacionais, para algu-
mas independentes e também para 
distribuidoras internacionais.

O foco, agora, é a produção de 
conteúdo em várias plataformas. 
Uma opção tem sido levar para a In-
ternet todo o arsenal produzido nas 
suas empresas tradicionais (a TV, os 
jornais e as várias rádios), apostando 
também no cinema, com a Globo 
Filmes. Outra, reforçar a presença 
nos canais segmentados (os canais 
Globosat) e na programação para 
TV por assinatura — a Net Brasil. 

Há, ainda, as associações com 
empresas de distribuição de conte-
údo em plataformas diversas, como 
a operadora de celular Vivo, com 
quem a Globo tem um acordo que 
contempla o “Big Brother Brasil”. 
O programa é o principal produto 
da Endemol Brasil.

 Os negócios da família Marinho

TV aberta Rede Globo: cinco emissoras próprias, 121 afiliadas

TV segmentada
Globosat: GloboNews, Multishow, Canais SporTV, GNT, Rede Telecine, Canal Brasil, 
Universal Channel, Premiere Futebol Clube, Premiere Shows,  Premiere Combate

Globo Internacional

TV por assinatura Net Brasil (programação), Net Serviços (distribuição), Sky Brasil (distribuição)

Jornais O Globo, Extra, Diário de S. Paulo, Valor Econômico

Internet Globo.com (portal e provedor)

Rádio
Sistema Globo de Rádio: Globo AM (RJ, MG e SP; rede com 27 emissoras), Globo FM (RJ), 
CBN (RJ, SP, BH, DF; rede com 26 emissoras), 98 FM Rio de Janeiro, BH FM Belo Horizonte

Agências de notícias Agência Globo

Revistas Editora Globo (Época e outros 20 títulos)

Editora Globo Livros

Gravadora Som Livre

Cinema Globo Filmes (produção)

Shopping centers São Marcos Empreendimentos Imobiliários: shopping centers Vale (São José dos Campos-
SP), Interlagos (São Paulo-SP), Downtown e Botafogo Praia Shopping (Rio de Janeiro-RJ)
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 Os negócios de Sílvio Santos

TV aberta 8 emissoras próprias, 98 emissoras afiliadas

TV a cabo TV Alphaville, TV Cidade

Comércio varejista Rede Baú da Felicidade

Comércio e capitalização Baú da Felicidade, Liderança Capitalização

Serviços financeiros
Banco Panamericano, Panamericano Cartões de Crédito, Panamericano 
Leasing, Panamericano Seguradora, Consórcio Panamericano

Empreendimentos imobiliários Sisan Empreendimentos Imobiliários, Shopping Vimave, Shopping Bela Vista 

Hotelaria Sofitel Jequitimar Guarujá

Cosméticos SSR Cosméticos (marcas Hydrogen e Jequiti)

Faturamento: R$ 3,23 bilhões em 2006

Frentes de atividade em mídia: TV aberta, TV por assinatura, produção audiovisual

Frentes de atividade extra-mídia: setor financeiro, empreendimentos imobiliários, 
comércio de automóveis, comércio varejista

Proprietários: Sílvio Santos e família

Principais sócios: Grupo Bandeirantes de Comunicação, HMT&F - Hicks Muse, Tate & 
Furst e LAIF - Latin American Infrastructure Fund - GE Capital e AIG (na TV 
Cidade). Rede Accor de Hotéis (Sofitel Jequitimar Guarujá)

A diversidade dos negócios do 
empresário Senor Abravanel, ou 
Sílvio Santos, justifica que o grupo 
que controla tenha seu nome, ao in-
vés de tomar emprestado o do Sis-
tema Brasileiro de Televisão (SBT). 
Mas não é difícil imaginar que, sem 
a rede de TV, seus empreendimen-
tos — que vão de um banco comer-
cial à produção de cosméticos, pas-
sando por shopping centers e hotéis 
— não seriam tão prósperos.

A rede do SBT é, em número 
de emissoras e retransmissoras, a 

segunda maior do país. São 8 gera-
doras próprias e 98 emissoras afi-
liadas, cobrindo 98% do território 
nacional. Em diferentes Estados, 47 
grupos regionais de comunicação 
estão afiliados à rede de TV de Síl-
vio Santos. O segundo lugar em au-
diência e faturamento, no entanto, 
vê-se ameaçado pela agressiva am-
pliação da Rede Record. Em 2006, 
o SBT foi a única operação do Gru-
po Silvio Santos a dar prejuízo.

Não há sinais, no entanto, de 
que o SBT e o próprio Grupo Síl-

vio Santos venham a alterar a es-
tratégia que colocou o grupo en-
tre os maiores do país: a fórmula 
iniciada pela dobradinha Baú da 
Felicidade/SBT, que deu origem 
a toda a série de investimentos 
no setor financeiro voltado para 
o mesmo público do programa 
de auditório do controlador do 
grupo.

O Banco Panamericano, ponta-
de-lança do grupo no setor finan-
ceiro, é o 32º no ranking de ativos 
totais do Banco Central.

 grupo sílvio sAntos



15

Janeiro 2008Revista Adusp

 grupo ABril

Faturamento anual: R$ 2,66 bilhões em 2006

Frentes de atividade: mídia impressa (revistas), gráfica, distribuição, livros didáticos, 
TV segmentada e TV por assinatura

Proprietários: Roberto Civita e família

Principais sócios: Naspers Group (30% da holding Abril S.A), Telefónica de España 
(49% da TVA), Viacom Inc. (30% da MTV Brasil)

 Os negócios da Abril

Revistas Editora Abril (Veja e outros 110 títulos)

TV por assinatura TVA

TV segmentada MTV Brasil

Distribuição e logística Dinap, Fernando Chinaglia

Gráfica Gráfica Abril

Livros didáticos Editora Ática, Editora Scipione

Tal e qual a política editorial de 
suas principais revistas, os negócios 
do Grupo Abril também são marca-
dos pela polêmica. A começar pela 
sua principal parceria, com o grupo 
Naspers, da África do Sul, intima-
mente ligado ao Partido Nacional, 
pilar político do apartheid que vigo-
rou até os anos 1990.

A venda de 30% da Abril S.A., 
controladora do grupo, para a Nas-
pers, em 2006, foi a saída encontra-
da pelos Civita para superar a crise 
instaurada com o fim da paridade 
dólar-real, em 1999. A Abril inves-
tira pesadamente na Internet — no 
portal Universo Online (UOL) e no 
serviço de banda larga Ajato — e 
na TV por assinatura TVA, con-
traindo altas dívidas.

O lance, entretanto, não foi sufi-
ciente para que a Abril mantivesse 
sua presença no mercado de TV pa-
ga. Em um negócio aprovado pela 
Anatel, a Telefónica adquiriu parte 
da TVA, assumindo as operações em 
tecnologia MMDS e o serviço AJa-
to, além da maior parte das ações da 
operação via cabo no Estado de São 
Paulo. A polêmica, aqui, gira em tor-
no do controle de uma concessioná-
ria de TV a cabo por uma empresa 
estrangeira. A Anatel desconsiderou 
a presença da Telefónica no negócio.

Apesar destes recuos pontuais, 
os Civita mantêm sua posição co-
mo players importantes do mercado 
de comunicação, sustentada pelo 
grande número de revistas que edi-
tam. Segundo dados divulgados pe-

la editora, a Abril concentra cerca 
de 56% da receita publicitária do 
setor revista.

Em outubro de 2007, o Grupo 
Abril anunciou a aquisição da Fernan-
do Chinaglia Distribuidora, a segunda 
maior empresa do país em distribui-
ção de impressos (revistas, especial-
mente). A compra garante aos Civita 
quase 100% do mercado de distribui-
ção, além da oportunidade de contro-
lar a circulação dos produtos de suas 
concorrentes. A operação está sendo 
contestada no Conselho Administrati-
vo de Defesa Econômica (Cade).

A Abril ainda detém fatia im-
portante do mercado de livros didá-
ticos. Cerca de 30% das publicações 
deste setor são editadas pela Ática 
e Scipione, controladas pelo grupo.
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 grupo FolhA

Faturamento: R$ 1,434 bilhão em 2006 (estimado a partir de notícias publicadas 
pelos veículos do grupo)

Frentes de atividade: Mídia impressa (jornais), conteúdo para Internet, gráfica, 
pesquisas de mercado

Proprietários: Família Frias

Principais sócios: Portugal Telecom (29% da Universo Online S.A.), Organizações 
Globo (50% do jornal Valor Econômico), Grupo Estado (50% da São Paulo 
Distribuição e Logística Ltda.)
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 Os negócios da família Frias

Jornais Folha de S. Paulo, Agora São Paulo, Valor Econômico

Internet UOL (portal e provedor), BOL (portal e provedor), Folha Online

Agências de notícias Agência Folha, InvestFolha, FolhaNews

Instituto de Pesquisas DataFolha

Editoras e gráficas Plural Editora e Gráfica, Publifolha, Folha Gráfica

Distribuição e Logística Transfolha, São Paulo Distribuição e Logística

Ainda sem explorar o filão da 
radiodifusão, a família Frias ga-
rante o seu lugar entre os grandes 
grupos de mídia brasileiros graças 
à influência do seu negócio de ori-
gem, o jornal Folha de S. Paulo, e 
o gigantismo do portal e provedor 
Universo Online (UOL).

A Empresa Folha da Manhã 
S.A. vê a sua principal publicação 
aumentar seu prestígio quando re-
solve inverter a imagem deixada 
pelas histórias de colaboração dire-
ta com o regime militar, apostando 
em episódios de cunho nacional, 
como a campanha das Diretas e o 
impeachment de Collor. A identi-
dade com a classe média intelectu-
alizada paulistana garantiu à Folha 
de S. Paulo o primeiro lugar em ti-
ragem (309 mil exemplares diários) 
e circulação e a “modernização” 
da empresa, gerando lucros que 
permitiram aos Frias alçar vôos em 
outras mídias.

A aposta no UOL, feita inicial-
mente em parceria com o Grupo 
Abril, sobreviveu à bolha da Inter-
net. A saída dos Civita abriu espa-

ço para o investimento da Portugal 
Telecom e também para a abertura 
do capital do UOL na Bolsa de Va-
lores. Hoje, os 972 mil assinantes e 
milhões de internautas visitando su-
as páginas garantem um dos maio-
res faturamentos em publicidade 
na rede e fazem pequenas mídias 
(revistas de editoras médias e pe-
quenas, como Trip ou Raça Brasil) 
reféns desta audiência.

No fim dos 1990, a Folha asso-
cia-se às Organizações Globo para 
lançar o jornal Valor Econômico. 

As informações sobre o Grupo 
Folha são poucas. Os relatórios de 
informações financeiras da holding 
Folhapar não são abertos à consul-
ta. Além disso, um dos principais 
anuários da economia brasileira, 
publicado pelo Valor, omite as in-
formações sobre o grupo. No espe-
cial “200 maiores grupos” o Grupo 
Folha não é citado, apesar de seu 
faturamento, estimado com base 
em notícias publicadas pelo próprio 
jornal Folha de S. Paulo, superar o 
auferido pelo concorrente Grupo 
Estado, que consta da lista.

 grupo FolhA
Daniel Garcia
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Faturamento: R$ 1 bilhão em 2006 (com estimativa de R$ 1,36 bilhão para 2007)

Frentes de atividade: TV aberta, rádio, jornais

Proprietários: Edir Macedo Bezerra e Ester Eunice Rangel Bezerra

rede record de rádio e televisão



1�

Janeiro 2008Revista Adusp

“A caminho da liderança”, mar-
tela o sítio da Record. Para ana-
listas, a Record pode alcançar os 
índices de faturamento e audiên-
cia da Globo em dez anos. A Re-
cord, porém, afirma que preten-
de tornar-se líder em cinco anos. 
O negócio dos bispos da Univer-
sal teve início em 1989, quando 
Edir Macedo comprou a emissora 
das mãos de Silvio Santos. A re-
de investe sem parar, seguindo 
os passos da Globo ao fazer in-
vestimentos vultosos em novelas, 
no jornalismo e nas competições 
esportivas: adquiriu, por exem-
plo, os direitos de transmissão das 
Olimpíadas de 2012. 

Entre 2004 e 2006, o fatura-

mento do grupo dobrou, atingin-
do R$ 1 bilhão no ano passado. 
Em 2007, a emissora lançou a Re-
cord News, canal de notícias de 
televisão 24 horas. A TV Record 
investe pesadamente também em 
sucessos de Hollywood, e já chega 
a mais de 130 países. Tem escritó-
rios em Lisboa, Londres, Madri, 
Luanda e Maputo.

Segundo estimativas do merca-
do, cerca de 25% do faturamen-
to bruto da Record têm origem 
em investimentos publicitários 
da Igreja Universal na emissora. 
Edir Macedo, principal acionista 
da Record, é também o mais no-
tável dos integrantes da cúpula 
da Universal. 

rede record de rádio e televisão

 Os negócios da Record 

TV aberta
Rede Record: 5 concessões próprias, 15 filiais e 80 
afiliadas em todo o país. Record News. 
Rede Família

TV via satélite Nove canais da Record Internacional e Record Europa

Rádio
Emissoras próprias na capital e interior paulista, em 
diversas capitais de Estados brasileiros, assim como em 
Madrid e Lisboa (dados da Anatel e da Record)

Jornais Correio do Povo (RS) e Hoje em Dia (MG)

Internet Portais Mundo Record, Mundo Record News e CPovo.Net

Daniel Garcia
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Faturamento: 
R$ 889 milhões em 2006

Frentes de atividade em mídia:  
TV aberta, TV segmentada, 
rádio, mídia impressa (jornais), 
distribuição, Internet (portais), 
gravadora, empresa de 
marketing

Frentes de atividade extra-mídia: 
certificação e administração rural, Fundação Maurício 
Sirotsky Sobrinho

Sócios-proprietários: Família Fernando Ernesto Souza Corrêa, Sucessores de 
Maurício Sirotsky Sobrinho e Família Jayme Sirotsky

 grupo rBs

Reprodução
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Os planos já foram mais ambi-
ciosos e incluíam fazer parte da eli-
te das telecomunicações do país. 
Ainda que não tenham se conso-
lidado, o Grupo Rede Brasil-Sul 
(RBS), do Rio Grande do Sul, se-
gue figurando entre os conglome-
rados do setor, o único fora do eixo 
Rio de Janeiro-São Paulo, seja por 
conta do seu faturamento, seja pelo 
tamanho de suas operações. 

Os vôos mais altos incluíram o 
controle de empresas de TV a cabo 
(a RBS foi uma das fundadoras da 
poderosa Net) e de provedores de 
Internet. E o mais alto deles, o das 
operações de telefonia fixa e celular 
na região Sul. Mas a combinação de 
crise cambial e lances de mercado 

— como a saída da Telefónica de 

España das operações de telefonia 
no Rio Grande do Sul, deixando 
a RBS sem condições de prosse-
guir no negócio — fez com que, aos 
poucos, o grupo gaúcho deixasse de 
ser um player de infra-estrutura. A 
re-organização resultou em demis-
sões, mas o saldo econômico e polí-
tico para o grupo não é negativo.

A RBS é a empresa brasilei-
ra que, sozinha, controla o maior 
número de emissoras de TV: 20 
ao todo, no Rio Grande do Sul e 
em Santa Catarina. Orgulha-se de 
ser a mais antiga afiliada da Rede 
Globo, mas ganhou espaço fazen-
do exatamente o que outros mo-
nopólios regionais não fizeram: 
apostou em tecnologia e numa 
forte estrutura comercial. Por is-

so, não depende economicamente 
da madrinha.

Quanto ao rádio, o sítio da em-
presa conta 26 emissoras, mas o al-
cance das redes que ela lidera é bem 
maior. Só a Rede Gaúcha SAT reú-
ne 130 emissoras. Em mídia impres-
sa, são oito jornais diários. Tamanho 
é seu alcance que a recente aquisi-
ção do jornal A Notícia, de Joinvil-
le, provocou a abertura de processo 
pelo Ministério Público Federal por 
concentração de propriedade, pois 
a RBS tornou-se dona dos quatro 
jornais diários de Santa Catarina. 
Segundo “Valor – Grandes Grupos” 
(2007), a RBS obteve o 20o maior 
lucro líquido do país em 2006 entre 
os grupos do setor de serviços, com 
R$ 142 milhões.

 grupo rBs

 Os negócios da RBS 

TV aberta 18 emissoras (“RBS TVs”)

TV “comunitária” TV Com Porto Alegre, TV Com Florianópolis

TV segmentada Canal Rural

Jornais diários
Zero Hora, Diário Gaúcho, Diário de Santa Maria, Pioneiro, Diário Catarinense, Jornal 
de Santa Catarina, Hora de Santa Catarina, A Notícia

Rádio
26 emissoras próprias, organizadas em redes: Rede Gaúcha Sat (com 129 afiliadas), 
Rede Atlântida, Rede Itapema, CBN 1340, CBN Diário, Farroupilha, Cidade, Metrô

Internet ClicRBS (portal), Zero Hora.com (portal), Hagah (portal), Kzuka (portal)

Editora RBS Publicações

Gravadora Orbeat Music

Distribuição e logística ViaLog

Marketing “jovem” Kzuka

Certificação e 
administração rural

Planejar
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 grupo estAdo

Faturamento: R$ 847 milhões em 2006

Frentes de atividade: mídia impressa (jornais), rádio, agência de notícias, gráfica, 
conteúdo para Internet, marketing direto (listas), TV aberta

Proprietários: Família Mesquita

Sócio: Grupo Folha (50% da São Paulo Distribuição e Logística Ltda.)
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 Os negócios do Estadão

Jornais O Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde

Rádio Rádio Eldorado FM (SP), Rádio Eldorado AM (SP)

Agência de notícias Agência Estado

Internet Portal Estadão.com.br, ZAP (classificados)

Gráfica OESP Gráfica

Marketing direto OESP Mídia – Listão OESP

TV aberta TV Eldorado de Santa Inês (MA) e cinco retransmissoras (SP)

O Grupo Estado foi destacado 
pela publicação “Valor – Grandes 
Grupos” (2007) como o grupo de 
maior rentabilidade patrimonial 
de todo o país no setor de ser-
viços, com um índice de 443,7% 
sobre o patrimônio líqüido do 
grupo. Dentre todos os grandes 
conglomerados de mídia, o Grupo 
Estado segue sendo o mais tradi-
cional negócio de família. Os Mes-
quita resistem a abrir o capital da 
empresa e a assumir sociedades 
com outros grupos — exceção fei-
ta à operação conjunta na distri-
buição dos jornais O Estado de S. 
Paulo (230 mil exemplares/dia) e 
Jornal da Tarde (55 mil exempla-
res/dia) com seu maior concorren-
te, o Grupo Folha.

Também mantêm seus negócios 
arraigados no território paulis-
ta. Além dos jornais, a operação 
de rádios (sob a marca Eldorado) 
é voltada para o Estado de São 
Paulo. A exceção é a concessão 
de uma emissora de TV no Mara-
nhão, no município de Santa Inês. 

Recebida em 2001, a concessão 
foi obtida com a transferência de 
uma outorga na pequena cidade 
para a Rádio Eldorado Ltda., do 
Grupo Estado. A transferência, 
autorizada pelo presidente Fer-
nando Henrique Cardoso, burlava 
naquele momento o processo li-
citatório exigido para outorga de 
concessões de TV, criado no pró-
prio governo FHC.

Com o sinal gerado no Mara-
nhão, os Mesquita pretendiam 
voltar ao seu reduto com retrans-
missoras em São Paulo. Mas o 
favor veio em má hora. Pouco 
antes, empolgada com a paridade 
entre dólar e real, a família Mes-
quita havia se lançado no mer-
cado de telefonia, participando 
da operadora de celular BCP. O 
prejuízo foi compensado com se-
veros cortes de pessoal e a pos-
tergação do projeto da emissora 
de TV, que até hoje não foi ao ar. 
O canal em Santa Inês é usado 
para retransmitir o sinal da TV 
Aparecida.

 grupo estAdo
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 grupo BAndeirAntes

Faturamento: ?

Setores de atividade: TV aberta, rádio, TV segmentada, mídia impressa (jornais), TV 
a cabo

Proprietários: Família Saad

Principais sócios: Grupo Silvio Santos, HMT&F - Hicks Muse, Tate & Furst e LAIF - 
Latin American Infrastructure Fund - GE Capital e AIG (na TV Cidade) e 
Gamecorp (PlayTV)

Reprodução
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 Os negócios da Família Saad

TV aberta Rede Bandeirantes: 8 emissoras próprias, 71 emissoras afiliadas. Play TV

Rádio Rede Bandeirantes AM/FM, Rede Band FM, Rede BandNews, Nativa FM

TV segmentada BandNews, BandSports, TerraViva

TV por assinatura Newco (programadora), TV Cidade (operadora de TV a cabo)

Nascido há 70 anos, o Grupo Ban-
deirantes de Comunicação segue 

funcionando dentro dos 
seus padrões: forte presen-
ça em rádio, especialmen-
te no estado de São Paulo, 
e na TV aberta. Na sua 
página eletrônica, afirma 
ser o “maior grupo de 
rádio do país”. São seis 
redes, entre elas a Rede 
Bandeirantes (com 51 
emissoras), a Band FM 
(com 37) e a BandNews 
(com 6). 

Na TV aberta, a Re-
de Bandeirantes man-
tém-se na quarta posi-
ção em audiência mé-
dia, com 4,3%. A Rede 

21, segunda do grupo, recente-

mente rebatizada PlayTV, funcio-
na também em sinal aberto e tem 
apostado em programação para o 
público jovem, baseada em car-
toons e games. É uma controver-
tida parceria com a Gamecorp, 
empresa produtora de softwares 
e games que tem como um dos 
sócios Fábio Luís Lula da Silva, 
filho do presidente da República.

Nos últimos anos, a Bandei-
rantes optou também por diver-
sificar a produção de conteúdo 
para TV, criando canais segmen-
tados que são distribuídos por 
parabólica ou por operadoras de 
TV por assinatura. O grupo pos-
sui uma programadora de TV por 
assinatura, a Newco, que comer-
cializa os canais BandNews, Ban-
dSports e TerraViva.

 grupo BAndeirAntes

Reprodução
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As concessões  
de rAdiodiFusão  
coMo MoedA de 

BArgAnhA políticA
Venício A. de Lima

Pesquisador sênior do Núcleo de Estudos sobre Mídia e Política da Universidade de Brasília

Daniel Garcia

Manifestação por mais transparência nas concessões (São Paulo, 5/10/07)
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O coronelismo eletrô-
nico é uma prática 
antidemocrática com 
profundas raízes his-
tóricas na política 
brasileira que per-

passa diferentes governos e partidos 
políticos. Através dela se reforçam 
os vínculos históricos que sempre 
existiram entre as emissoras de rá-
dio e televisão e as oligarquias polí-
ticas locais e regionais, e aumentam 
as possibilidades de que um núme-
ro cada vez maior de concessioná-
rios de radiodifusão e/ou seus re-
presentantes diretos se elejam para 
cargos políticos, especialmente co-
mo deputados e/ou senadores. O 
Congresso Nacional, como se sabe, 
é a última instância de poder on-
de são outorgadas e renovadas as 
concessões desse serviço público e, 
mais que isso, aprovadas as leis que 
regem o setor. Por isso mesmo, a 
continuidade do coronelismo eletrô-
nico se constitui num dos principais 
obstáculos à efetiva democratização 

das comunicações no país.
O que se pretende nesse texto 

é identificar e descrever duas das 
“brechas” que possibilitam ao po-
der concedente — o Poder Executi-
vo e o Legislativo — utilizar a con-
cessão de emissoras de radiodifusão 
e a transformação de retransmisso-
ras em geradoras como moedas de 
barganha política.

A utilização das concessões de 
radiodifusão como moeda de bar-
ganha política é uma prática que, a 
exemplo de seu referente histórico 
— o coronelismo1 — exige o com-
promisso da participação recíproca 
tanto do poder concedente como 
do concessionário que recebe a ou-
torga e explora o serviço público. 

O coronelismo eletrônico é um 
fenômeno do Brasil urbano da se-
gunda metade do século XX, que 
resulta, dentre outras razões, da op-
ção que a União fez, ainda na déca-
da de 30, pelo modelo de outorga, 
a empresas privadas, da exploração 
dos serviços públicos de rádio e te-

levisão (trusteeship model). Resulta 
também das profundas alterações 
que ocorreram na política brasileira 
com a progressiva centralidade da 
mídia iniciada durante os anos de 
regime militar (1964-1985). 

Emissoras de rádio e TV, 

mantidas em boa parte pela 

publicidade oficial  

e articuladas com as redes 

nacionais dominantes,  

dão origem a um tipo de 

poder agora não mais 

coercitivo, mas criador  

de consensos políticos

Emissoras de rádio e televisão, 
mantidas em boa parte pela publi-
cidade oficial e articuladas com as 
redes nacionais dominantes, dão 

O coronelismo eletrônico — a utilização das concessões de 
radiodifusão como moeda de barganha política — é uma 

prática que exige o compromisso da participação recíproca 
tanto do poder concedente como do concessionário que recebe 
a outorga e explora o serviço público. É um fenômeno do Brasil 

urbano da segunda metade do século XX, que resulta, dentre 
outras razões, da opção que a União fez, ainda na década de 30, 
pelo modelo de outorga, a empresas privadas, da exploração dos 

serviços públicos de rádio e TV (trusteeship model)
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origem a um tipo de poder agora 
não mais coercitivo, mas criador 
de consensos políticos. São esses 
consensos que facilitam (mas não 
garantem) a eleição (e a reelei-
ção) de representantes — em ní-
vel federal, deputados e senadores 
— que, por sua vez, permite circu-
larmente a permanência do coro-
nelismo como sistema. 

Ao controlar as concessões, o 
novo coronel promove a si mesmo e 
aos seus aliados, hostiliza e cerceia 
a expressão dos adversários políti-
cos e é fator importante na constru-
ção da opinião pública, cujo apoio é 
disputado tanto no plano estadual 
como no federal. 

No coronelismo eletrônico, por-
tanto, a moeda de troca continua 
sendo o voto, como no velho coro-
nelismo. Só que não mais com base 
na posse da terra, mas no controle 
da informação, vale dizer, na capa-
cidade de influir na formação da 
opinião pública. 

A recompensa da União aos co-
ronéis eletrônicos é de certa forma 
antecipada pela outorga e, depois, 
pela renovação das concessões do 
serviço de radiodifusão, que con-
fere a eles poder na disputa dos 
recursos para os serviços públicos 
municipais, estaduais e federais.

Por tudo isso, a continuidade da 
prática depende não só da existên-
cia de “brechas” legais que possi-
bilitem o uso das concessões, mas 
também da exploração delas por 
políticos no exercício de mandato 
eletivo. Trata-se, portanto, de uma 
prática política de face dupla.

Poder concedente. Do ponto de 
vista do poder concedente, a Cons-
tituição de 1988 exigiu a realização 

de licitação para a concessão de 
serviços públicos. Diz o artigo 175: 

“Incumbe ao Poder Público, na 
forma da lei, diretamente ou sob regi-
me de concessão ou permissão, sem-
pre através de licitação, a prestação 
de serviços públicos.”

Regu lamentada  pe la  L e i 
8.666/1993, a norma do artigo 175 foi 
estendida ao serviço público de ra-
diodifusão pelo Decreto 1720/95 que 
alterou o Regulamento dos Serviços 
de Radiodifusão (Decreto 52.795 de 
31/10/1963). A partir de então, as ou-
torgas de radiodifusão só poderiam 
ser feitas por meio de licitação. 

Além disso, a Constituição de 
1988 também determina no § 1º 
do seu artigo 223 que os atos de 
outorga e renovação de concessões 
de radiodifusão deverão ser apre-
ciados pelo Congresso Nacional. O 
Poder Executivo passou, portanto, 
a compartilhar o seu poder de ou-
torga com o Congresso Nacional. 
Mesmo assim, ele continua a utili-
zar as concessões de radiodifusão 
— comercial, educativa e comuni-
tária — como moeda de barganha 
política. Alguns exemplos relativos 
à radiodifusão educativa serão mos-
trados a seguir.

Concessionários. Já do ponto 
de vista dos concessionários que 
exploram o serviço de radiodifusão, 
o Código Brasileiro de Telecomu-
nicações (CBT, Lei nº. 4117/62), 
que completa 45 anos em agosto de 
2007, determina que quem estiver 
em gozo de imunidade parlamen-
tar não pode exercer a função de 
diretor ou gerente de empresa con-
cessionária de rádio ou televisão (§ 
único do Artigo 38). Esta norma 
foi confirmada pelo Regulamento 

dos Serviços de Radiodifusão que 
exige, como um dos documentos 
necessários para habilitação ao pro-
cedimento licitatório, declaração de 
que os dirigentes da entidade “não 
estão no exercício de mandato ele-
tivo” [n. 2, alínea d), § 5º do artigo 
15 do Decreto 52.795/63].

A Constituição de 1988 também 
proibiu que deputados e senadores 
mantivessem contrato ou exerces-
sem cargos, função ou emprego re-
munerado em empresas concessio-
nárias de serviço público (letras a. e 
b. do item I do Artigo 54).

Mesmo assim, há registros da 
utilização de emissoras de rádio e 
televisão por políticos “no exercício 
de mandato eletivo” em seu benefí-
cio pessoal e interesse privado, pelo 
menos desde o início da década de 
80 do século passado2. Além disso, 
pesquisas mais recentes revelam 
que deputados federais concessio-
nários de radiodifusão chegam até 
mesmo a votar a favor da renova-
ção das suas próprias concessões na 
Câmara dos Deputados3. 

“Brechas” legais. Registre-se 
que, apesar de o Executivo e o Le-
gislativo compartilharem o poder 
de concessão, desde a Constituição 
de 1988, o Executivo continua,  na 
prática, a ter maior controle so-
bre as concessões, até porque é 
no Ministério das Comunicações 
(MiniCom) que se inicia o longo 
processo burocrático que pode de-
terminar, em si mesmo, quem e 
quando receberá ou não receberá 
uma concessão4. 

Quais as “brechas” legais que 
possibilitam a continuidade da prá-
tica política do “coronelismo eletrô-
nico” no Brasil do século XXI?
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“Brecha” número 1: 

 As outorgas de radiodifusão 

educativa são dispensadas  

de licitação5

Quando o presidente Fernando 
Henrique Cardoso assinou o Decre-
to 1720, em novembro de 1995, mui-
tos acreditavam que a utilização das 
concessões de radiodifusão como 
moeda de barganha política havia 
chegado ao fim no Brasil. O Decreto 
recebeu aprovação calorosa tanto 
de setores comprometidos com a 
democratização das comunicações 
como de parte da grande mídia. 

A revista Veja, por exemplo, 
quando o MiniCom anunciou a 
abertura das primeiras licitações já 
dentro dos novos critérios, publicou 
nota sob o título “Fim de um ciclo”, 
na qual se lia: 

“ao anunciar (...) que abrirá lici-
tações para 610 novas emissoras de 
rádio e televisão e definir as normas 
para a TV por assinatura, o Ministé-
rio das Comunicações encerrou um 
ciclo histórico de manipulação polí-
tica dessa área. (...) Com isso, o Mi-
niCom (...) abre mão de uma moeda 
de barganha que no passado resultou 
na entrega para políticos de pelo me-
nos 27% das emissoras de televisão 
e 40% das rádios do país” (Edição 
1462 de 18/9/96, p.39).

Aparentemente passou desperce-
bido à época que o Decreto 1720/95, 
embora importante, incidia somen-
te sobre as emissoras de radiodifu-
são comercial6 que, aliás, vinham 
de uma avalanche de concessões ao 

final do governo do general Figuei-
redo e ao longo do governo de José 
Sarney, que se tornou exemplo his-
tórico de “coronelismo eletrônico”7. 

O mais importante, todavia, é 
que, ao contrário do que se acre-
ditava, uma “brecha” legal perma-
neceu discretamente aberta para 
a continuidade do uso, pelo Poder 
Executivo, das concessões de rádio 
e televisão como moeda de barga-
nha política, só que agora priorita-
riamente para as rádios e televisões 
educativas. 

O precedente, na verdade, se 
inicia ainda em 1967 quando foi 
assinado o primeiro texto legal que 
positiva uma diferença entre radio-
difusão e radiodifusão educativa. 

O artigo 34 do Código Brasileiro 
de Telecomunicações determina que:

“As novas concessões ou autori-
zações para o serviço de radiodifu-
são serão precedidas de edital, pu-
blicado com 60 (sessenta) dias de 
antecedência (...).”

No entanto, o § 2º do artigo 14 
do Decreto-lei 236/1967 estabelece 
que o artigo do CBT não se aplica 
às TVs educativas. Diz ele: 

“A outorga de canais para a te-
levisão educativa não dependerá da 
publicação do edital previsto do arti-
go 34 do Código Brasileiro de Teleco-
municações.”

Essa norma do Decreto Lei 
236/767, por incrível que pareça, 
“sobreviveu”, inclusive, à exigência 
de licitação estabelecida pelo ar-
tigo 175 da Constituição de 1988, 
acima referido.

A exceção para as TVs educa-
tivas foi confirmada pelo § 2º do 
inciso XV do Artigo 13 do Decreto 
1720/1995. Diz ele:

Artigo 13. O edital será elabora-
do pelo Ministério das Comunica-
ções, observados, no que e quando 
couber, dentre outros, os seguintes 
elementos e requisitos necessários 
à formulação das propostas para a 
exploração do serviço:

(...)
XV – nos casos de concessão, mi-

nuta do respectivo contrato, conten-
do suas cláusulas essenciais.

(...)
2º Não dependerá de edital a ou-

torga para execução de serviço de 
radiodifusão por pessoas jurídicas 
de direito público interno e por enti-
dades da administração indireta ins-
tituídas pelos Governos Estaduais e 
Municipais, nem a outorga para a 
execução do serviço com fins exclusi-
vamente educativos.

Reportagens publicadas pela 

Folha de S. Paulo em 2002 

e 2006 mostraram que as 

“brechas” legais permitiram 

aos governos FHC e Lula 

dar continuidade à prática 

do coronelismo eletrônico 

distribuindo concessões de 

TVs educativas a políticos 

Cerca de um ano depois — tam-
bém, aparentemente, despercebido 
— o Decreto 2108 de 24/12/1996 
promove nova alteração no Regu-
lamento dos Serviços de Radiodifu-
são que consagra o mesmo procedi-
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mento. Está lá no § 1º do inciso XV 
do Artigo 13:

Artigo 13. O edital será elaborado 
pelo Ministério das Comunicações, 
observados, dentre outros, os seguin-
tes elementos e requisitos necessários 
à formulação das propostas para a 
execução do serviço:

(...)
XV – nos casos de concessão, mi-

nuta do respectivo contrato, conten-
do suas cláusulas essenciais.

(...)
1º É dispensável a licitação para 

a outorga para a execução de serviço 
de radiodifusão com fins exclusiva-
mente educativos.

Seis anos depois, em agosto de 
2002, uma seqüência de reportagens 
investigativas publicadas pela Folha 
de S. Paulo mostrava detalhadamen-
te como essa brecha havia possibili-
tado ao governo de Fernando Henri-
que Cardoso, sobretudo quando era 
ministro das Comunicações o ex-de-
putado Pimenta da Veiga, dar con-
tinuidade à prática do coronelismo 
eletrônico distribuindo concessões de 
TVs educativas a políticos aliados8. 
Na matéria inicial está escrito:

Em sete anos e meio de gover-
no, além das 539 emissoras comer-
ciais vendidas por licitação, FHC 
autorizou 357 concessões educativas 
sem licitação. (...) A distribuição foi 
concentrada nos três anos em que o 
deputado federal Pimenta da Veiga 
(PSDB-MG), coordenador da cam-
panha de José Serra, esteve à frente 
do Ministério das Comunicações. Ele 
ocupou o cargo de janeiro de 1999 a 
abril de 2002, quando, segundo seus 
próprios cálculos, autorizou perto de 
cem TVs educativas. Pelo menos 23 
foram para políticos. A maioria dos 

casos detectados pe-
la Folha é em Minas 
Gerais, base eleitoral 
de Pimenta da Veiga, 
mas há em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Espíri-
to Santo, Bahia, Per-
nambuco, Alagoas, 
Maranhão, Roraima e 
Mato Grosso do Sul.

Da mesma forma, 
em junho de 2006, 
novamente a Folha de 
S. Paulo publicou ma-
téria mostrando que 
também o Governo 
Lula outorgou TVs 
e rádios educativas a 
políticos de diversos 
partidos9. A reporta-
gem informa que: 

O governo Lula reproduziu uma 
prática dos que o antecederam e 
distribuiu pelo menos sete conces-
sões de TV e 27 rádios educativas 
a fundações ligadas a políticos. (...) 
Entre políticos contemplados estão 
os senadores Magno Malta (PL-ES) 
e Leonel Pavan (PSDB-SC). A lista 
inclui ainda os deputados federais 
João Caldas (PL-AL), Wladimir 
Costa (PMDB-PA) e Silas Câma-
ra (PTB-AM), além de deputados 
estaduais, ex-deputados, prefeitos e 
ex-prefeitos. Em três anos e meio de 
governo, Lula aprovou 110 emisso-
ras educativas, sendo 29 televisões 
e 81 rádios. Levando em conta so-
mente as concessões a políticos, sig-
nifica que ao menos uma em cada 
três rádios foi parar, diretamente ou 
indiretamente, nas mãos deles.

Como se vê pelos exemplos lista-
dos, a dispensa de licitações e o fato 
de poderem ser outorgadas através de 

critérios estabelecidos internamente 
pelo Ministério das Comunicações 
têm possibilitado que as emissoras de 
rádio e televisão educativas continuem 
sendo utilizadas, por governos de dife-
rentes matizes político-partidários, co-
mo moeda de barganha política.

Há, todavia, um fato novo. Chegou 
recentemente ao conhecimento públi-
co a decisão do juiz Jesus Crisóstomo 
de Almeida, da 2ª Vara Federal de 
Goiás, tomada em abril de 2006, que 
pode pôr fim a essa “brecha” legal10. 
Na decisão, provocada por ação do 
Ministério Público Federal, iniciada 
em 2003 e ampliada em 2005, o juiz 
considerou inconstitucional o Decre-
to-lei 236/1967 que, como vimos, serve 
de base à não-exigência de licitação 
pública para as concessões de TVs 
educativas. Dessa forma, o Poder Exe-
cutivo ficou proibido de conceder no-
vas outorgas ou renovações de conces-
sões sem processo licitatório. A União 

Maringoni
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recorreu ao Tribunal Regional Federal 
de Brasília e conseguiu suspender o 
efeito da sentença até que o recurso 
seja julgado11. 

“Brecha” número 2: 

As retransmissoras mistas 

podem ser transformadas  

em geradoras educativas

Outra “brecha” legal que possi-
bilitou a continuidade da utilização 
das concessões de radiodifusão co-
mo moeda de barganha política foi 
a criação das Retransmissoras de 
TV (RTV) em Caráter Misto.

Com o objetivo de disciplinar 
situação anterior provocada pe-
lo Decreto 96.291 de 11/7/1988, foi 
baixada, em 1991, a Portaria Inter-
ministerial nº 236, elaborada pelo, 
então, Ministério da Infra-Estrutu-
ra (o Ministério das Comunicações 
havia sido extinto e suas atribuições 
absorvidas pelo Minfra). Essa Porta-
ria criou as RTVs em Caráter Misto. 
Esse serviço podia ser explorado por 
entidades com fins “exclusivamente 
educativos” e permitia às RTVs a 
possibilidade de inserir programação 
própria, de acordo com percentuais 
estabelecidos pela mesma Portaria. 

A RTV mista existiu até 1998, 
quando o Decreto 2.593 de 15/5/98 
instituiu o Regulamento dos Serviços 
de Retransmissão e Repetição de Te-
levisão, que extinguiu o serviço. Abriu-
se, todavia, a possibilidade da transfor-
mação das retransmissoras mistas já 
existentes em geradoras educativas, sem 
licitação e de acordo com avaliação do 

próprio MiniCom, como se vê no § 2º 
do Artigo 39, transcrito abaixo: 

Art. 39. As entidades que atual-
mente executam o Serviço de RTV 
com inserções publicitárias ou de pro-
gramação, interessadas em sua con-
tinuidade, deverão solicitar ao Mi-
nistério das Comunicações a referên-
cia dos canais que utilizam do Plano 
Básico de Distribuição de Canais de 
Retransmissão de Televisão para o 
correspondente Plano Básico de Dis-
tribuição de Canais de Televisão. 

(...)
§ 2º Efetivada a transferência de 

canais de retransmissão de sinais pro-
venientes de estação geradora de televi-
são educativa, o Ministério das Comu-
nicações analisará as solicitações rece-
bidas para outorga de concessão para 
execução do Serviço de Radiodifusão 
de Sons e Imagens Educativa. 

Quase um ano depois, uma Porta-
ria conjunta do MEC e do MiniCom 
(Portaria Interministerial nº 651 de 
15/4/99) definiu o que se entendia 
por “exclusivamente educativo”.

No seu Artigo 3º está escrito: 
A radiodifusão educativa desti-

na-se exclusivamente à divulgação 
de programação de caráter educa-
tivo-cultural e não tem finalidades 
lucrativas.

E no Artigo 1º define-se:
Por programas educativo-cultu-

rais entendem-se aqueles que, além de 
atuarem conjuntamente com os sis-
temas de ensino de qualquer nível ou 
modalidade, visem à educação básica 
e superior, à educação permanente e 
formação para o trabalho, além de 
abranger as atividades de divulgação 
educacional, cultural, pedagógica e 
de orientação profissional, sempre de 
acordo com os objetivos nacionais.

As geradoras educativas 

nunca seguiram a orientação 

do MEC. Até hoje existem 

inúmeras concessões de 

radiodifusão educativa 

controladas por diferentes 

igrejas — lideradas inclusive 

por políticos — que fazem 

proselitismo religioso 

Na verdade, essa definição se 
revelou apenas mais uma formali-
dade, porque as geradoras educati-
vas nunca seguiram sua orientação. 
Uma prova disso é que, até hoje, 
existem inúmeras concessões de 
radiodifusão educativa controladas 
por diferentes igrejas — lideradas 
inclusive por políticos — que fa-
zem proselitismo religioso perma-
nente12.

A possibilidade de transforma-
ção das retransmissoras mistas em 
geradoras educativas foi também 
referendada, dois anos depois, pe-
lo Decreto 3451 de 9/5/2000 nos 
parágrafos 2º e 3º do seu artigo 47, 
transcritos a seguir:

Art. 47. As entidades que atual-
mente executam o Serviço de RTV 
com inserções publicitárias ou de 
programação, interessadas em sua 
continuidade, deverão solicitar ao 
Ministério das Comunicações a 
transferência dos canais que utilizam 
do PBRTV para o correspondente 
Plano Básico de Distribuição de Ca-
nais de Televisão.
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(...)
§ 2º Efetivada a transferência de 

canais de retransmissão de sinais 
provenientes de estação geradora 
de televisão educativa, o Ministério 
das Comunicações analisará as so-
licitações recebidas para outorga de 
concessão para execução do Serviço 
de Radiodifusão de Sons e Imagens 
Educativa, com base na legislação 
aplicável aos serviços de radiodifu-
são educativa.

§ 3º Efetivada a transferência, as 
estações das entidades autorizadas 
a executar o Serviço de RTV nos ca-
nais transferidos poderão permane-
cer em funcionamento, nas mesmas 
condições em que foram autoriza-
das, até a instalação da estação ge-
radora do Serviço de Radiodifusão 
de Sons e Imagens.

A ass inatura  do Decreto 
3451/2000, pelo então presidente 
Fernando Henrique Cardoso, cha-
mou a atenção de alguns veículos 
de mídia impressa que, então, se 
deram conta da existência dessa 
“brecha” na legislação e investiga-
ram as autorizações de transforma-
ção de retransmissoras em gerado-
ras de televisão13. 

A Folha de S. Paulo, por exem-
plo, publicou em 10 de julho de 
2000 matéria sob o título “Governo 
deve criar 180 emissoras de TV”, na 
qual descrevia as possibilidades ofe-
recidas pelo decreto e citava o Se-
cretário Nacional de Radiodifusão 
informando que dos 300 pedidos 
de “transformação” existentes no 
MiniCom, 168 deveriam ser auto-
rizados, além dos 12 que já haviam 
sido assinados pelo Presidente da 
República e encaminhados ao Con-
gresso Nacional.

Estado natal de Pimenta da 

Veiga, Minas teve o maior 

número de RTVs mistas que 

se tornaram geradoras. Por 

quase sete anos o beneficiário 

de autorização para RTV 

mista pôde ser transformado 

em concessionário de TV 

educativa, sem licitação 

A reportagem mostrou que Mi-
nas Gerais era o Estado com maior 
número de RTVs mistas transfor-
madas em geradoras e que era tam-
bém o Estado natal do, então, mi-
nistro das Comunicações Pimenta 
da Veiga. Diz a matéria:

Os pedidos existentes no ministério 
revelam indícios de influência política, 
sobretudo em Minas Gerais, Estado do 
ministro Pimenta da Veiga (Comunica-
ções), que conta com o maior número 
das tais retransmissoras mistas.

É o caso da Fundação Educacio-
nal e Cultural João Soares Leal So-
brinho, que administra a Rádio e TV 
Imigrantes, em Teófilo Otoni (MG). 
A emissora é controlada por Luís Le-
al, ex-prefeito e deputado federal pelo 
PMDB. Ele já teve a concessão autori-
zada pelo Presidente da República.

Em Formiga (MG), reduto elei-
toral de Pimenta da Veiga, a con-
cessão (também já autorizada por 
FHC) foi para a Fundação Integra-
ção do Oeste de Minas. O presiden-
te é Mozart Arantes, vice-prefeito 
na última legislatura na chapa do 

atual prefeito, Eduardo Brás Al-
meida (PSDB).

Em Ubá, a TV educativa local é ad-
ministrada por uma fundação presidi-
da por Daniel Coelho, filho do deputa-
do federal Saulo Coelho (PSDB-MG), 
que até a semana passada ocupava o 
cargo de ouvidor da Anatel (Agência 
Nacional de Telecomunicações), órgão 
que fiscaliza as emissoras de TV.

A retransmissora educativa da ci-
dade de Divinópolis, também em Mi-
nas Gerais, está em nome da Funda-
ção Jaime Martins, criada pelo pai do 
deputado federal Jaime Martins Filho 
(PFL). Ele confirma que encaminhou 
a documentação com o pedido de 
concessão ao ministério, mas declara 
não possuir vínculo com a adminis-
tração da entidade.(...)

Em pelo menos duas cidades mi-
neiras, as retransmissoras são ligadas 
aos prefeitos: a de Três Corações e a 
de Lambari.

Um ano e meio mais tarde, a pos-
sibilidade de “transformação” conti-
nuou garantida pelos parágrafos 1º, 
3º e 4º do Artigo 47 do Decreto 3.965 
de 10/10/2001, transcritos abaixo:

Art. 47. As entidades que atualmente 
executam o Serviço de RTV com inser-
ções publicitárias ou de programação, 
interessadas em sua continuidade, deve-
rão encaminhar ao Ministério das Co-
municações solicitação de transferência 
dos canais que utilizam, do PBRTV 
para o PBTV.

§ 1º O Ministério das Comuni-
cações, entendendo procedente, en-
caminhará a solicitação de transfe-
rência para a Agência Nacional de 
Telecomunicações. 

(...)
§ 3º Efetivada a transferência dos 

canais para o PBTV na modalidade 
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educativa, o Ministério das Comuni-
cações analisará as solicitações rece-
bidas para outorga de concessão para 
execução do Serviço de Radiodifusão 
de Sons e Imagens Educativa, com 
base na legislação aplicável aos servi-
ços de radiodifusão educativa.

§ 4º Efetivada a transferência 
dos canais, as estações das entidades 
autorizadas a executar o Serviço de 
RTV nos canais transferidos poderão 
permanecer em funcionamento, nas 
mesmas condições em que foram au-
torizadas, até a instalação da estação 
geradora do Serviço de Radiodifusão 
de Sons e Imagens.

Essa “brecha” na legislação só vai 
desaparecer com a edição do Decreto 
5.371, assinado pelo Presidente Lula 
em fevereiro de 2005, que deixa de 
mencionar a possibilidade de transfor-
mação das retransmissoras mistas já 

existentes em geradoras educativas. 
Durante um período de quase 

sete anos — de maio de 1998 até 
fevereiro de 2005 — o beneficiário 
de uma autorização para explorar 
uma RTV mista pôde, portanto, ser 
transformado em concessionário de 
televisão educativa, sem licitação e 
de acordo com critérios estabeleci-
dos pelo MiniCom. 

Observações finais. As duas 
“brechas” legais identificadas e des-
critas revelam como é possível ao 
Poder Executivo, em aliança com o 
Legislativo, a prática continuada do 
coronelismo eletrônico.

A realização de uma Conferência 
Nacional de Comunicação, plural e 
democrática, e a aprovação de uma 
Lei Geral de Comunicação Eletrô-
nica de Massa pelo Congresso Na-
cional, talvez se constituam na única 

oportunidade para as organizações 
da sociedade civil verem o avanço de 
suas reivindicações históricas para a 
democratização das comunicações 
no Brasil. Não só em relação a um 
marco regulatório que atualize a su-
perada legislação, mas também para 
se criarem mecanismos que impe-
çam definitivamente a utilização das 
concessões de radiodifusão como 
moeda de barganha política.
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P
essoas de grupos di-
versos participaram 
de manifestação no 
dia 5 de outubro de 
2007, em prol da de-
mocratização da co-

municação. E não é para menos, 
pois sabemos da importância da 
comunicação na sociedade atual e 
do quanto o monopólio, constitu-
ído no Brasil, é prejudicial, prin-
cipalmente para os movimentos 
sociais populares. A data da mani-
festação foi escolhida por marcar 
o vencimento de concessão à Re-
de Globo. A emissora é símbolo 
da falta de diversidade da comu-
nicação no país.

Pesquisas mostram que somen-
te seis redes privadas nacionais de 
televisão aberta e seus 138 grupos 
regionais afiliados detêm a pro-
priedade de 667 veículos de comu-
nicação, entre emissoras de TV, 
rádios e jornais. A revista Fórum 
(setembro de 2007) também apon-
ta o não questionamento de con-
cessões no momento da renovação, 
mesmo quando proprietários não 
cumprem a legislação quanto a co-
locar no ar programas educativos e 
informativos. 

Diante disso, os movimentos so-
ciais populares têm atuado pela de-
mocratização da comunicação, tam-
bém com a organização de rádios 

comunitárias, em que se instituem 
como emissores. As rádios comuni-
tárias, de baixa potência e reduzido 
alcance, podem constituir uma al-
ternativa de qualidade e participa-
ção na comunicação, especialmente 
para as pessoas de situação social 
menos favorecida. Essas emissoras 
podem unir pessoas diversas dos 
bairros abrangidos pelas rádios; jor-
nalistas e estudantes. Elas podem 
transmitir outras versões sobre os 
fatos, colocar no ar gêneros musi-
cais que não são apresentados nas 
rádios comerciais, abrir espaço para 
a  população participar. 

Muitas dessas emissoras, com 
pessoas das camadas populares co-

As rádios comunitárias, de baixa potência e reduzido alcance, 
podem representar uma alternativa de qualidade e participação 
popular na comunicação. Podem transmitir outras versões dos 

fatos, comunicar eventos de interesse local que não aparecem nos 
grandes meios, constituir canais de informações que se constituem 
em direito fundamental para o exercício, conquista e manutenção 
de outros direitos. Entretanto, as comunitárias autênticas muitas 

vezes não conseguem concessão do Ministério das Comunicações. 
Funcionam sem ela e, então, são perseguidas e fechadas



3�

Janeiro 2008 Revista Adusp

mo organizadoras atuantes, podem 
comunicar eventos de associações 
de moradores e grupos de interesse 
local que não aparecem nos gran-
des meios. As rádios comunitárias 
podem ser um lugar de livre mani-
festação do pensamento e canais de 
informações que se constituem em 
direito fundamental para o exercí-
cio, a conquista e a manutenção de 
outros direitos. 

Dessa forma, as emissoras co-
munitárias podem abrir a possibi-
lidade de a população organizada 
exercitar uma comunicação plural e 
democrática. O fortalecimento das 
emissoras com essas características 
é um caminho corretivo para a situ-
ação de monopólio de propriedade 
e de divulgação de um pensamento 
único, formado pelos meios massi-
vos hoje, no Brasil. 

As qualidades das rádios comu-
nitárias para a cidadania dos que 
nelas participam e o desenvolvi-
mento local já foram apontadas por 
experiências e pesquisas. Entretan-
to, as comunitárias autênticas mui-
tas vezes não conseguem concessão. 
Funcionam sem ela e, então, são 
perseguidas e fechadas. Essa situ-
ação é resultado de uma lei (e um 
sistema) que não beneficia os que 
fazem rádio comunitária autêntica 
— pessoas das classes populares or-
ganizadas em movimentos sociais.  

É nesse quadro que se encon-
trava a Rádio Mega FM, uma co-
munitária autêntica, sediada em 
Juiz de Fora (MG). Essa emissora 
sempre teve como objetivos trans-
mitir informação necessária para 
a vida das pessoas em sociedade, 
valorizar a cultura local, promover 
a solidariedade e ser um espaço 

para a inclusão social de jovens 
em situação de risco (em função 
da pobreza e do tráfico de drogas 
existente na região). 

Para alcançar seus objetivos, a 
Mega usou como estratégias apoiar-
se em uma organização coletiva, 
buscar a participação de pessoas 
e entidades representativas, ser a 
própria rádio membro de órgãos 
da sociedade civil e apresentar uma 
programação diversificada, garan-
tindo espaço para a expressão de 
grupos e interessados. Assim, na 
programação e direção da emissora 
estavam o movimento negro, hip-
hop, estudantil, as Comunidades 
Eclesiais de Base (CEBs) e outros. 
A Mega participou, em anos recen-
tes, da diretoria do Conselho para 
Valorização da População Negra e 
do Conselho Municipal dos Direi-
tos da Mulher e trabalhou pela for-
mação de dois grupos voltados para 
a cultura hip-hop, a Posse Zumbi 
dos Palmares e a Posse Missionário 
Antônio Conselheiro. 

Conquistou credibilidade a 
ponto de ser chamada, pela Justi-
ça Eleitoral, para a divulgação de 
informações sobre as eleições. Já 
teve convênio com a Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF): a 
emissora transmitia programas in-
formativos produzidos por estudan-
tes e docentes da instituição, entre 
outras ações conjuntas. 

Apesar disso, o Ministério das 
Comunicações (MiniCom) negou 
autorização para o funcionamento 
da Rádio Mega FM. Em Juiz de 
Fora, três rádios têm concessões 
como comunitárias, obtidas durante 
o governo de Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB): diretores dessas 

rádios têm relação direta ou indire-
ta com esse partido e com políticos 
locais. Essa situação não é diferen-
te da que ocorre no país, em geral, 
conforme pesquisa de Venício de 
Lima e Cristiano Aguiar Lopes, no-
ticiada pela Carta Capital. 

A radiodifusão comunitária 

é regulamentada no 

Brasil pela Lei 9.612/98. 

As rádios comunitárias 

precisam de autorização 

concedida pelo Ministério 

das Comunicações, com 

aprovação do Congresso, e 

sua potência máxima deve 

ser de 25 watts 

Defendemos a adoção de legis-
lação municipal para autorização 
de rádios comunitárias, como for-
ma de reduzir a burocracia e garan-
tir maior margem de ação por parte 
das classes populares no processo 
de concessão. A seguir apresenta-
mos uma reflexão sobre a Lei 9.612, 
que regula as emissoras comunitá-
rias no Brasil, e sobre a existência 
de leis municipais para esse fim, 
com destaque para a discussão rea-
lizada em Juiz de Fora em torno da 
Rádio Mega FM.   

A radiodifusão comunitária é 
regulamentada, no Brasil, pela Lei 
nº 9.612/98, Decreto nº 2.615/98 
e Norma Complementar nº 2/98, 
alterada pela Portaria nº 83, de 19 
de julho de 1999. Em resumo, a 
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lei estabelece que as rádios comu-
nitárias precisam, para funcionar, 
de autorização concedida pelo Mi-
niCom, com aprovação do Con-
gresso Nacional, para associações 
comunitárias sem fins lucrativos. A 
autorização não pode ser transferi-
da. Uma comunitária também não 
pode ser arrendada.  

Pela lei, as comunitárias têm 
seu alcance limitado a um quilô-
metro de raio a partir da antena 
transmissora, tendo a potência do 
transmissor no máximo 25 watts. 
Essas emissoras não podem in-
terferir nas comerciais e em ou-
tros serviços. Entretanto, confor-
me previsto na lei, se uma rádio 
comercial causar interferência 
em uma comunitária, o MiniCom 
nada fará. Para as comunitárias, 
diferentemente do que ocorre 
com as comerciais, é proibida a 
formação de redes, com exceção 
de casos de guerra ou calamida-
de pública. Mas as comunitárias 
autorizadas (com concessão) são 
obrigadas a retransmitir campa-
nhas ou programas do Governo, 
como “A Voz do Brasil”. 

Na programação das comunitá-
rias devem ser priorizadas  infor-
mações e tradições da comunida-
de, sem discriminação de qualquer 
natureza. É proibido o proselitis-
mo. Qualquer pessoa tem direito 
a emitir opiniões na programação 
das comunitárias. Essas emissoras 
devem ter como objetivos difundir 
e valorizar a cultura da comuni-
dade, contribuindo para sua in-
tegração. Também devem prestar 
serviços de utilidade pública. 

A legislação das comunitárias 
admite que as emissoras tenham 

“apoio cultural” para os progra-
mas. Conforme previsto pela lei, 
a Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) designou um 
canal específico para as comuni-
tárias, o 200 (87,9 MHz), e indi-
ca outros quando for necessário, 
seguindo seus critérios. Pela lei, 
as rádios comunitárias devem se 
constituir como associação sem 
fins lucrativos, prevendo em seus 
estatutos um conselho comuni-
tário formado por, pelo menos, 
cinco entidades da área abrangida 
pela emissora. Este conselho deve 
fiscalizar a rádio. 

Como observa Cicilia Peruzzo 
(1999: 420-421), a lei é restrita, 
representando, porém, “um avan-
ço no sentido de regulamentar um 
setor de radiodifusão de demanda 
crescente, tendo em vista a neces-
sidade de mídias comunitárias no 
processo de mobilização em torno 
da ampliação da cidadania”.  

A autora aponta que passou 
a haver regulamentação do tema 
em função da pressão do movi-
mento de rádios comunitárias e 
do Fórum Nacional pela Demo-
cratização da Comunicação. Ha-
via vários projetos nesse sentido. 
Entretanto, o que foi aprovado 
engloba tantas restrições por cau-
sa do lobby da Associação Bra-
sileira de Emissoras de Rádio e 
Televisão (Abert), cuja pressão 
também favoreceu a perseguição 
às emissoras comunitárias.

Essa legislação e a atuação do 
MiniCom e da Anatel têm gerado 
críticas, principalmente de pesso-
as ligadas ao movimento de rádios 
comunitárias e pesquisadoras do 
assunto. Para Marta Regina Maia 

(1998: 3-4), a atitude do Governo 
Federal de enquadrar o movimen-
to de rádios livres e comunitárias 
por intermédio de legislação regu-
lamentadora “aparece mais como 
uma tentativa de inibir a proli-
feração destas emissoras do que 
uma possibilidade real de amplia-
ção do espaço eletromagnético 
para novas vozes”. 

Grande parte das emissoras 

comunitárias funcionava, 

antes da lei, com 50 watts de 

potência, e adotar 25 watts 

significa reduzir muito seu 

alcance. Outra crítica que se 

fez à lei era pelo fato de que 

ela institucionalizava um 

movimento livre

Maia lembra que “o direito à 
comunicação, direito extrema-
mente atual, é garantido, mes-
mo de maneira genérica (embora 
passível de jurisprudência) pelo 
Capítulo dos Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos da Cons-
tituição em vigor”. Isso porque o 
Artigo 5º estabelece que é livre a 
expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunica-
ção, independentemente de cen-
sura ou licença. 

Na cartilha Como montar rádios 
comunitárias e legislação comple-
ta, elaborada pela então senadora 
Heloísa Helena e pelo Coletivo 
Nacional Petista de Rádios Comu-
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nitárias (2000: 17), a lei das comu-
nitárias também é criticada. Para 
Helena e Coletivo: “A legislação 
das rádios comunitárias é limitada, 
antidemocrática, esquisita e imo-
ral. Ela é uma traição ao movimen-
to das RCs no Brasil”. Na publica-
ção, os parlamentares avaliam que 
“colocar uma rádio comunitária no 
ar, com o povo falando de temas 
que lhe interessa, fazendo e sendo 
notícia, é um exercício de liberda-
de que incomoda às elites”.  

Em artigo em que se apresen-
tam experiências de rádios livres e 
comunitárias em Campinas (Lahni, 
1999), observa-se que, já em 1998, 
havia quem se posicionasse con-
tra a lei, porque grande parte das 
emissoras funcionava, antes da re-
gulamentação, com 50 watts de po-
tência; 25 watts significaria reduzir 
muito o alcance. Outra crítica era 
pelo fato de institucionalizar um 
movimento crescente livre, tam-
bém citada por Arlindo Machado, 
Caio Magri e Marcelo Masagão 
(1986), em relação a um declínio 
das rádios livres européias, após 
sua regulamentação. 

Conforme reportagem pu-
blicada no jornal Hoje em dia 
(29/11/1998), a nova lei foi consi-
derada obsoleta e com clara inten-
ção de desestimular o surgimento e 
a manutenção de rádios comunitá-
rias no país, segundo José Norber-
to, diretor de eventos do Centro 
Nacional de Autodesenvolvimento, 
que promoveu, em dezembro de 
1998, em Belo Horizonte, o Fórum 
2000 – III Edição – Encontro de 
Rádios e TVs Comunitárias. 

Somado às críticas à Lei 9.612, 
também houve questionamento da 

forma como se deram as autoriza-
ções para comunitárias no governo 
de Fernando Henrique Cardoso. 
A avaliação é que o favorecimento 
político e a troca de favores, que 
nortearam concessões de rádios 
comerciais e educativas, tenham 
passado a se dar nas autorizações 
para comunitárias. 

Durante o 2º Fórum Social 
Mundial, realizado em Porto Ale-
gre (RS), em 2002, e em outros 
momentos, a Associação Brasilei-
ra de Radiodifusão Comunitária 
(Abraço) denunciou nacional e in-
ternacionalmente a repressão do 
governo brasileiro às rádios comu-
nitárias e ao direito à liberdade de 
expressão. Acreditava-se no fim 
dessa situação com o governo de 
Luiz Inácio Lula da Silva, empos-
sado em janeiro de 2003. Tanto 
que, no período da realização do 
V Congresso Brasileiro de Rádios 
Comunitárias (agosto de 2003), en-
tre as notícias do sítio da entidade 
podia-se ler: “Congresso acredita 
que Governo Lula apoiará cada 
vez mais a construção do nosso 
movimento”. 

Também nesse sentido, o Jor-
nal do Brasil (27/5/2003) publicou 
uma reportagem com o título “Paz 
para as rádios livres”. Depois de 
citar uma investida da Anatel, em 
14/4, contra uma emissora sem 
concessão, a reportagem informa 
que essa situação estava perto do 
fim, pois o MiniCom começava a 
entrar em sintonia com as rádios 
comunitárias. Segundo o periódi-
co, o primeiro passo foi a forma-
ção de um Grupo de Trabalho pa-
ra agilizar o licenciamento dessas 
emissoras.  

O comportamento policial 

da Anatel, que caracterizou 

o governo FCH, prosseguiu 

no governo Lula. Exemplo: a 

Rádio Mega FM, de Juiz de 

Fora, no ar desde 1997, teve 

o transmissor lacrado pela 

Anatel em 14/8/2003. Antes, 

nem a agência nem a PF 

estiveram na Mega

Esse Grupo de Trabalho, com 
prazo de 90 dias para realizar suas 
atividades, foi formado a partir da 
Portaria nº 92, de 2-4-2003,  do Mini-
Com, que instituía o “Grupo de Tra-
balho para, em caráter emergencial 
e extraordinário, realizar:  I – todos 
os atos necessários à instrução, ao sa-
neamento e ao desenvolvimento dos 
processos em andamento no âmbito 
do Ministério, relativos aos pedidos 
de autorização para os Serviços de 
Radiodifusão Comunitária”. 

Entretanto, as reclamações con-
tinuaram no governo Lula, quanto 
ao tratamento policialesco da Ana-
tel para com as comunitárias. Para 
exemplificar: a Rádio Mega FM, 
que funcionava desde 1997, portan-
to anterior à Lei 9.612/98, teve seu 
transmissor lacrado pela Anatel em 
14/8/2003, no Governo Lula. Antes, 
nem a agência nem a Polícia Fede-
ral estiveram na Rádio. 

Estudo realizado pela Consul-
toria Legislativa do Senado Fede-
ral, assinado pelo consultor Luiz 
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Fernando Fauth, e destinado ao 
Conselho de Comunicação Social, 
aponta que a demanda efetiva por 
outorgas para emissoras comunitá-
rias é consideravelmente superior à 
quantidade de atos analisados e de-
feridos de forma definitiva e, assim, 
“infere-se que, apesar dos esforços 
empreendidos pelos órgãos oficiais, 
as aspirações sociais que levaram à 
criação do serviço de radiodifusão 
comunitária ainda não foram ple-
namente atendidas” (Fauth, 2003). 

Quanto ao Grupo de Trabalho 
do MiniCom, encerradas suas ativi-
dades, pouca ou nenhuma alteração 
se deu na situação das rádios comu-
nitárias, o que aumentou a indig-

nação de defensores das emissoras. 
Nesse sentido, o Fórum Nacional 
pela Democratização da Comunica-
ção (FNDC) divulgou um manifesto 
em janeiro de 2004, com o título 
“Miro Teixeira esqueceu as rádios 
comunitárias”, com críticas ao então 
ministro das Comunicações, à épo-
ca filiado ao PDT. Com a posse de 
outro ministro das Comunicações, 
Eunício Oliveira (PMDB-CE), ocor-
rida em janeiro de 2004, a situação 
das rádios comunitárias no país per-
maneceu praticamente inalterada, 
o mesmo ocorrendo na gestão do 
ministro Hélio Costa (PMDB-MG), 
empossado em julho de 2005.   

Em 26 de novembro de 2004, por 

decreto presidencial, foi criado um 
Grupo de Trabalho interministerial 
para analisar e apresentar propostas 
para a radiodifusão comunitária no 
Brasil. Os trabalhos foram concluídos 
em 2005. A instituição do novo GT 
recebeu críticas, entre outros motivos 
por não ter em sua composição re-
presentantes das rádios comunitárias.  

Conforme Hamilton Octavio de 
Souza (2006), estima-se que existam 
no Brasil mais de 20 mil emissoras co-
munitárias em operação. Desde que 
a Lei 9.612/98 foi regulamentada, o 
MiniCom autorizou o funcionamento 
de apenas 2.400; só em 2005 foram fe-
chadas mais de 1.200 emissoras, pela 
Anatel e Polícia Federal. Reportagem 
da Fórum (setembro de 2007) salienta 
a necessidade da construção demo-
crática, a partir das cidades, de Confe-
rência Nacional das Comunicações e 
mostra, por outro lado, um posiciona-
mento reticente de Hélio Costa e do 
MiniCom quanto a isso. 

Em várias cidades do 

país foram aprovadas leis 

de municipalização das 

emissoras comunitárias 

de rádio. Em Campinas, 

uma ação judicial das 

associações empresariais 

de rádio e TV suspendeu os 

efeitos da lei municipal

Paralelamente às críticas men-
cionadas, algumas cidades estudam 
transferir o âmbito da legislação 

M
aringoni
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das comunitárias para o municí-
pio. É o caso de Belo Horizonte 
(MG), onde, na Câmara Municipal, 
tramita projeto nesse sentido. Em 
Itabuna, na Bahia, a legislação das 
comunitárias já foi municipalizada. 

Em São Paulo, em 27/3/2001, foi 
apresentado pelos vereadores Car-
los Neder (PT) e Ricardo Montoro 
(PSDB) o Projeto de Lei nº 145, 
que “Dispõe sobre a exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária no Município de São Paulo”. 
Projeto aprovado, em 23/6/2005 
o então prefeito José Serra (PS-
DB) sancionou a Lei nº 14.013, 
que permite a exploração do ser-
viço de radiodifusão comunitária 
no município. A municipalização 
da lei de radiodifusão comunitária 
em São Paulo foi bem recebida pe-
la Abraço. Até setembro de 2007, 
o MiniCom não tinha autorizado 
nenhuma emissora comunitária a 
funcionar na capital paulista. E, 
em 22 de novembro, em longa re-
portagem, a Rádio CBN noticiou 
o fechamento de mais uma “rádio 
pirata” na cidade.  

Em Campinas (SP), a então 
prefeita Izalene Tiene (PT) san-
cionou, no dia 1º/6/2004, a Lei nº 
12.017, que “Dispõe sobre o funcio-
namento das rádios comunitárias 
(radcom) no município de Campi-
nas e dá outras providências”. O 
Artigo 1º da lei estabelece que o 
Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária obedecerá aos preceitos da 
Constituição Federal, da Lei 9.612, 
de 1998, “e quaisquer outros nor-
mativos federais pertinentes, de ca-
ráter geral para o país, desde que 
não afrontem matérias de interesse 
unicamente local”. 

A Lei 12.017 de Campinas esta-
belece cinco anos como período (re-
novável) de concessão, “desde que 
cumprida toda legislação pertinente, 
passível de revogação mediante ma-
nifestação expressa da maioria da 
comunidade abrangida”. Também 
estava prevista por ela a instituição 
do Conselho de Comunicação Co-
munitária, com a finalidade de emi-
tir parecer conclusivo sobre o pro-
cesso de concessão de rádios comu-
nitárias, antes do ato de concessão. 

Apesar de toda a discussão que 
precedeu sua aprovação, a lei não 
entrou em vigor. Segundo Eula D. 
Taveira Cabral (2005), uma ação 
judicial da Abert e da Associação 
das Emissoras de Rádio e Televisão 
do Estado de São Paulo suspendeu 
seus efeitos antes mesmo que ela 
entrasse em vigência, sob a alega-
ção de inconstitucionalidade. 

O debate sobre municipalizar 
a legislação das comunitárias tam-
bém permeou o seminário Onda 
Cidadã: Radiodifusão, Cultura e 
Educação1, realizado em setembro 
de 2003, em São Paulo. Na ocasião, 
a diretora do Inep (Instituto Nacio-
nal de Ensino e Pesquisa do MEC), 
Dirce Gomes, que representou o 
Ministério da Educação, defendeu 
a municipalização da lei das comu-
nitárias. A municipalização tam-
bém foi defendida pelo jornalista 
Sérgio Gomes, que lembrou que os 
municípios têm poderes de decisão 
sobre seu território, garantidos pela 
Constituição Federal. Salientou que 
a legislação tem que respeitar a di-
versidade local e o relevo desigual.  

No mesmo seminário, Heródoto 
Barbeiro, então diretor regional de 
jornalismo do Sistema Globo/CBN 

(Central Brasileira de Notícias), ma-
nifestou-se contra a municipalização 
da lei das comunitárias. Ele justifi-
cou sua posição ao mencionar que 
em muitos municípios o poder está 
concentrado nas mãos de verdadei-
ros coronéis, que mandam em tudo. 

Márcia Vidal Nunes debate esta 
questão, apontando que a maior parte 
dos políticos profissionais, nas cida-
des do interior do Ceará, tem poder 
de vida e morte sobre os habitantes. 
“No Ceará, das cerca de quatrocentas 
emissoras existentes, apenas 10% são 
autenticamente comunitárias” (Nu-
nes, 2001: 241,242).    

Embora se reconheça que o co-
ronelismo ainda persiste em muitas 
cidades do país, convém considerar 
que é no âmbito do município que 
se verifica o trabalho diário de as-
sociações do movimento popular, 
entre essas, as das rádios comuni-
tárias. Para Bruno Fuser (2002: 35), 
“mais perto da população, e mais 
sensíveis às pressões, os municípios 
teriam em tese maior possibilidade 
de fazer respeitar princípios como 
estímulo à diversidade cultural e 
caráter comunitário”. 

Além disso, conseguir autorização 
de emissora comunitária em Brasília 
requer não só percorrer um longo ca-
minho burocrático, como contar com 
um político aliado que colabore para 
que a concessão ocorra, o que é espe-
cialmente difícil para as pessoas das 
classes populares, que fazem rádio 
comunitária autêntica. Fazer lobby 
junto ao Governo e aos políticos, em 
Brasília, também é um recurso com-
plicado, em função das dimensões 
territoriais do país que resultam em 
longas distâncias entre diversos mu-
nicípios e a capital federal.
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Em Juiz de Fora, a luta 

pela criação de uma 

legislação municipal teve 

seu estopim com a negativa 

do MiniCom de conceder 

autorização para a Rádio 

Mega. A lei foi aprovada 

em julho de 2005 e vetada 

dias depois pelo prefeito

Em Juiz de Fora, o debate sobre 
uma legislação municipal para as 
rádios comunitárias começou pe-
la ação dos integrantes da Rádio 
Mega FM, chamada de “a comu-
nitária de verdade”. Sua formação 
teve início em 1996. Sua assembléia 
de fundação data de 25/3/1997 (an-
tes da aprovação da lei federal das 
comunitárias). Para organizar esse 
encontro, o grupo que liderava as 
ações em prol da criação da emis-
sora foi de casa em casa, convocan-
do os moradores do bairro Santa 
Cândida a participar. Cerca de cem 
pessoas participaram da assembléia 
de fundação da Mega, que foi ao ar, 
pela primeira vez, em 19/6/1997. 

A legalização da emissora foi so-
licitada ao MiniCom em 7/12/1998, 
após vencer etapas burocráticas 
e enfrentamentos jurídicos com a 
Anatel e com o ministério. Porém, 
mais de três anos e meio depois, a 
autorização foi negada. Em ofício de 
18/6/2002, o MiniCom comunicou 
que a solicitação da Mega foi arqui-
vada. Na região onde se localiza a 

Mega, recebeu autorização a Rádio 
Life, cujo responsável formal é filho 
de um vereador pelo PSDB2. 

Essa situação foi debatida no 
Encontro Municipal Preparatório 
para o Fórum Social Regional (que 
precedeu o Fórum Social Mundial 
2003), surgindo aí a proposta de 
encaminhar um pedido à Câmara 
Municipal para municipalizar a le-
gislação das comunitárias. 

Em 2003, o transmissor da Mega 
foi lacrado. Teve início então uma 
forte mobilização popular em favor 
da emissora, com solicitação de au-
diência pública à Câmara Municipal 
para discutir a questão das rádios 
comunitárias. Os projetos de lei de 
Campinas e Belo Horizonte serviram 
de base para a elaboração de um pro-
jeto de lei para Juiz de Fora3.

A audiência pública realizada em 
23/3/2004 opôs os defensores da Rá-
dio Mega — como a vereadora Nair 
Guedes (PCdoB), autora do projeto, 
a Pastoral da Criança, a Posse de 
Cultura Hip Hop Zumbi dos Palma-
res (PZP) e esta pesquisadora — a 
interesses que, pela voz de outros 
vereadores, procuraram refutar o 
debate sobre a municipalização, ale-
gando existir lei federal e ser maté-
ria de competência da União. 

Os defensores da Mega perce-
beram que era necessário dar con-
tinuidade à reivindicação, mesmo 
diante do parecer da Procuradoria 
da Câmara Municipal contrário ao 
projeto. Foi então ampliada a mo-
bilização em favor da emissora e do 
projeto por uma lei municipal para 
as rádios comunitárias. Circulou 
um manifesto dirigido aos vereado-
res, com a assinatura de dezenas de 
dirigentes de igrejas, da UFJF, do 

movimento negro e entidades di-
versas da cidade e com a assinatura 
de outras centenas de pessoas. No 
dia 21/9/2004, o então diretor da 
Facom-UFJF, Fernando Fábio Fio-
rese Furtado, fez uso da Tribuna Li-
vre, falando em favor das emissoras 
comunitárias e de uma legislação 
municipal para elas. 

Uma nova audiência pública 
ocorreu na legislatura seguinte, no 
dia 22/3/2005, para apreciar o Pro-
jeto de Lei nº 193, apresentado pe-
lo vereador Flávio Cheker (PT)4. 
Desta vez a maioria dos vereadores 
manifestou-se favoravelmente. Vo-
tado no dia 5/6/2005, o PL 193 foi 
aprovado. Entretanto, foi vetado 
pelo prefeito Alberto Bejani (PTB), 
um radialista que trabalhou em 
emissoras comerciais da cidade5. O 
veto foi mantido pelo Legislativo, 
no dia 20/9/20056. 

É oneroso demais para 

comunitárias autênticas 

chegarem a Brasília e 

garantirem sua concessão, 

mesmo porque estão nas 

mãos das classes populares 

e muitas vezes, não obstante 

o trabalho admirável que 

fazem, mal têm dinheiro 

para seu sustento

Se é difícil obter o aval do poder 
para o funcionamento de emissoras 
das classes populares, também é 
possível pressionar, com mobiliza-
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ção e negociação, para se conquis-
tar esse reconhecimento e dessa 
forma entender melhor como fun-
cionam determinados órgãos públi-
cos, o que pode servir para essa e 
outras lutas. 

Se existe o sofrimento da histó-
ria negada, também existe a possi-
bilidade de educação para o trato 
com a burocracia e o poder público, 
tanto na esfera municipal como na-
cional. Tal organização pela ma-
nutenção, respeito e ampliação de 
direitos é exercício de cidadania, 
propiciado pela participação em 
uma rádio comunitária autêntica. 

Apesar do aprendizado, em 
Juiz de Fora não há uma lei muni-

cipal para as rádios comunitárias, 
e a Rádio Mega FM, comunitária 
autêntica, continua sem autoriza-
ção. Autorizadas estão três, com 
ligações com o PSDB, sendo uma 
evangélica. 

Muitos dos fatos acompanhados 
e situações verificadas levam a ava-
liar que talvez seja mais convenien-
te passar pelo município qualquer 
regulamentação de comunitária. É 
oneroso demais para comunitárias 
autênticas chegarem a Brasília e 
garantirem sua concessão, mesmo 
porque essas emissoras verdadeira-
mente estão nas mãos das classes 
populares e muitas vezes, não obs-
tante o trabalho necessário e admi-

rável que fazem, mal têm dinheiro 
para seu sustento.

Avaliamos que é preciso pro-
mover mudanças na atual forma de 
tornar essas emissoras legalizadas, 
para que pessoas das classes popu-
lares, sem medo da prisão e apreen-
são de seus equipamentos, possam 
exercer seu direito à comunicação e 
a possibilidades de cidadania. E os 
municípios que aprovam lei munici-
pal para emissoras comunitárias es-
tão se posicionando neste sentido.

Notas
1  O seminário Onda Cidadã: Radiodifusão, Cultura e Educação foi realizado em São 

Paulo, no Itaú Cultural, nos dias 22 e 23 de setembro de 2003. A promoção foi 
do Itaú Cultural, com apoio da Oboré Projetos Especiais em Comunicações e 
Artes. De acordo com a organização, o evento reuniu cerca de 300 pessoas, de 111 
entidades, das quais 67 são emissoras de rádio localizadas em 58 municípios de 16 
estados – São Paulo, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pa-
rá, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Sergipe. 

2  Pastor Mariano.
3  Diversas reuniões foi realizadas, inclusive no estúdio da Mega, para redação do PL para 

uma lei municipal das rádios comunitárias em Juiz de Fora. O trabalho foi coordena-
do por Pedro Mourão Paiva, estudante de Direito e funcionário do gabinete de Nair 
Guedes, e contou também com contribuições desta pesquisadora.

4  Por solicitação da assessoria da vereadora Nair Guedes, que não conseguiu reeleger-se, 
Flávio Cheker comprometeu-se a continuar os encaminhamentos para uma lei muni-
cipal da radiodifusão comunitária em Juiz de Fora.

5  Conforme o site da Prefeitura, Alberto Bejani trabalhou como radialista de 1976 a 
1988 e, “pela popularidade que conquistou no rádio, elegeu-se prefeito de Juiz de 
Fora em 1988”, sendo novamente escolhido para o Executivo do município em 2002 
(www.pjf.mg.gov.br).  A trajetória política do radialista Bejani também é comentada 
por Sonia Virgínia Moreira, em Rádio palanque. 

6  Vale citar que, nesse meio tempo, houve uma movimentação de vereadores, incluindo 
troca de partidos, que acabou garantindo a maioria na Câmara para o prefeito, con-
forme apontado por um jornal local.
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Os reality shows são verdadeiros emblemas da fluidez contemporânea entre realidade 
e ficção, entre público e privado. Na tela do Big Brother Brasil (BBB), pessoas 

enclausuradas numa casa expõem ao limite sua intimidade e encenam a banalidade 
de um cotidiano fabricado, povoado de exibições narcísicas, roupas fashion, intrigas 
e mesquinharias que giram em torno da lógica de que o fim último perseguido — o 
prêmio em dinheiro e a celebridade instantânea — justifica os meios. Milhões de 

espectadores ficam hipnotizados, por verem ali a banalidade de seu próprio cotidiano 
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e invisiBilidAdes eM 

teMpos de reAlity shows
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P
oucas imagens pare-
cem aplicar-se tão bem 
ao sentido da experi-
ência social, cultural e 
política do século XX 
quanto a de que foi 

um século “breve e extremado”, as-
sim traduzido na feliz expressão do 
historiador inglês Eric Hobsbawm 
(1999). A sensação de brevidade 
por ele descrita está diretamente 
relacionada à intensidade, pro-
fundidade e celeridade das trans-
formações agudas ocorridas neste 
período. A humanidade chegou a 
níveis de bem-estar jamais experi-
mentados antes, por um lado, e, por 
outro, radicalizou-se ao extremo a 
chamada “barbárie moderna”. 

Não resta dúvida, porém, que um 
dos aspectos mais revolucionários 
deste século de extremos foi o esta-
belecimento de novíssimas formas 
de convívio social, a partir da cria-
ção e acelerado desenvolvimento 
de um sistema de comunicação de 
massa, que implodiu fronteiras cul-
turais, padronizou comportamen-
tos, colonizou e domesticou mentes 
no mundo inteiro, legitimando regi-
mes e governos que antes só seriam 
capazes de prosperar pelo uso da 
força. A própria guerra, emblema 
máximo da barbárie, e cuja máquina 
de destruição alcançou uma esca-
la planetária, acabou por assumir 
uma dimensão estética e ofereceu-
se à humanidade como espetáculo. 
Imagens as mais cruéis da dor e da 
guerra naturalizaram-se, aos poucos. 
Como disse Sontag (2003: 20), “ago-
ra, guerras são também imagens e 
sons na sala de estar”. 

O incessante fluxo de imagens 
de violências de toda espécie na 

nossa teleintimidade, ao contrário 
do que se poderia supor e a des-
peito de toda a força de seu tes-
temunho documental, porém, não 
serviu somente para produzir uma 
atitude de repulsa ou indignação. E 
talvez aí esteja, embora muito dis-
simulada, a raiz de um dos grandes 
males da nossa época, um dos “ex-
tremos” — para usar a expressão 
de Hobsbawm — a que chegamos. 
Linguagem privilegiada da cultura 
contemporânea, as imagens produ-
zidas e circulantes em excesso pare-
cem mais esconder do que mostrar, 
apesar do paradoxo aparente que 
esta afirmação contém. 

O atentado ao World Trade 
Center em Nova Iorque, no 11 de 
setembro de 2001, uma das cenas 
que ficará para sempre registrada 
na memória visual do século XXI, 
gerou, antes de tudo, incredulida-
de. Em muitos dos depoimentos 
das pessoas que escaparam do aten-
tado, a sensação era de que tudo 
se passou como num filme. “Como 
um filme parece haver substituído a 
maneira pela qual os sobreviventes 
de uma catástrofe exprimiam o ca-
ráter a curto prazo inassimilável da-
quilo que haviam sofrido: ‘foi como 
um sonho’ ” (Sontag, 2003: 23). 

Dez anos após a Guerra do Gol-
fo, que o mundo assistiu como a um 
videogame, o 11 de setembro pare-
cia corroborar um grande dilema 
do nosso tempo: os horrores ofere-
cidos aos nossos olhos, transfigura-
dos em imagens, em grande medida 
nos imobilizam mais que indignam, 
banalizam-se mais do que nos ti-
ram da apatia. E parecem que nos 
tornam cada vez mais inapetentes 
socialmente.

Contemporaneamente, a 

atenção distraída diante 

do incontrolável fluxo de 

imagens que se oferecem ao 

olhar parece cada vez mais 

conduzir as massas urbanas 

a uma atitude de meras 

espectadoras diante dos fatos 

As imagens parecem despregar-
se cada vez mais da experiência. Per-
deram sua aura, como tão brilhan-
temente antecipou Walter Benja-
min nos anos 30 do século passado, 
desde que o fenômeno da reprodu-
tibilidade técnica da obra de arte 
instaurou-se de forma irreversível, 
promovendo uma refuncionalização 
social da arte. A fotografia, e depois 
o cinema, este último arte reprodu-
tível por excelência, já que a repro-
dutibilidade é princípio inerente à 
técnica de sua produção, puseram 
a aura abaixo. “A aparição única de 
uma coisa distante, por mais per-
to que ela esteja” (Benjamin, 1986: 
170) é como o ensaísta alemão defi-
ne a aura da obra artística.

“A recepção através da distra-
ção, que se observa crescentemen-
te em todos os domínios da arte 
e constitui o sintoma de transfor-
mações profundas nas estruturas 
perceptivas, tem no cinema o seu 
cenário privilegiado” (1986: 194). 
As palavras de Benjamin revelam 
um enorme poder de antevisão.

A recepção distraída que o cine-
ma proporciona opõe-se ao reco-
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lhimento, atitude típica da fruição 
da obra de arte aurática, em sua 
existência única. E traduz de forma 
eloqüente como esta inapelável ne-
cessidade que as massas do século 
XX têm de “ter as coisas próximas 
de si”, alimentada pela mediação da 
imagem, acabou por instaurar um 
fenômeno cultural de dimensões 
até hoje inapreensíveis. A atenção 
distraída diante das imagens que se 
oferecem ao nosso olhar num fluxo 
incontrolável, contemporaneamen-
te, parece cada vez mais conduzir 
as massas urbanas a uma atitude de 
meras espectadoras diante dos fatos 
testemunhados pelas câmeras.

A sociedade capitalista sofisti-
cou, no século XX, suas formas de 
dominação, levando à formulação 
de novas teorias sobre o poder. Pen-
sadores como Gramsci e, mais tar-
de, Foucault e Bourdieu, entre vá-
rios outros, assinalam como aspecto 
constitutivo central das formas de 
organização do poder no século pas-
sado a sua dimensão simbólica cada 
vez mais exacerbada. Para Gramsci, 
a disputa pela hegemonia nos em-
bates pelo poder remete de forma 
crescente à conquista do consenti-
mento dos dominados.   

Foucault (1986) nos fala de um 
poder panóptico (o olho que tudo 
vê sem ser visto), que já não tem 
mais um locus específico, como o 
Estado, por exemplo, mas se infiltra 
pelos espaços mais recônditos de 
toda a estrutura social de forma 
capilar. As formas de vigilância ins-
tituídas tornam-se mais eficazes na 
mesma medida em que não estão 
mais baseadas na repressão, num 
poder que diz não e castiga, mas na 
adesão. O olhar invisível do panóp-

tico deve impregnar quem é vigiado 
— sem sabê-lo — de tal maneira 
que este adquira de si mesmo a vi-
são de quem o olha.

Já Pierre Bourdieu (1990) conduz 
a reflexão por caminhos similares, 
ao defender a tese de que o poder 
constitui uma espécie de círculo cujo 
centro está em toda parte e em parte 
alguma. “O poder simbólico é, com 
efeito, esse poder invisível o qual 
só pode ser exercido com a cumpli-
cidade daqueles que não querem 
saber que lhe estão sujeitos, ou mes-
mo que o exercem” (1990: 7-8). As 
máscaras do poder em nossa época, 
travestindo-o em algo palatável para 
as massas, que a elas muitas vezes 
se apresenta sob a forma de entre-
tenimento, é um tema diretamente 
relacionado ao acelerado crescimen-
to de dispositivos comunicacionais e 
seus protocolos imagéticos.

Inspirados na metáfora criada 
por George Orwell1, no seu clás-
sico livro 1984, do Grande Irmão 
onisciente e infalível, cujo rosto 
nunca é mostrado, e que espiona a 
vida dos cidadãos ininterruptamen-
te, os reality shows são verdadeiros 
emblemas da fluidez contemporâ-
nea entre realidade e ficção, en-
tre os espaços público e privado, e 
de uma sociedade narcisista que, 
movida pela lógica consumista do 
capitalismo, se entrega ao vazio da 
mercantilização da vida e à lógica 
das aparências. Os programas Big 
Brother Brasil (BBB), com formato 
original holandês, que nos últimos 
anos têm alavancado a audiência da 
Rede Globo de Televisão, e agora 
em 2007 tiveram sua sétima tempo-
rada, são referência para a análise 
aqui feita.

A súbita notoriedade que 

pessoas desconhecidas e 

vazias ganham na cena 

televisiva constitui um 

sintoma regressivo de uma 

cultura fundada num excesso 

de visibilidade e ancorada 

em valores mercadológicos 

A razão do êxito de fórmulas 
como os reality shows em parte po-
de estar associada à reconfiguração 
das formas de convívio social vigen-
tes hoje. Os centros urbanos estão 
deixando de ser espaços de inten-
so convívio de pessoas para neles 
instaurar-se uma espécie de novo 
sedentarismo, que cria uma “loca-
lização sem localização”, promovi-
da pelas telecomunicações, na qual 
submerge em grande medida nosso 
sentido de coletividade. As cidades, 
no dizer de Bauman (2001), vira-
ram “espaços públicos não civis”, 
em que estranhos se encontram, 
mas dispensam a interação.

Enquanto isso a casa, antes re-
servada à vivência da intimidade 
familiar e à gratuidade de pensa-
mentos, hoje virou o nó de uma 
rede através da qual o indivíduo 
freneticamente estabelece conta-
tos de segundo grau com pessoas 
distantes fisicamente e, na mesma 
medida, está “protegido” do risco 
dos envolvimentos presenciais. 

Se o estrondoso sucesso dos re-
ality shows nos incomoda e provoca 
mal-estar, em primeiro lugar a ori-
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gem desse sentimento parece estar 
no enorme constrangimento que nos 
causa vermo-nos diante da banalida-
de e falta de sentido da vida. É vida 
alheia, é verdade, mas a súbita noto-
riedade que pessoas desconhecidas 
e vazias ganham na cena televisiva 
constitui um sintoma regressivo de 
uma cultura fundada num excesso 
de visibilidade, que de forma per-
turbadora expõe a miséria de uma 
existência ancorada em valores mer-
cadológicos, na fragilização dos la-
ços afetivos e no culto às aparências. 
Que significado tem a visibilidade 
no mundo contemporâneo?

Desde a década de 1960, na sua 
clássica obra, Guy Debord (1997) 
oferecia uma das chaves para explicar 
este fenômeno típico da contempora-
neidade, ao demonstrar o quanto a 
sociedade passara a regular-se pe-
la lógica da espetacularização, que 
hipervaloriza os eventos, em detri-
mento dos processos, negligenciando 
as relações históricas que estão por 
trás dos fatos que se apresentam ao 
olhar. Os eventos espetaculares têm 
autonomia em relação aos seus refe-
rentes, com os quais não guardam re-
lação de fidelidade. A lógica central 
do espetáculo, em seu aspecto para-
doxal, é a “manutenção do segredo 
generalizado”, como afirma Debord. 
As operações do poder passam a as-
sumir uma dimensão espetacular, e 
quanto mais se tornam visíveis, mais 
ocultam aquelas operações que ficam 
restritas ao consumo de poucos, lon-
ge dos olhos da maioria, impermeá-
veis à observação pública.

Os excessos do ver, portanto, aca-
bam por tornar inacessível para nós 
muito do que nos interessaria saber, 
como nos ensina Baitello (2007):

A cultura das imagens (e a trans-
formação de toda a natureza tridi-
mensional em superfícies imagéti-
cas) abre as portas para uma crise 
da visibilidade, dificultando aqui não 
apenas a percepção das facetas som-
brias, mas até mesmo, por saturação, 
aquelas regiões iluminadas. Assim 
como toda visibilidade carrega con-
sigo a invisibilidade correspondente, 
também a inflação e a exacerbação 
das imagens agrega um desvalor à 
própria imagem, enfraquecendo sua 
força apelativa e tornando os olhares 
cada vez mais indiferentes, progressi-
vamente cegos, pela incapacidade da 
visão crepuscular e pela univocidade 
devoradora das imagens iluminadas 
e iluminadoras (p.1).

Neste cenário, o que se verifica é 
um esvaziamento da “força visioná-
ria”, a capacidade de antever e pen-
sar criticamente o mundo, já que os 
sistemas de visão, sobretudo os mi-
diáticos, sucumbem sem escrúpulos 
ao mal da auto-referência. 

Para além da visão instrumen-
tal, os meios de comunicação hoje 
são vistos como operadores do 
sentido, ou como o lugar mesmo 
das interações sociais. A socieda-
de da midiatização, como o quer 
Fausto Neto (2005), é dotada de 
uma natureza sócio-técnica com-
plexa, que desmonta todas as line-
aridades e, em seu lugar, instaura 
descontinuidades de vários tipos. 
“A nova vida tecno-social é ori-
gem e meio de um novo ambiente, 
no qual se institui um novo tipo 
de real que está diretamente as-
sociado a novos mecanismos de 
produção de sentido, nos quais 
nada escaparia às suas operações 
de inteligibilidade” (p.3).

Essas operações vão, de forma 
intensa e ininterrupta, afetando os 
indivíduos e as instituições, mol-
dando a subjetividade dos primeiros 
e modificando os ritos e papéis das 
últimas. A lógica que passa a preva-
lecer é a das redes e dos fluxos, em 
lugar da lógica dos vínculos. 

Nos dias de “paredão” no 

Big Brother Brasil, o país 

fica polarizado em torno de 

argumentos banais sobre 

quem deve ser eliminado. A 

votação pública por telefone 

rende milhões de reais à 

Rede Globo

Para legitimar-se como uma ins-
tância onde a realidade é tecida, a 
mídia precisa mostrar aos demais 
campos sociais como faz para levar 
a cabo esta operação, chamando 
atenção para si mesma. É o que 
Fausto Neto (2006) chama de auto-
referencialidade, em que a mídia 
passa do estágio de “construção da 
realidade” para evidenciar a “rea-
lidade da construção”. Os making-
offs, debates eleitorais e reality 
shows, entre outros, são expressões 
desta lógica.

Nos reality shows o espetáculo 
da auto-referência chega ao paro-
xismo. O público é levado a jogar o 
jogo instituído pela mídia.  Nos dias 
de paredão no Big Brother Brasil, 
por exemplo, o país fica polariza-
do em torno de argumentos banais 
sobre quem deve ser o eliminado. 
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A partir da indicação dos próprios 
membros da casa, dois dos parti-
cipantes do jogo são submetidos à 
votação pública por telefone, que 
rende muitos milhões de reais à 
Rede Globo. E a despeito de todo 
o empenho para fazer todo mun-
do crer que tudo é inteiramente 
transparente para o público, não há 
como dissimular as opacidades que 
aí estão contidas.

Na tela do BBB, pessoas enclau-
suradas numa casa — espaço pro-
jetado não para remeter à idéia de 

um lar, que inevitavelmente tem as 
marcas daqueles que os comparti-
lham, mas um não-lugar, o palco de 
um espetáculo, onde tudo parece 
moderno e luminoso2 — expõem ao 
limite sua intimidade e encenam a 
banalidade de seu cotidiano. Trata-
se de um cotidiano fabricado, povoa-
do de exibições narcísicas, de corpos 
sarados, de roupas fashion, intrigas e 
mesquinharias que giram em torno 
da lógica de que o fim último perse-
guido — o prêmio em dinheiro e a 
possibilidade de futuros contratos na 

condição de celebridade instantânea 
— justifica os meios. Do outro lado 
da tela, milhões de pessoas ficam 
hipnotizadas e aliviadas, por verem 
projetada ali a banalidade de seu 
próprio cotidiano, só que revestida 
de um brilho sedutor que o seu coti-
diano doméstico não tem.

A convivência vazia que se dá 
a “espiar” a milhões de telespec-
tadores é um sintoma inquietante 
de que, como diz Olgária Matos3, 
as pessoas perderam a capacidade 
de imaginar a própria vida. Segun-
do a autora, telenovelas e modelos 
midiáticos existem mundo afora, 
o grande problema é quando esse 
passa a ser o padrão de organização 
da sociedade, como no Brasil. 

O sonho, o horizonte da vida, essa 
reserva de uma utopia individual que 
move a existência de cada um, su-
cumbiu aos formatos televisivos. Os 
que disputam o Big Brother aspiram 
a tornar-se famosos, ainda que a fa-
ma seja absolutamente efêmera, um 
sopro. E os que os assistem embar-
cam, ainda que vicariamente, neste 
jogo ilusório. “Eu saio da banalidade 
da minha vida e vou ver a banalidade 
da vida do outro. Querer viver por 
transferência faz parte de um proces-
so de perda do significado das coisas 
e de incapacidade de imaginação”, 
argumenta Olgária (2007: 47).

É assim que, em busca da fama 
a qualquer preço, instala-se o que 
a autora chama de “escalada da in-
significância”, em que a sociedade 
tende a espelhar-se em celebrida-
des artificialmente criadas. A fama 
e a glória, que no passado estive-
ram ligadas ao mundo ancestral e 
guerreiro, narradas de forma épica 
e atribuídas a heróis exemplares, 

Capa do suplemento cultural do jornal Diário de S. Paulo (do grupo Globo), edição de 
8/1/08, promove o BBB

Reprodução
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parecem tornar-se potencial e ilu-
soriamente acessíveis a todos. Os 
valores da mídia e da indústria do 
entretenimento passam a moldar os 
horizontes culturais.

A insignificância pública dos 
homens na sociedade de massa, a 
sociedade do anonimato, precisa 
ser compensada, como nos instiga 
a pensar a psicanalista Maria Ri-
ta Kehl (2004), pelo mecanismo de 
identificação com a imagem de um 
líder ou ídolo. O espaço público dei-
xa, então, de ser o espaço do debate 
público de idéias para se tornar es-
paço de adesão à palavra do líder.

Rapidez, fluidez, novidade, 

são regras que presidem  

a narrativa televisiva,  

com o intuito de prender  

a atenção do telespectador. 

Assim, os acontecimentos 

devem ser portadores, 

sempre, de uma dimensão  

de novidade semelhante  

à do discurso publicitário

Esse mecanismo de identifica-
ção do sujeito na massa é diferente, 
porém, da condição do sujeito na 
sociedade do espetáculo, segundo 
a autora, estágio mais avançado em 
relação à primeira. Com a expansão 
da televisão, desenvolveu-se um es-
paço de visibilidade paralelo, que 
além de substituir o espaço público, 
destina-se à catarse e ao entreteni-
mento das massas. Portanto não se 

pode exigir dele fidelidade à reali-
dade social. Quando este se coloca 
no centro da lógica de coesão so-
cial, através da esfera de visibilida-
de televisiva, acaba por se tornar 
uma ficção totalitária (p. 156).

Rapidez, fluidez, novidade, são 
regras que presidem a narrativa te-
levisiva, com o intuito de prender a 
atenção do telespectador para que 
ele não mude de canal. Nessa ló-
gica, os acontecimentos devem ser 
portadores, sempre, de uma dimen-
são de novidade semelhante à do 
discurso publicitário, que apaga a 
história e insere toda informação e 
imagem na lógica dos aparecimen-
tos meteóricos.

Impera, segundo Kehl, um es-
tímulo ao gozo permanente, com 
prevalência de uma moral hedo-
nista em que tudo é permitido e 
justificável, desde que conduza ao 
prazer individual. As celebridades 

produzidas no sopro efêmero dos 
reality shows encarnam de forma 
emblemática os padrões e valores 
dessa moral. Afinal, o que está em 
jogo é a capacidade de cálculo e de 
usar os estratagemas mais eficazes 
para vencer os outros na disputa. 
Não importa se, para isso, os meios 
sejam pouco nobres. É o jogo do 
vale-tudo. Espelho deformado que 
amesquinha o horizonte da vida 
contemporânea. 

Notas
1  Nineteen Eighty-Four (1984) é o mais famoso dos romances de George Orwell (pseudônimo de Eric Arthur Blair, 

nascido nas Índias britânicas). Foi escrito dois anos antes da morte do autor, em 1948. Nos últimos anos de sua vida, 
Orwell, que havia lutado na Guerra Civil Espanhola e era fervoroso ativista político, desiludido com o stalinismo, 
dedicou-se a denunciar o papel do Estado no aniquilamento das liberdades individuais e da cidadania. No livro, que 
faz uma metáfora futurista sobre o poder no ano de 1984, este estaria concentrado em três imensos superestados: 
Oceania, Eurásia e Lestásia, que vivem numa permanente guerra cujo objetivo é exclusivamente manter o poder do 
grupo dominante. O enredo é conduzido pela ótica da Oceania, onde um sistema de teletelas permite perpetuar o 
poder político do Grande Irmão (Big Brother, em inglês), mantendo a vigilância sobre os indivíduos.

2  Como bem lembrou Eugênio Bucci, citado por Maria Rita Kehl (2004:167), na casa do Big Brother há tudo do bom 
e do melhor – eletrodomésticos de última geração, móveis modernos, piscina, sala de ginástica etc – que alguém 
possa desejar, menos uma estante de livros. 

3  Na matéria “Fama para todos”, publicada na edição de 07/03/2007 da Revista Carta Capital, em que a filósofa é en-
trevistada pela repórter Ana Paula Sousa, a propósito da publicação de seu livro “Discretas esperanças” (Editora 
Nova Alexandria), p. 47.
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tv BrAsil:  
o FAz-de-contA dA 
eMissorA púBlicA

Bia Barbosa
Jornalista, membro do Intervozes-Coletivo Brasil de Comunicação Social

“Quando o Estado se confunde com o governo, e este último com 
o Presidente da República ou com o Primeiro-Ministro, a televisão 
pública é inviável”. A frase, do economista chileno Diego Portales 
Cifuentes, não poderia ser mais precisa para o momento histórico 

que o Brasil atravessa. No dia 2 de dezembro de 2007, estreou 
(somente para três capitais brasileiras, é bom lembrar) a TV Brasil, 

primeira emissora pública nacional do país. Ela nasceu cambaleante 
e vinculada quase só ao governo federal, com um Conselho Curador 

elitista, sem representação de trabalhadores e movimentos sociais 

Daniel Garcia

Aspecto da manifestação de 5/10/07, na Avenida Paulista
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N
ascido da fusão da 
Radiobrás, TVE/RJ e 
TVE/MA, o canal tem 
o objetivo de romper 
o direcionamento e 
estreitamento dos 

conteúdos da TV privada, possibi-
litando a pluralidade e regionaliza-
ção da produção, e dando espaço 
à diversidade brasileira. No papel, 
e nas intenções, tudo é louvável. 
Mas os caminhos que trouxeram ao 
ar a TV Brasil foram, e tudo indica 
que permanecerão sendo, um tanto 
tortuosos. 

Olhando para a história das 
emissoras públicas, vê-se que os pri-
meiros canais na Europa são mar-
cados por uma concepção elitista e 
um viés voluntarista: os intelectu-
ais e artistas acreditam saber o que 
as massas precisam, e com isso re-
criam a cultura nacional. Na Amé-
rica Latina, as televisões nascem 
estatais antes que públicas, e muito 
rapidamente são privatizadas, de-
pendendo maciçamente da indús-
tria americana na programação e 
no modelo de produção.

Em meados dos anos 1970, tem 
início a mudança do rumo ideoló-
gico econômico global e se inicia o 
processo de privatização da televi-
são e do rádio na Europa. A libe-
ralização se expressou em menos 
regulamentações e maior rapidez 
na adoção de novas tecnologias. 
Em pouco tempo, no entanto, ge-
rou um novo cenário, no qual a te-
levisão pública perdeu sobretudo 
seu sentido de projeto cultural na-
cional. Ao ser posta para concorrer 
com os canais privados pelo “bolo 
publicitário”, e portanto pelos ín-
dices de audiência, a TV pública se 

viu presa num paradoxo: fazer ou 
uma programação cada dia mais 
parecida à da TV privada, ou uma 
programação voltada para minorias 
culturalmente sofisticadas. 

No Brasil, a radiodifusão chama-
da pública nasce em dois modelos: 
o estatal stricto sensu e os canais 
educativos. A primeira emissora 
educativa a entrar no ar foi a TV 
Universitária de Pernambuco, em 
1967. Mas como a implantação das 
TVs públicas se deu sem obedecer 
a um planejamento que decorresse 
de uma política setorial de governo, 
entre 1967 e 1974 surgiram nove 
emissoras educativas, cujas origens 
e vinculações eram as mais diversas.

Em 1988, a Constituição Federal 
prevê a complementaridade entre 
os sistemas privado, público e esta-
tal. Compreende-se, portanto, que 
deveria haver uma definição clara 
de cada um desses diferentes siste-
mas. Na prática, não há. Até hoje 
não existe de forma regulamenta-
da a figura jurídica do que seriam 
emissoras públicas no Brasil. Há 
pouquíssimo ou quase nada na le-
gislação no que se refere a normas 
que assegurem o cumprimento dos 
requisitos da prestação de serviço 
público por estas emissoras.

As que se autodenominam co-
mo tal são legalmente educativas 
ligadas aos governos estaduais, al-
gumas geridas por fundações de di-
reito privado, outras por fundações 
de direito público, outras universi-
tárias. A maioria funciona sob um 
modelo de gestão subordinado ao 
Estado, contando com um conselho 
com representantes da sociedade. 
Sua forma de financiamento é di-
ferenciada e, geralmente, dentro 

do orçamento de cada unidade da 
Federação, não há vinculações dire-
tas a algum imposto ou outra fonte 
de renda. Um dos resultados dessa 
dependência financeira do Estado é 
a subordinação das emissoras públi-
cas ao poder político vigente.

Enquanto a televisão 

comercial fala ao 

consumidor, a televisão 

pública dialoga com 

o cidadão, formando 

telespectadores críticos. 

Cabe a ela ampliar as 

possibilidades simbólicas 

de representação para a 

construção da cidadania

O avanço obtido em termos do 
que se define como radiodifusão 
pública no país veio com a lei que 
regulou a cabodifusão (8.977/95), 
que criou os “canais de uso públi-
co” e estabeleceu a obrigatoriedade 
das operadoras de TV a cabo de 
veicularem tais canais: comunitário; 
Senado; Câmara Federal; canal Le-
gislativo municipal/estadual; univer-
sitário e canal educativo-cultural. 
Posteriormente, foi acrescentado 
o canal da Justiça. Em sua origem, 
eles já demonstram uma falta de 
clareza entre o que se entende por 
comunicação pública e o que se en-
tende por estatal. 

Em busca de uma identidade, as 
emissoras chamadas públicas busca-
ram consolidar, na última década, 
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uma visão comum sobre sua missão 
e papel na sociedade. Partem de 
um projeto público de televisão que 
ofereça o reconhecimento e expres-
são da diversidade cultural que re-
presente a pluralidade ideológico-
política e propicie uma informação 
independente e inclusiva. Ou seja, 
enquanto a televisão comercial fala 
ao consumidor, a televisão pública 
dialoga com o cidadão, formando 
telespectadores críticos. Cabe a ela 
ampliar as possibilidades simbólicas 
de representação para a construção 
da cidadania, através de processos 
transparentes e participativos, que 
garantam a inclusão de outras esté-
ticas e outras narrativas.

Neste sentido, a televisão públi-
ca é um poderoso e necessário ins-
trumento de transformação social. 
Para atingir este objetivo, precisa da 
vontade da sociedade e da disponi-
bilidade do Estado e de suas institui-
ções em democratizar a informação, 
a formação e o entretenimento, não 
deixando isso apenas nas mãos das 
emissoras privadas, e em garantir a 
independência política e econômica 
da emissora pública.

A informação deve produzir 
reflexão sobre os acontecimentos 
e não uma submissão à emoção 
proposta por eles. Não interessa o 
espetáculo da notícia; interessa o 
acompanhamento e reflexão sobre 
os problemas brasileiros e mundiais 
e as alternativas para sua supera-
ção. Uma programação que permi-
ta outras abordagens de opinião; e 
que reconheça os processos sociais 
centrais para a comunidade que, a 
partir de suas especificidades, dão 
visibilidade a outros sujeitos da co-
municação. 

Assim como todas as emissoras 
de rádio e televisão, a programação 
das públicas deve seguir os princí-
pios constitucionais da preferência 
a finalidades educativas, artísticas, 
culturais e informativas; de promo-
ção da cultura nacional e regional e 
estímulo à produção independente 
que objetive sua divulgação; e de 
regionalização da produção cultural, 
artística e jornalística. Tudo isso é 
central em seu processo de consoli-
dação, de construção de sua credibi-
lidade e também de sua audiência. 

O debate sobre a audiência das 
emissoras públicas, aliás, está direta-
mente vinculado à sua programação. 
Na sua condição de televisão aberta, 
não é incorreto encarar a vocação da 
televisão pública como uma vocação 
de massas. Há quem defenda que 
seus programas devem buscar atingir 
um grande público. É desta forma 
que trabalha a British Broadcasting 
Corporation (BBC), a rede pública 
da Inglaterra. O outro lado desta 
moeda é que o foco exclusivo na 
audiência imediata, típico dos canais 
comerciais, deixa pouca margem de 
liberdade para a experimentação, 
a inovação e o desenvolvimento da 
diversidade de programação. 

Esta ponderação faz-se especial-
mente importante no caso brasilei-
ro, em que os limites de exploração 
da linguagem por parte da televisão 
são especialmente estreitos e o mo-
delo das grandes redes comerciais é 
a única referência consolidada. Es-
te é o espaço que deve ser ocupado 
pela radiodifusão pública: buscar o 
rompimento dos padrões estabele-
cidos pela televisão privada. 

É bom lembrar ainda que o ter-
mo audiência, desde suas origens, 

traz em si o duplo significado de 
receber e emitir informação. Seria 
preciso lutar então para que a tele-
visão pública fosse assumida e pra-
ticada como dispositivo educativo-
cultural-político; para que as câme-
ras e microfones chegassem às mãos 
das pessoas e assim eliminassem os 
mediadores profissionais, possibi-
litando que cada voz se expressas-
se da sua própria e única maneira, 
garantindo o exercício do direito à 
comunicação de toda a população. 

Falta uma regulamentação 

do setor que defina os 

parâmetros e alcances 

da participação popular 

na radiodifusão pública 

brasileira. Participação 

essencial para consolidar 

a comunicação como um 

direito e exercer controle 

social da mídia

Em Portugal, um dos canais 
da Rádio e Televisão de Portugal 
(RTP), chamado de canal da socie-
dade, tem sua grade de programa-
ção ocupada justamente pelo que 
é produzido por dezenas de ins-
tituições sociais do país, em cum-
primento ao que a Constituição 
portuguesa diz sobre o objetivo da 
abertura progressiva das emissoras 
à sociedade civil. Por aqui, as expe-
riências ainda são pontuais. Mesmo 
quando a emissora consegue certa 
autonomia política em relação ao 
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governo, ainda é muito restrita a 
abertura da programação à partici-
pação direta da sociedade. 

Há um certo consenso no debate 
de que o ponto de partida de qual-
quer estratégia de longo prazo pa-
ra a consolidação da radiodifusão 
pública é a construção de um esta-
tuto jurídico que lhe proporcione 
autonomia em relação ao governo 
em exercício. Enquanto este regi-
me constitucional não chega, o ca-
minho que vem sendo trilhado é a 
criação de conselhos ou comissões 
de televisão nos canais públicos. Es-
ses órgãos não apenas devem abrir 
as portas da emissora para que um 
pouco da diversidade social se reflita 
nas decisões sobre o funcionamento 
dos canais, como se transformar em 
espaços de exercício de direitos da 
população. Devem ir muito além, 
portanto, da idéia de que a criação 
de pontes entre as emissoras e suas 
audiências se limita a simples ser-
viços de atendimento e reclamação 
dos telespectadores. 

O cenário no país é bem diverso. 
Falta uma regulamentação do setor 
que defina os parâmetros e alcan-
ces da participação popular na ra-
diodifusão pública brasileira. Não 
seria nenhuma inovação em nosso 
ordenamento jurídico regulamentar 
a participação popular na definição 
de uma política pública; há exemplos 
diversos em setores como a saúde e a 
assistência social. Em âmbito munici-
pal e estadual, são várias as ações de 
pressão em prol da criação de conse-
lhos de comunicação. Sua existência 
é essencial para uma mudança de 
paradigma rumo à consolidação do 
direito à comunicação e ao exercício 
do controle social da mídia.

Outro papel que caberia aos 
conselhos de comunicação seria a 
gestão dos recursos que financiam 
as emissoras públicas. Três fontes 
têm sustentado a radiodifusão pú-
blica brasileira: dotação orçamen-
tária dos Estados, a prestação de 
serviços e venda de produtos, e uso 
da publicidade comercial. Por lei, 
as televisões educativas foram proi-
bidas de veicular publicidade. Nos 
últimos anos, as leis de incentivo 
à cultura, destinadas a arrecadar 
fundos na iniciativa privada, abri-
ram espaço para um tipo diferente 
de patrocínio, caracterizado pelos 
anúncios institucionais. 

Cada uma dessas fontes deve ser 
analisada com cuidado. No caso do 
financiamento direto do Estado, 
corre-se o constante risco de con-
tingenciamento de verbas. As pró-
prias emissoras têm travado intensa 
disputa no sentido de aumentar sua 
receita. Muitas vezes, para que o 
contingenciamento não se concre-
tize, há uma ingerência política do 
governo sobre a emissora pública. 
Não são poucas as denúncias nes-
te sentido. No caso da prestação 
de serviços, é importante observar 
que, em mais de 90% dos casos, o 
cliente desses serviços é o próprio 
Estado. Já a venda e licenciamento 
de produtos derivados de progra-
mas produzidos pelo canal têm se 
mostrado uma importante fonte al-
ternativa de receita.

Este, na verdade, é um dos prin-
cipais desafios que as emissoras 
públicas enfrentam hoje. Há seto-
res que atuam para criar alterna-
tivas que vão desde a permissão e 
aumento da publicidade à adoção 
de modelos de contribuição direta 

por parte da população. Há ain-
da quem defenda a idéia de uma 
taxação sobre a televisão privada, 
por considerarem inconcebível as 
empresas comerciais usarem espa-
ço da sociedade para se capitalizar 
privadamente sem pagar coisa al-
guma por isso. Não seria uma pro-
posta inédita no país. Na área das 
telecomunicações, o pagamento 
pela outorga e pelo direito de uso 
de radiofreqüência já existe. 

Que valha o exemplo europeu: 
os orçamentos dos sistemas públi-
cos de radiodifusão do Reino Uni-
do, Dinamarca, Áustria, Alemanha 
e Suécia, em dados do final da dé-
cada de 1990, ultrapassam 0,3% do 
PIB desses países. No Brasil, o or-
çamento das emissoras educativas 
de todo o país, incluindo todo o 
orçamento do sistema Radiobrás, 
não chega a R$ 450 milhões, ou 
0,025% do PIB. 

A consolidação da televisão pú-
blica no Brasil está longe, no en-
tanto, de depender apenas de um 
regime jurídico que garanta susten-
tabilidade financeira, participação 
popular e autonomia em relação 
aos governos. Antes de mais nada, é 
preciso definir-se como se dá o pro-
cesso de complementaridade entre 
os diferentes sistemas de radiodi-
fusão — público, privado e estatal. 
Está claro que o Brasil ainda tem 
pela frente o desafio de buscar um 
quadro institucional já consagrado 
em outros países do mundo no sé-
culo XX, especialmente nas normas 
que impedem a concentração de 
propriedade dos meios e incentivo 
à pluralidade de conteúdos. Além 
disso, a ausência histórica de um 
debate público sobre este perfil de 
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televisão faz com que a maior parte 
da população se questione acerca, 
inclusive, da necessidade de uma 
emissora pública no país. 

A composição do Conselho 

Curador foi marcada pela 

falta de critérios e pelo 

receio do governo de um 

“bombardeio” da direita 

diante de uma eventual “TV 

Lula”. O resultado foi um 

órgão conservador e elitista

A resposta do governo brasilei-
ro ao desafio, como visto, gigante 
de implantar no país uma emissora 
de televisão pública de veiculação 
nacional foi a criação da TV Bra-
sil. Começou cambaleando. Nada 
que justifique o discurso dos par-
tidos de oposição, para os quais 
os R$ 350 milhões orçados para 
2008 para a TV Brasil significam 
desperdício de dinheiro público. 
No entanto, para garantir o caráter 
público da emissora, há ainda um 
longo caminho a ser percorrido, 
que passa, necessariamente, pe-
la revisão da Medida Provisória 
que criou a Empresa Brasileira de 
Comunicação (EBC), responsável 
pela TV Brasil. 

A MP, publicada no dia 11 de 
outubro de 2007, vincula quase 
que exclusivamente a emissora ao 
governo federal. Isso fica claro na 
subordinação da empresa à Secre-
taria de Comunicação Social da 
Presidência (Secom) e no poder 

do Presidente da República de in-
dicar 80% dos membros do Con-
selho Administrativo e 95% dos 
integrantes do Conselho Curador 
(responsável pelas diretrizes e li-
nha editorial), formado por “re-
presentantes da sociedade civil”. 
Que representantes são estes? Em 
vez de optar por uma arquitetura 
pública de escolha de seus inte-
grantes, o que se viu foi uma total 
ausência de critérios no processo 
de definição do Conselho Cura-
dor. Aliado ao receio do governo 
do bombardeio da direita diante 
de uma eventual “TV Lula”, atre-
lada ao governo, o resultado foi 
um órgão conservador e elitista, 
sem qualquer representação dos 
movimentos sociais e dos traba-
lhadores1. 

A TV Brasil também nasce sem 
outros mecanismos de participa-
ção popular. Alijada do processo 
de discussão sobre os conselheiros, 
à população caberá agora esperar 
a troca de mandatos no órgão para, 
através de uma consulta pública, se 
manifestar sobre os novos nomes 
apontados pelo Presidente. Como 
tal consulta funcionará e que po-
deres terá ainda não está claro. É 
legítimo e necessário que o governo 
federal tenha um veículo de comu-
nicação nacional, para estabelecer 
um contato direto com a população 
e prestar contas de suas ações. Os 
veículos vinculados a poderes da 
República, como governos, legisla-
tivos e órgãos do Poder Judiciário 
são exemplos disso. São, no entan-
to, meios estatais, e esta diferença 
precisa ficar clara. 

Seu conteúdo, além de veicula-
do na própria TV Brasil, deve ficar 

restrito, num primeiro momento, 
a emissoras educativas menores, 
que se associarão à chamada rede 
pública em função de sua demanda 
de programação e recursos estatais, 
que serão distribuídos aos canais 
associados à TV Brasil. Televisões 
educativas em praças importantes, 
como São Paulo, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul e Paraná, podem 
não entrar na nova rede. Ainda fica 
em aberto como funcionará o apro-
veitamento de produções indepen-
dentes e regionais, desenvolvidas 
fora dos grandes centros.

O pontapé financeiro virá do 
orçamento da União. Para impe-
dir que o controle sobre os recur-
sos se transforme em uma forma 
de ingerência, no entanto, é pre-
ciso garantir financiamento está-
vel e vinculado a alguma fonte de 
receita. De outro modo, este ou 
futuros governos podem atacar a 
nova televisão pública, sucateando 
a emissora. Diversos especialistas 
e organizações da sociedade civil 
defendem a criação de um fundo 
específico para este fim. A MP 
da TV Brasil abre espaço para 
dotações orçamentárias diversas 
e, embora proíba a veiculação de 
anúncios de produtos e serviços, 
permite a publicidade institucio-
nal de empresas de direito privado 
e deixa em aberto a possibilidade 
de outras formas de financiamen-
to. Este último ponto provocou 
uma avalanche de emendas no 
Congresso Nacional, onde tramita 
a medida provisória, em defesa 
do interesse das emissoras comer-
ciais, que temem que o novo canal 
esvazie as TVs comerciais da pu-
blicidade estatal.
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Em cidades onde o espectro 

eletromagnético já está 

congestionado, o risco de 

não haver um canal para 

a veiculação da TV Brasil 

é seríssimo, mesmo com a 

transição para a TV digital

Há ainda um outro problema a 
ser resolvido: em cidades onde o 
espectro eletromagnético já está 
congestionado, o risco de não ha-
ver um canal para a veiculação da 
TV Brasil é seríssimo, mesmo com a 
transição para a TV digital. O esfor-
ço frustrado do governo de colocar 
a emissora no ar, para todo o país, 
no dia 2 de dezembro, junto com 
a estréia da TV digital, tinha este 
entre seus objetivos: garantir espaço 
na TV aberta para o novo canal pú-
blico. Em São Paulo, por exemplo, a 
destinação de 6 MHz adicionais pa-
ra que as atuais concessionárias do 
sinal analógico realizem em simul-
tâneo a transmissão digital (embora 
a nova tecnologia requeira menos 
espaço) fará com que a TV Brasil 
seja alocada nos canais 68 e 69 do 
UHF (analógico e digital), o que im-
põe a ela uma condição marginal no 
dial. No entanto, segundo a própria 
Anatel, esses canais não admitem a 

operação analógica. Ou seja, em São 
Paulo, a TV Brasil estará disponível 
somente ao ínfimo contingente po-
pulacional que terá acesso ao caro 
conversor da TV digital.

Expectativas frustradas para 
quem participou do I Fórum Nacio-
nal de TV Públicas, uma iniciativa 
pioneira do Ministério da Cultura, 
com apoio da Presidência da Repú-
blica que, por nove meses, debateu 
concepções e modelos para a TV 
pública brasileira. A Carta de Bra-
sília, resultante do encontro final 
do processo, realizado em maio de 
2007, espelhava os anseios de pes-
quisadores, profissionais do campo 
público da comunicação, gestores, 
organizações da sociedade civil e 
defensores da democratização da 
mídia. Falava de uma emissora que 
promoveria o intercâmbio entre as 
múltiplas identidades do país; que 
seria instrumento de universalização 
dos direitos à informação e à comu-
nicação; e cujas diretrizes de gestão 
seriam atribuição de um órgão co-
legiado deliberativo, representativo 
da sociedade, no qual o Estado ou o 
Governo não teriam maioria.

A Carta de Brasília também 
apontava para a construção de um 
sistema público de comunicação no 
país, o que implica ir além da TV 
Brasil e falar em outros canais pú-
blicos, universitários e comunitários, 
em rádios públicas, em Internet. O 
formato deste sistema continua uma 
incógnita. Ele virá? Que incidência 

a população terá sobre ele? Sair do 
atual estágio da criação de uma TV 
estatal com aspirações públicas para 
um sistema público é tarefa urgente 
e necessária. 

No próximo período, os debates 
em torno de uma nova Lei Geral de 
Comunicações devem abrir espa-
ço para que a população se envol-
va nessas discussões. No momento, 
as entidades da sociedade civil que 
lutam pela democratização da co-
municação oscilam entre a compre-
ensão de que não é possível mais 
permanecer com a legislação atual 
e o receio do poder que os grupos 
econômicos terão no processo, além 
da correlação de forças desfavorável 
no Congresso e na falta total de dis-
posição do governo em avançar em 
medidas democratizantes neste cam-
po. Mas até mesmo os radiodifuso-
res querem regras mais definidas 
diante da convergência tecnológica. 
A realização da primeira Conferên-
cia Nacional de Comunicação pode 
ser o espaço ideal para o debate de 
todas essas questões. E o empurrão 
final para que o Executivo federal 
coloque em prática, no Brasil, uma 
agenda já executada há décadas por 
outras nações.

Notas
1 O Conselho Curador tem a seguinte composição inicial: Ângela Gutierrez, empresária e colecionadora de arte; Cláudio Lembo, ex-governador de São Paulo (DEM); Delfim Netto, ex-

deputado federal (PMDB); Ima Vieira, diretora do Museu Paraense Emílio Goeldi; Isaac Pinhanta, professor indígena; José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, proprietário da Rede 
de TV Vanguarda e consultor da Rede Globo; José Martins, engenheiro mecânico; José Paulo Cavalcanti, advogado e jornalista; Lúcia Willadino Braga, diretora da Rede Sarah de 
Hospitais; Luiz Edson Fachin, professor de Direito da Universidade Federal do Paraná; Luiz Gonzaga Belluzzo, economista, proprietário de faculdade privada (Facamp); Maria da 
Penha Maia, biofarmacêutica cearense; MV Bill, rapper e militante do movimento negro; Rosa Magalhães, carnavalesca; Wanderley Guilherme dos Santos, professor de teoria polí-
tica da UFRJ. Belluzzo foi indicado por Lula para presidir o Conselho, cujos membros referendaram a escolha em sua primeira reunião.

Sobre a autora
BiA BArBosA é jornalista. Foi editora de Direitos 

Humanos e Educação da agência Carta Maior. Trabalhou 
na Editora Abril, no Departamento de Comunicação da 
Unesco e na Rádio França Internacional. Integra o In-
tervozes-Coletivo Brasil de Comunicação Social, entidade 
que luta pela democratização do direito à comunicação.
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A novA televisão 
BrAsileirA 

Laurindo Lalo Leal Filho
Professor da Escola de Comunicações e Artes da USP

Ardilosamente confundida com uma TV estatal, a TV Pública 
passou a ser acusada, antes mesmo de entrar no ar, de servir a 

interesses do governo, ou, na linguagem da mídia hegemônica, de 
“chapa branca”. Tal fúria esconde o temor dos concessionários 

dos canais comerciais de enfrentar uma concorrência qualificada. 
Os defensores da TV Pública, por outro lado, ainda se ressentem 

da falta de elementos mais consistentes para defendê-la e 
justificá-la. O que também é compreensível dada a quase 

inexistência desse modelo entre nós até hoje

Daniel Garcia

São Paulo, 5/10/07: a faixa diz tudo
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N
o final do ano a so-
ciedade brasileira foi 
apresentada a dois 
novos fenômenos te-
levisivos: um tecno-
lógico, a TV digital, 

e outro institucional, a TV pública. 
Pompas e circunstâncias marca-
ram o lançamento do modelo di-
gital. Críticas e muxoxos cercaram 
o anúncio da TV não comercial. 
Tudo dentro da lógica do mercado. 
A televisão digital, tal como foi 
concebida no Brasil, abre novas 
perspectivas de negócios para os 
radiodifusores, anunciantes, agên-
cias de propaganda, fabricantes de 
receptores e todos os demais ra-
mos comerciais que gravitam em 
torno da TV. Daí a festa. Ao te-
lespectador restará ver os mesmos 
programas edificantes que temos 
hoje com um pouco mais de ni-
tidez (quando puder comprar o 
conversor mais simples) e adquirir 
rapidamente o produto anunciado 
na tela (para aqueles que conse-
guirem possuir o conversor mais 
caro). Convenhamos tratar-se de 
um uso medíocre para uma tecno-
logia tão sofisticada. 

A TV pública pode ser a exce-
ção a essa regra. Seu compromis-
so é com o público e não com o 
mercado. Por isso foi desde logo 
apedrejada. Ardilosamente confun-
dida com uma TV estatal passou 
— sem ainda estar no ar — a ser 
acusada de servir a interesses do 
governo, ou na linguagem da mídia 
hegemônica, de “chapa branca”. Tal 
fúria esconde o temor dos conces-
sionários dos canais comerciais de 
enfrentar uma concorrência qualifi-
cada. Os defensores da TV pública, 

por outro lado, ainda se ressentem 
da falta de elementos mais consis-
tentes para defendê-la e justificá-la. 
O que também é compreensível da-
da a quase inexistência desse mode-
lo entre nós até hoje. 

E não é só aqui que ocorre esse 
debate. Mesmo na Europa, onde a 
TV em vários paises nasceu pública, 
as pressões do mercado exigem dela 
sempre um estado de alerta. Foi a 
mobilização da sociedade britânica, 
por exemplo, que evitou a privati-
zação da BBC nos anos 1980, dese-
jo ardente do governo Margareth 
Tatcher. A própria União Européia 
tem manifestado a preocupação de 
defender a TV pública dos ventos 
neoliberais. Em 1997, no Protocolo 
de Amsterdam, deixou isso claro 
ao dizer que “o sistema de radio-
difusão pública está diretamente 
relacionado com as necessidades 
democráticas, sociais e culturais de 
cada país, e com a necessidade de 
preservar o pluralismo dos meios 
de comunicação”.

Com a chegada da televisão di-
gital a defesa da TV pública se fez 
ainda mais necessária. Em junho 
de 2004, os órgãos reguladores eu-
ropeus de radiodifusão publicaram 
documento onde está dito que “em 
todos os casos o desenvolvimento 
da Televisão Digital Terrestre pa-
rece estar diretamente conectado 
com a sinergia de dois fatores: uma 
atitude proativa do Serviço Públi-
co de Radiodifusão conjuntamente 
com um modelo regulatório que 
garanta um papel de liderança da 
radiodifusão pública”.

Como aqui ainda estamos lon-
ge desse protagonismo exercido 
pela TV pública, cabe desenvol-

ver algumas idéias no sentido de 
colaborar com a argumentação 
em sua defesa. 

Partimos de três razões centrais 
justificadoras da existência da tele-
visão pública no Brasil: a socializa-
ção da produção de bens simbólicos 
produzidos no país, a abrangência 
nacional e sua necessidade social.

O modelo comercial, 

regido por índices de 

audiência, impede o acesso 

à televisão de bens culturais 

não transformados em 

mercadoria. A sociedade vê-

se, dessa forma, privada de 

conhecer e reconhecer a sua 

própria produção simbólica

A primeira diz respeito à he-
gemonia do modelo comercial, 
regido por índices de audiência 
(mera sanção do mercado, no di-
zer do sociólogo francês Pierre 
Bourdieu), que impede o acesso 
à televisão de bens culturais não 
transformados em mercadoria. A 
sociedade vê-se, dessa forma, pri-
vada de conhecer e reconhecer a 
sua própria produção simbólica. 
Não cabe aqui detalhar os prejuí-
zos decorrentes dessa prática, mas 
eles podem ser intuídos. Vão des-
de a fragilização das referências 
nacionais à inibição do surgimen-
to de novas manifestações cultu-
rais e artísticas, vítimas da falta de 
reconhecimento público.
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A segunda diz respeito à neces-
sidade de uma rede de emissoras 
públicas, fenômeno desconhecido 
no país. As experiências até hoje 
existentes de televisões públicas 
ou estatais no Brasil foram sem-
pre fragmentadas, restritas a limites 
regionais. Uma rede nacional terá 
que atender ao princípio da uni-
versalidade geográfica, chegando 
a todos os domicílios e buscando 
atender a todos os tipos de público. 
Cabe lembrar que se trata de um 
serviço público, mantido pelos im-
postos de toda a população e que, 
portanto, todos os cidadãos devem 
ter a possibilidade de acessá-lo.

E quanto à necessidade social 
trata-se de algo quase auto-evi-
dente. O histórico do modelo de 
televisão de mercado oferecido à 
sociedade brasileira estabeleceu 
uma forma de pensamento unifor-
mizado, reprodutor das idéias do-

minantes e disseminadas a partir 
dos centros do capitalismo global. 
Individualismo, consumismo, en-
fraquecimento do papel do Estado, 
tornaram-se matrizes ideológicas 
da produção televisiva. A elas, no 
modelo hegemônico, não cabem 
alternativas. Como fonte única de 
informação e entretenimento para 
maioria da população, essas emis-
soras moldam perigosamente com-
portamentos, especialmente das 
crianças e adolescentes. Há rela-
tos de pais de filhos bem pequenos 
contando que a palavra “compra” 
surge muitas vezes junto ou mes-
mo antes de “mamãe” ou “papai”. 
Uma das alternativas a esse mas-
sacre ideológico, respeitado o jogo 
democrático, é a TV Pública.

Cabe a ela, no dizer de Jay Blu-
mler, professor emérito da Univer-
sidade de Leeds, desenvolver uma 
“ética da abrangência”, ou seja, 

procurar atender às expectativas de 
todo o tipo de público existente no 
raio de sua atuação. Para exempli-
ficar essa idéia, o pesquisador bri-
tânico — ele foi diretor do Centro 
de Pesquisas de Televisão daquela 
universidade — contrapõe o mo-
delo de televisão pública existente 
na Europa ao dos Estados Unidos. 
Diz ele que este último pode ser 
definido como “uma ilha de bem-
estar num mar de comercialismo”. 
Nos Estados Unidos — prossegue 
— seriados como “Dallas” são ex-
clusivos da televisão comercial, en-
quanto recitais de ópera têm como 
veículo a televisão pública. O mo-
delo europeu, por sua vez, procura 
“abranger” os dois públicos, daí 
a idéia da ética da abrangência. 
Algo próximo do conceito de uma 
televisão generalista, fundamental 
para atender diferentes gostos e 
necessidades simbólicas.

R
eprodução/D

aniel G
arcia

Personagem da novela “Duas Caras”, da TV Globo: estereótipos dominam a TV comercial
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Documentos produzidos em di-
ferentes televisões européias mos-
tram que seus fundadores as conce-
beram como instrumentos respon-
sáveis por sustentar e renovar as 
características culturais básicas da 
sociedade, capazes de oferecer aos 
atores, músicos, escritores, teatró-
logos e intelectuais de modo geral 
a oportunidade de disseminarem 
de forma ampla seu trabalho criati-
vo. E de possibilitar aos ouvintes e 
telespectadores a oportunidade de 
acesso ao produto desses talentos.

O primeiro diretor-geral da BBC, 
o escocês John Reith, dizia que o 
objetivo do rádio era de “levar para 
dentro do maior número possível de 
lares tudo o que de melhor existe em 
cada parte do esforço e realização 
humana”. Cerca de 50 anos depois, 
nos anos 1980, outro diretor da BBC, 
Alsdair Milne, afirmava que o “o ser-
viço público de rádio e televisão deve 
tornar o popular respeitável e o que é 
respeitável popular”. Um belo desa-
fio para os nossos produtores.

Em vários países da Europa, 

passada a maré privatista 

dos anos 1980, as televisões 

públicas seguem dividindo 

ao meio as audiências. 

Para as emissoras públicas 

a audiência não pode ser 

obsessão, mas também não 

pode ser desprezada, afinal 

trata-se de dinheiro público

Mas vale a pena mencionar ou-
tras preocupações dessas emissoras. 
Elas têm em comum a obrigação de 
“despertar o público para idéias e 
gostos culturais menos familiares, 
ampliando mentes e horizontes, e 
talvez desafiando suposições exis-
tentes acerca da vida, da morali-
dade e da sociedade. A televisão 
pode, também, elevar a qualidade 
de vida do telespectador, em vez de 
puxá-lo para dentro do rotineiro”. 
São idéias que estão até hoje inte-
gradas em programas considerados, 
internacionalmente, de alta quali-
dade, “concebidos como forma de 
capacitar o telespectador para uma 
enriquecedora experiência de vida”, 
no dizer do professor Blumer.

E não estamos falando de pro-
gramas elitistas ou maçantes, co-
mo alguns detratores da televisão 
pública gostam de rotulá-los. Pro-
va disso são os índices de audiên-
cia. Em vários países da Europa, 
passada a maré privatista dos anos 
1980, as televisões públicas seguem 
dividindo ao meio as audiências. 

É sempre bom lembrar que para 
as emissoras públicas a audiência 
não pode ser obsessão — como se 
dá com as emissoras comerciais 
— mas também não pode ser des-
prezada, afinal trata-se do uso de 
dinheiro público que, em qualquer 
circunstância, deve ser bem aplica-
do. Apenas para ilustrar, a tabela 
acima traz alguns números de au-
diência na Europa. Os dados são 
de 2003 e foram publicados no livro 
La Tèlèvision, de Régine Chaniac e 
Jean Pierre Jézéquel, em 2005.

Claro que para chegar a esses 
índices é indispensável uma boa e 
permanente fonte de recursos. Mas 
não só. No caso de uma TV Pública 
é fundamental também a sua inde-
pendência em relação a interesses 
particularistas, sejam eles políticos, 
comerciais, religiosos. Vinculando-
se a qualquer um deles, a TV Pú-
blica perde não só a sua autonomia, 
mas também sua identidade e o que 
é pior, a sua credibilidade. 

Cabe, isto sim, ressaltar a impor-
tância desses fatores para a questão 

Audiência das TVs públicas na Europa (2002)

País Canais públicos  Canais privados 
nacionais  Outros*

Alemanha 40,5% 41,5% 18%

Espanha 30,5% 43% 26,5% (1)

França 41,5% 47,5% 11%

Itália 45% 44% 11%

Reino Unido 46% (2) 30% 24%

Países Baixos** 36% 41,5% 22,5%

Portugal** 26,5% 63% 10,5%

*Cabo, satélite, locais, etc.
** Para esses países o ano de referência é 2002. 
(1) Dos quais 18% através dos canais “autonômicos” das principais províncias, transmitidos de 
modo terrestre.
(2) Dos quais 10% pelo Channel 4.
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central, deles decorrente: o conte-
údo da programação. Afinal é ela 
a ponta final de todo o processo, 
aquilo que efetivamente chega à 
casa do telespectador.

Financiamento consistente e 
controle democrático são pressu-
postos básicos para a garantia de 
um conteúdo de qualidade. Con-
teúdo que, entre outras coisas dê, 
por exemplo, um amplo espaço aos 
criadores brasileiros, espalhados 
por todo o país, e impedidos pe-
lo oligopólio de mostrar o que fa-
zem. Abrir para a experimentação 
e a criatividade deve ser a missão 
central da televisão pública, dando 
conta da diversidade cultural do pa-
ís. Fugindo do monopólio estabele-
cido pelo eixo Rio-São Paulo, como 
fazem as emissoras comerciais.

Na verdade, a televisão 

brasileira não comunica, 

apenas informa, ou seja, põe 

as idéias na forma ideológica 

de quem a controla. Cabe à TV 

pública reverter esse quadro 

praticando um jornalismo 

crítico e independente

Mas vamos a algumas hipóteses 
mais concretas de programação, dei-
xando de lado, ainda que brevemen-
te, as generalidades. Poderia ser de-
finida, por exemplo, uma faixa de 
programas musicais para as 20 horas, 
de segunda a sexta. A cada dia da 

semana esse horário seria preenchido 
por uma emissora pública de qual-
quer Estado, capaz de produzir um 
musical de qualidade. Seria a grande 
oportunidade de o brasileiro, final-
mente, conhecer o que se faz em ou-
tros pontos do seu próprio país. 

Outra hipótese seria a da rede 
tendo como missão dar ao público 
um cinema de bom nível, nacional e 
estrangeiro, exibido sem intervalos. 
Algo que alguns canais a cabo já fa-
zem para poucos privilegiados (me-
nos de 10% da população brasileira). 
Para não falar da necessidade de uma 
programação infantil sedutora, com 
conteúdo educativo, mas sem loiras, 
prêmios ou merchandisings. Quanto 
ao jornalismo, é triste constatar a fal-
ta do debate na televisão comercial 
brasileira. Algo tão comum, geral-
mente diário, na televisão de outros 
países, aqui inexiste. Como o públi-
co, que só se informa pela TV, pode 
formar opinião se o contraditório se 
faz ausente? Na verdade, a televisão 
brasileira não comunica, no sentido 
de tornar os fatos comuns a todos, 
ela apenas informa, ou seja, põe as 
idéias na forma ideológica de quem 
a controla.

Cabe à TV pública reverter esse 
quadro praticando um jornalismo 
crítico e independente, capaz de ofe-
recer ao telespectador informações 
que o habilitem a tomar, ele próprio, 
suas decisões. O dono da verdade 
deve ser o público e não a emissora.

São algumas iniciativas que, 
quando concretizadas, darão ao pú-
blico a oportunidade de experimen-
tar e de se acostumar com o “biscoi-
to fino”, no dizer de Oswald de An-
drade. Sem conhecer o que é bom 
fica difícil exigir o melhor. O resulta-

do de uma programação desse tipo 
seria não só de dar diretamente ao 
público o melhor da arte, da cultura 
e da informação existentes no país, 
mas também o de levar a televisão 
comercial a rever seus padrões. 

A TV pública cumprirá dessa for-
ma um duplo papel positivo: oferecer 
ao seu telespectador uma programa-
ção de qualidade e, ao mesmo tempo, 
provocar mudanças para melhor na 
televisão comercial. Situações como 
essa justificam, sem muito esforço, os 
investimentos necessários para criar 
e manter uma rede pública de televi-
são, capaz de servir de referência de 
qualidade para todo o país. 

Tentei traçar algumas das carac-
terísticas do que considero um “tipo 
ideal” de TV Pública. Claro que al-
gumas delas, aqui apresentadas, não 
se concretizarão. Outras, não men-
cionadas, farão parte do modelo. Isso 
não importa muito. O que realmente 
conta é a possibilidade concreta que 
o país tem, desta vez, de por fim ao 
apartheid televisivo existente desde 
quando a televisão por assinatura 
chegou por aqui. A televisão pública 
começará a cumprir sua missão quan-
do se tornar a televisão paga dos que 
não podem pagar por ela. E eles são 
cerca 170 milhões de brasileiros.

Sobre o autor
lAurindo lAlo leAl Filho, jornalista e 

sociólogo, é professor da Escola de Comunicações e 
Artes da Universidade de São Paulo e do Programa de 
Pós-Graduação da Faculdade Cásper Líbero. Autor de A 
TV sob controle — a resposta da sociedade ao poder 
da televisão (São Paulo, Summus, 2006). Apresenta 
o programa “VerTV”, transmitido pela TV Câmara e TV 
Nacional de Brasília, entre outras emissoras.
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televisão digitAl:  
estA históriA não 
coMeçA eM 2007

Almir Almas 

Professor da Escola de Comunicações e Artes da USP

Não há como negar que 
2007 ficará registrado 

como marco na história 
da TV brasileira. Agora, 

o seu significado depende 
do andamento do bonde 
que se encontra em pleno 
movimento. Talvez, para 

uma grande parte dos 
brasileiros, a TV Digital 
ainda seja um bicho-de-
sete-cabeças. Entendo 
que se faz necessário 

desmistificá-la. Pensando 
de forma simples, TV 

Digital nada mais é do que 
a transposição do sinal 

analógico de televisão para 
o seu correspondente em 
dados codificados em 0 
e 1. Só que não é só isso. 
A essa transposição pura 
e simples pode-se dar o 
nome de digitalização

Maringoni
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P
ara muitos, 2007 é o 
ano da televisão digital 
no Brasil. Para outros, 
nem tanto. Dependen-
do de quem olha, este 
ano pode ser visto como 

o ponto de chegada ou o ponto de 
partida da televisão digital em terras 
brasileiras. Tanto para uns quanto pa-
ra outros não há como negar que este 
2007 ficará registrado como marco na 
história da televisão brasileira. Agora, 
o seu significado depende do anda-
mento do bonde que se encontra em 
pleno movimento. 

Talvez, para uma grande parte 
dos brasileiros, a televisão digital 
ainda seja um bicho de sete cabe-
ças; ou, se não, algo que ainda não 
bateu, embora se vislumbre cons-
tantemente sua feição logo na pri-
meira esquina. Diante disso, en-
tendo que se faz necessário des-
mistificar um pouco essa tão falada 
televisão digital. 

Pensando de uma forma simples, 
e até certo ponto simplista, televisão 
digital nada mais é do que a transpo-
sição do sinal analógico de televisão 
para o seu correspondente em dados 
codificados em 0 e 1. Só que não é 
só isso. A essa transposição pura e 
simples pode-se dar o nome de digi-
talização. Porém, ao digitalizarmos 
qualquer informação sabe-se que 
essa ocupa um espaço físico dado, 
que, em última instância, atua co-
mo suporte dessa informação. Para 
otimização desse espaço, há a ne-
cessidade de que esses dados digitais 
sejam comprimidos. Então, pode-se 
dizer que num primeiro ponto tem-
se a digitalização do sinal e num se-
gundo ponto a sua compressão. Isso 
é um fato e sem isso não há televisão 

digital. Digitalização e compressão1. 
Dois pontos essenciais do mundo da 
informática. Quer dizer, mais uma 
vez, pode-se dizer, com o perdão da 
repetição, também de forma simplis-
ta, que televisão digital nada mais é 
do que uma das variantes do mundo 
cibernético. 

Bill Nichols fala de sistema ciber-
nético. Para ele, esse sistema inclui 
elementos com “capacidade de proces-
sar informações e de executar ações”, 
tais como redes de telefonia, satélites, 
sistemas de radares, redes de videotex-
tos etc.2 Dessa maneira, a televisão di-
gital está também dentro desse univer-
so de processar informações a partir do 
conjunto binário 0 e 1. E pensando na 
televisão digital interativa, em que in-
terfaces e aplicativos se colocam entre 
o telespectador e o aparelho de televi-
são, mais do que nunca se aplica o que 
Bill Nichols chama sistema cibernéti-
co, uma vez que a TVDi3 estaria den-
tro desse “universo de intermediações 
tecnológicas, em que aparatos técni-
cos, culturais e semióticos estabelecem 
redes com o ser humano”4.

Então, o primeiro ponto que se 
deve esclarecer em relação à tele-
visão digital é esse aspecto tecno-
lógico existente nesses dois pontos, 
digitalização e compressão do sinal. 
É preciso esclarecer que há também 
outras duas pontas importantes no 
sistema de televisão digital: uma é 
a da transmissão e a outra é a da re-
cepção. Sem sair das séries binárias, 
conceito caro ao mundo da matemá-
tica, pode-se dizer que em relação 
ao modelo (e aqui pode ser tanto o 
modelo de negócio quanto o modelo 
de comunicação) tem-se dois atores, 
a emissora/rede de televisão de um 
lado e os telespectadores de outro. 

E mais ainda, no lado da emissora, a 
televisão digital se dá em dois cam-
pos, no campo do aparato técnico 
da emissão do sinal e no campo da 
tecnologia de produção de conteúdo 
(independente de sua emissão). 

Dessa forma, pode-se estabele-
cer diversos pares complementares: 

Digitalização Compressão
Transmissão Recepção 

Difusão Terminal de acesso
Codificação Decodificação
Modulação Demodulação 

Modelo de negócio Modelo de radiodifusão
Emissora/Rede de televisão Telespectadores

Produção de Conteúdo/
programação

Produção de Conteúdo/
suporte técnico

Falando em videoarte — de 

nomes como Nam June Paik e 

John Cage, William Wegman, 

Stephen Beck, Steina e Woody 

Vasulka, Steve Rutt e Bill Etra 

— pode-se voltar no tempo e 

destacar a aproximação de 

artistas de audiovisual com 

engenheiros e os experimentos 

que desenvolveram 

Falando apenas de digitalização, 
a televisão digital já é realidade no 
mundo pelo menos desde 1993 e 
1994. Quer dizer, pelo menos numa 
das pontas da televisão digital, que 
é a da produção audiovisual. A outra 
ponta é a da compressão, transmis-
são e modulação do sinal. Os equi-
pamentos digitais para a produção de 
conteúdo audiovisual começaram a 



�2

Janeiro 2008 Revista Adusp

entrar no mercado de broadcasting, 
em grande escala, em 1993 e 1994, 
principalmente após as NABs5 da-
queles respectivos anos, em que Sony, 
JVC e outras grandes companhias de 
equipamentos de televisão anuncia-
ram e exibiram seus primeiros par-
ques digitais. Na esteira desses lança-
mentos, as grandes redes de televisão 
começaram a comprar equipamentos 
digitais e iniciou-se então a chamada 
era digital. A própria NHK, uma das 
primeiras emissoras de televisão a se 
digitalizar, já usava o termo era digi-
tal6 para se referir ao futuro que então 
despontava no horizonte.7 Para falar 
do Brasil, a Rede Globo de Televisão 
já naquela época inicia seu processo 
de digitalização, sendo uma das pri-
meiras empresas a comprar equipa-
mento digital de televisão, inclusive 
na própria NAB de 1994.8 

Mas se a idéia é falar de con-
teúdo que tenha sido gerado com 
alguma base digital, pode-se colocar 
que na ponta da produção a televi-
são digital já começa nos anos 1980, 
com os famosos DVE (Digital Ví-
deo Effects), ADO, ME e TBC (Time 
Base Corrector). Esses são equipa-
mentos de efeitos especiais ou de 
manipulação de imagens que toma-
ram conta dos switchers de televisão 
desde essa época e que acabaram 
chegando também às mãos dos pro-
dutores independentes e videoartis-
tas que com eles fizeram um grande 
estrago na linguagem de televisão. 

Falando em videoarte — de nomes 
como Nam June Paik e John Cage, 
William Wegman, Stephen Beck, Stei-
na e Woody Vasulka, Steve Rutt e Bill 
Etra — pode-se voltar um pouco mais 
no tempo e destacar a aproximação de 
artistas de audiovisual com engenhei-

ros, cujos resultados foram experimen-
tações com sistemas computacionais, 
desde o final dos anos 1960, resultando 
em equipamentos como os vídeos sin-
tetizadores de Paik e Abe, de Stephen 
Beck, e também o da dupla Rutt/Etra9. 
Alguns desses vídeos sintetizadores 
tinham sinais digitais controlados por 
sistemas analógicos.10

Saindo da televisão, mas con-
tinuando no campo da produção 
de conteúdo audiovisual com base 
digital, desde o final dos anos 1960 
esses recursos computacionais fo-
ram amplamente usados no cinema, 
culminando com o cinema plena-
mente digital dos anos 2000. 

Nesse meio do caminho, alguns 
marcos são importantes, como a cria-
ção do Comitê MPEG e o início das 
pesquisas com o MPEG-1, em 1988, 
e o lançamento de um protótipo de 
HDTV digital, pela General Instru-
ments, em 1991. Ou os lançamentos 
de softwares manipuladores e editores 
de imagem, como o Image Studio, em 
1987, para Macintosh; o Adobe Pre-
miere 1.0, em 1991, para Macintosh, 
e o Adobe Premiere 1.0 em 1993 para 
Windows; e o Vídeo Toaster, lançado 
para o computador Commodore Ami-
ga 2000, em 1990, só para se ater em 
poucos exemplos. Nesse sistema Ví-
deo Toaster/Amiga era necessário ter 
VTs acoplados, como numa ilha analó-
gica, para a realização dos efeitos. Só 
posteriormente, com o Vídeo Toaster 
Flyer, é que o sistema fica totalmente 
não-linear11. Quando trabalhei na TV 
Anhembi, de 1990 a 1993, participei 
de trabalhos em que foi usado o Video 
Toaster, em 1991 e 1992. Também em 
meus trabalhos de videoarte usei tanto 
o Video Toaster (desde 1992) quanto o 
Premiere (de 1993 em diante). 

Na linha da compressão, 

transmissão e modulação 

do sinal há também um 

emaranhado de plataformas. 

Por exemplo: a transmissão 

digital terrestre, a digital via 

satélite, a digital via cabo, 

a digital via IP, a digital via 

sistema de telefonia...

Se na ponta da produção, hoje 
em dia, não há mais a necessidade 
de se discutir padrões tecnológicos, 
na ponta da compressão/transmis-
são/modulação é que a televisão di-
gital se encontra em ebulição. Dis-
cute-se, em todos os países em que 
o processo de implantação da di-
gitalização do sinal de televisão se 
encontra em andamento, qual o me-
lhor padrão técnico que otimize esse 
tripé digital: compressão, transmissão 
e modulação. Embora possa haver 
a impressão de que essa discussão 
esteja resolvida nos países em que 
a televisão digital já é realidade, ela 
não está. As questões técnicas estão 
em constante mutação e a cada ano 
novidades invadem o mercado, le-
vando os países a repensarem suas 
opções tecnológicas. 

E sem se esquecer de que nessa li-
nha da compressão, transmissão e mo-
dulação do sinal há também um emara-
nhado de plataformas. Por exemplo, “a 
transmissão digital terrestre, a transmis-
são digital via satélite, a transmissão di-
gital via cabo, a transmissão digital via 
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IP, a transmissão digital via sistema de 
telefonia (linha comutada ou celular). 
Além disso, há também transmissão de 
áudio e vídeo, transmissão de dados, a 
transmissão em formatos diferentes de 
sinal de televisão, a transmissão para 
canalização de diferentes tamanhos. Por 
fim, a interação com o usuário.”12

Embora se entenda que nessa 
ponta o estado de arte ainda não 
esteja consolidado, essa tecnologia 
digital também já vem se desen-
volvendo há muito. Para ficar nos 
exemplos dos três sistemas interna-
cionais inicialmente lançados, po-
de-se enumerar:

a) a criação da ATSC (Advan-
ced Television System Committee) 
nos Estados Unidos em 1982 e a 
primeira proposta de uma HDTV 
digital, em 1990; 

b) a adoção do ATSC como pa-
drão de televisão digital, pelo FCC, 
em 1996, nos Estados Unidos, e o 
seu lançamento comercial, em 1998; 

c) a criação do DVB-T (Digital 
Video Broadcasting – Terrestrial), 
na Europa, em 1993, e seu lança-
mento comercial na França, em 
1996, e na Inglaterra em 1998; 

d) a criação da ARIB (sigla pa-
ra Association of Radio Industries 
and Businesses [em japonês, Shadan 
Houjin Denpa Sangyookai]), em 
1995, e da DiBEG (Digital Broad-
casting Experts Group [em japonês 
Dejitaru Hoosoo Gijutsu Kokusai 
Fukyuu Bukai]), em 1997, no Japão;

e) o lançamento comercial da te-
levisão digital por satélite em 2000 
e terrestre em 2003, no Japão.13

Destacam-se também outros 
dois momentos, que de certa forma 
se complementam. O primeiro é o 
lançamento comercial da Hi-Vision, 

no Japão, em 1989; e o segundo é 
o lançamento do sistema DTH de 
satélite digital (DirecTV), em 1994. 
A Hi-Vision japonesa era misto de 
processamento digital com trans-
missão analógica e transmitido por 
canais de satélite (BS), tendo pas-
sado por três versões de padrão: 
uma de 1125 linhas, banda Y de 
20 MHz, banda C-larga de 7 MHz 
e banda C-estreita de 5,5 MHz; a 
segunda de 1125 linhas, banda Y de 
20 MHz, banda C-larga de 6,5 MHz 
e banda C-estreita de 5,5 MHz; e a 
terceira de 1125 linhas, banda Y de 
30 MHz, banda C-larga de 30 MHz 
e banda C-estreita de 30 MHz. 

Como o mundo já caminhava pa-
ra a era digital e esse sistema não 
atendia plenamente esses requisitos, 
a Europa e os Estados Unidos, que 
também passam a pesquisar a alta de-
finição, abandonaram seus projetos 
de HDTV em busca de um sistema 
totalmente digital. Os sistemas ame-
ricano e europeus nessa época eram 
o ATV (Advanced-Definition TV), 
de 1050 linhas e canal de 8 MHz, e o 
HD-MAC (High Definition Multiple 
Analog Component), de 1250 linhas 
e canal de 9 MHz, respectivamente. 
Para americanos e europeus, mais 
do que desenvolver a transmissão em 
HDTV, da forma como os japoneses 
estavam fazendo, no misto analógico, 
o importante era pesquisar a digitali-
zação. Com a digitalização a HDTV 
já poderia nascer digital. 

Eu gosto de relembrar que as pri-
meiras experiências para se chegar 
a uma padronização da televisão de 
alta definição (nos moldes das atu-
ais) têm início em 1964 quando os 
Laboratórios de Pesquisa Científica 
e Tecnológica da NHK começam 

suas experiências em busca da sen-
sação de “imersão”, própria do cine-
ma. São essas pesquisas que levam à 
Criação do Sistema Muse, em 1984, 
que é a base da Hi-Vision japonesa. 

No Brasil as pesquisas 

do tripé compressão, 

transmissão e modulação já 

têm uma boa história. Sem 

ter de voltar muito no tempo, 

destaco nesse processo os 

testes de laboratório e de 

campo com os três principais 

sistemas internacionais, que 

começaram em 1998

Para finalizar, é preciso entender, 
efetivamente, o que acontece no Bra-
sil neste ano de 2007. A tão discutida 
televisão digital que entrou em fun-
cionamento comercial em 2 de de-
zembro de 2007 por aqui nada mais 
é, tecnologicamente falando, do que 
a ponta da compressão, transmissão e 
modulação do sinal de televisão para 
uma plataforma específica, qual seja, 
a da radiodifusão terrestre (aquela em 
que se utilizam os canais de radiofre-
qüência em VHF e UHF14 para fazer 
chegar a programação aos telespecta-
dores, configurando assim um modelo 
chamado de televisão aberta).

O Fórum de TV Digital, constituí-
do em 2006, após o Decreto 5.820, de 
29⁄6⁄200615, estuda as padronizações e 
especificações técnicas de um sistema 
que englobe as inovações tecnológicas 
desenvolvidas no Brasil (principalmen-
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te o MPEG-4 – H-264) aos protocolos 
de padronizações do ISDB-T (Integra-
ted Services Digital Broadcasting Ter-
restrial), sistema japonês de televisão 
digital, no qual se baseia. Esse sistema, 
que foi inicialmente concebido como 
SBTVD-T (Sistema Brasileiro de TV Di-
gital Terrestre), passou a ser conhecido 
como ISDTV (International System for 
Digital TV), para que se configurasse 
como mais um sistema internacional e 
não se restringisse a ser apenas brasilei-
ro. E, posteriormente, o sistema também 
foi identificado como ISDB-Tb, ou seja, 
sistema brasileiro que tem como base o 
ISDB japonês. Para que se chegasse até 
aqui um longo caminho foi percorrido. 
E isso nos dá a certeza de que essa his-
tória de televisão digital não começou 
agora e não vai parar por aqui. 

Para que se possa situar, por aqui 
também o processo da televisão digital 
não é recente. Do lado do tripé com-
pressão, transmissão e modulação, 
vale lembrar que aqui no Brasil tam-

bém essas pesquisas já têm uma boa 
história. Sem ter de voltar muito no 
tempo, destaco nesse processo os testes 
de laboratório e de campo com os três 
principais sistemas internacionais que 
começaram em 1998, numa parceria 
do grupo SET/ABERT e a Universida-
de Mackenzie. Esses testes foram tão 
importantes que acabaram servindo de 
referências em outros países e para os 
próprios sistemas testados. Em 1999, a 
Anatel contrata o Centro de Pesquisas 
e Desenvolvimento em Telecomunica-
ções (CPqD) para validar a metodologia 
dos testes realizados. Desses trabalhos 
resulta a edição, por parte do governo 
federal, da Consulta Pública 291/01, em 
2001, a qual trazia a público o “Relató-
rio de Análise dos Testes de Laboratório 
e de Campo de Sistemas de Televisão 
Digital” e o “Relatório Integrador dos 
Aspectos Técnicos e Mercadológicos 
da Televisão Digital”, do CPqD16.

Outro momento importante foi a 
ênfase dada às pesquisas realizadas 
pelas universidades. Isto é, buscou-se 
aproveitar ao máximo o que já se estu-
dava por aqui sobre a televisão digital, 
visando a criação de um sistema brasi-
leiro. São dessa etapa o Decreto 4901, 
de 26/11/200317, em que o SBTVD 
é instituído; as chamadas públicas e 
editais da Finep para as pesquisas, a 
partir de maio de 2004; a criação dos 
consórcios de pesquisadores e o De-
creto 5.820, de 29/6/200618, que im-
planta o SBTVD-T (Sistema Brasileiro 
de Televisão Digital – Terrestre) e dita 
as diretrizes da transição da televisão 
analógica para a digital. 

Também no Brasil, a ponta da 
produção de conteúdo já se encontra 
quase toda ela digital. Não apenas 
na televisão, mas também na indús-
tria cinematográfica e na produção 

independente o digital é realidade. 
Outra característica da facilidade 
que a digitalização tem proporcio-
nado na produção de conteúdo se vê 
no grande número de produtos rea-
lizados por amadores. Atualmente, 
os custos para produção de audio-
visual caíram vertiginosamente, seja 
de câmeras digitais, seja de hardwa-
res e softwares de edição. Tudo isso 
tem feito com que a produção de 
audiovisual saia das grandes redes e 
produtoras e passe a fazer parte do 
cotidiano das pessoas. 

A produção própria para 

TV Digital precisa crescer. 

Tivemos pouquíssimas 

pesquisas no âmbito de 

produção de conteúdos e 

aplicativos. Produções para 

descobrir e experimentar 

como ela pode trazer 

mudanças na linguagem da 

TV são raras no Brasil

Nas redes de televisão brasilei-
ras, experiências de produção de con-
teúdo que apontam o caminho da 
digitalização já fazem parte de seu 
dia-a-dia há algum tempo. Só para 
ficar em dois exemplos, primeiro o 
da Rede Globo de Televisão, onde as 
experiências de produções no forma-
to HDTV já existem desde a metade 
dos anos 1990; segundo, o da parceria 
entre a Rede Record e a finalizadora 
Casablanca, na gravação de novelas 
em HDTV, há poucos anos (2004). 

D
aniel G

arcia
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Mesmo já existindo hoje uma pro-
dução em digital e HDTV nas redes 
de televisão brasileiras, não creio que 
se possa dizer que há um padrão cla-
ro de produção visando a televisão 
digital. A produção própria para a 
televisão digital precisa crescer. Princi-
palmente aquela produção específica, 
com o potencial da televisão digital. 
Por exemplo, tivemos pouquíssimas 
pesquisas no âmbito de produção de 
conteúdos e aplicativos. Até o mo-
mento, pouquíssimas pesquisas procu-
ram alinhar questões técnicas e estéti-
cas. Produções que visem descobrir e 
experimentar como toda essa mudan-
ça tecnológica pode trazer mudanças 
na linguagem da programação de tele-
visão são raras atualmente no Brasil. 

Como conclusão, entendo que 
processos como os relatados neste 

artigo indicam como a digitalização 
acontece em duas frentes distintas, 
tanto no Brasil quanto no exterior: 
na produção e na transmissão. A 
discussão que se faz hoje no Bra-
sil recai sobre a ponta compressão, 
transmissão e modulação do sinal, 
qual o melhor padrão de transmis-
são de conteúdo digital. Do lado da 
produção, o que acontece é que ela 
já é praticamente quase toda digital. 
Para a produção não há a necessida-
de de se discutir sobre padrão, uma 
vez que essa questão já está resolvi-
da. Em última instância, qualquer 
dos padrões de transmissão existen-
tes pode transportar os conteúdos 
produzidos em sinais digitais. Prin-
cipalmente porque a base de todos 
eles, no que diz respeito ao trans-
porte, é praticamente a mesma.

O que pretendo destacar é que o 
desenvolvimento tecnológico para a 
produção e transmissão de conteúdo 
audiovisual de forma digital já es-
tá presente no universo da televisão 
há muito tempo. Seja através desses 
primeiros experimentos envolvendo 
videoartistas e engenheiros quanto 
na busca de uma televisão de alta de-
finição e de melhora na qualidade de 
transmissão dos sinais. Televisão digi-
tal não é uma tecnologia que começa 
agora. É, antes, fruto de diversos fa-
tores e momentos pelos quais passa a 
televisão. É isso que a leva a evoluir.
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A idéia de construção de 
uma rede de transmis-
são não-linear de da-
dos começou a ser ex-
plorada teoricamente 
já no final da década 

de 1950, nos Estados Unidos. Des-
de o seu princípio, a iniciativa foi 
patrocinada pelo Pentágono, que 
tinha receio que um ataque soviéti-
co pudesse interromper definitiva-
mente as comunicações das forças 

armadas norte-americanas (cujas 
redes, como as telecomunicações 
em geral, funcionavam em linha).

Em 1966, a DARPA (Defen-
se Advanced Research Projects 
Agency), central de pesquisa & de-
senvolvimento do Departamento 
de Defesa, lançou a idéia de criação 
da ARPANET (Advanced Research 
Projects Agency Network). Foi em 
torno desta proposta que começou 
a surgir o que hoje chamamos In-

ternet. A partir do financiamento 
do governo norte-americano, se so-
maram diversas outras universida-
des e empresas privadas (como a 
Rand Corporation, ainda hoje uma 
das peças-chave do complexo indus-
trial-militar dos Estados Unidos).

Em setembro de 1969, portanto 
há 38 anos, foi trocada a primei-
ra mensagem da ARPANET, entre 
o Network Measurement Center, 
da Universidade da Califórnia, e o 

os desAFios  
dA governAnçA  

dA internet
Gustavo Gindre

Jornalista, membro eleito do Comitê Gestor da Internet (CGIbr)

Entre o nascimento e os dias atuais, ocorreram 
inúmeras transformações na Internet, com impactos 

sociais, culturais e econômicos além da imaginação de 
qualquer um dos pesquisadores que participaram da sua 
criação. A Internet não é uma rede anárquica e sem 
controle: existe um complexo, multifacetado e muitas 

vezes contraditório sistema internacional que garante a 
chamada “governança da Internet”. Os desdobramentos 
desta governança determinarão como será aquilo que as 

futuras gerações chamarão pelo nome de Internet
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Stanford Research Institute. Para 
efeitos históricos, podemos situar 
aqui o nascimento daquilo que viria, 
depois, a ser chamado de Internet.

Entre o nascimento e os dias atu-
ais, ocorreram inúmeras transfor-
mações na Internet, com impactos 
sociais, culturais e econômicos além 
da imaginação de qualquer um dos 
pesquisadores que participou do seu 
nascimento. A mais evidente passa 
pelo enorme crescimento do núme-

ro de máquinas conectadas à rede. 
Grosso modo, podemos dividir tais 
mudanças em dois grupos1.

1) De caráter tecnológico
Foram a miniaturização cons-

tante e progressiva da capacidade 
de armazenamento de dados e o 
aumento exponencial da velocidade 
do processamento destes dados que 
permitiram que a Internet se ex-
pandisse para fora dos computado-

res de mesa, invadindo notebooks, 
PDAs, telefones celulares e até os 
eletrodomésticos. Com o processo 
de convergência tecnológica, a In-
ternet vai deixando de ser uma rede 
de computadores para perseguir a 
meta da ubiqüidade.

Por outro lado, foi graças à cria-
ção da interface gráfica (a lingua-
gem HTTP, de 1993, e o conseqüen-
te ambiente www) que a Internet 
rompeu os limites dos usos dados 
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pelos “especialistas” e alcançou o 
usuário leigo. Mas, principalmente, 
merece destaque a adoção da dupla 
de protocolos TCP/IP.

Ao longo dos anos 1960 foram 
surgindo diversos protocolos de co-
municação em rede. A caracterís-
tica básica que unia quase todos 
era a tecnologia proprietária: SNA 
(IBM), DecNet (Digital), XNS (Xe-
rox), entre outros. Muitos conti-
nham importantes avanços e alguns 
continuam operando até hoje. Já os 
protocolos não proprietários Trans-
mission Control Protocol (TCP) e 
Internet Protocol (IP)2 surgiram, 
em 1974, para permitir a comuni-
cação entre diferentes redes, inde-
pendentemente do software e do 
hardware que estivessem sendo usa-
dos em cada uma delas (bem co-
mo das mudanças futuras que cada 
rede viesse a sofrer). Embora não 
fosse o único padrão aberto, foi o 
decisivo apoio da ARPANET que 
pendeu o fiel da balança. Em 1983, 
todos os nós da rede operavam a 
partir do TCP/IP. A ARPANET 
também passou a financiar a intro-
dução do TCP/IP no sistema opera-
cional Unix, então o mais adotado 
pela indústria.

A tecnologia de transmissão de 
pacotes de dados pela rede (utili-
zada pelo TCP/IP) pode ser consi-
derada o substrato tecnológico do 
atual processo de convergência de 
mídias, que vai rompendo as tradi-
cionais fronteiras entre os diferentes 
meios de comunicação. Com todo 
conteúdo digitalizado e quebrado 
em pacotes de dados, torna-se qua-
litativamente indiferente para a rede 
se este conteúdo é um texto, uma 
imagem, um áudio ou um vídeo. A 

única diferença existente é a quan-
tidade de pacotes de dados que for-
mam aquele específico conteúdo. As 
redes passam a se distinguir apenas 
pela sua maior capacidade de trans-
mitir pacotes de dados (a largura da 
banda) e não pelo tipo de conteúdo 
que fazem trafegar.

2) Quanto à sua governança
Ao contrário do que o senso co-

mum indica, a Internet não é uma 
rede anárquica e sem controle. De 
fato, existe um complexo, multifa-
cetado e muitas vezes contraditório 
sistema internacional que garante a 
chamada “governança da Internet”. 
Este modelo se constituiu histori-
camente mediante processos que 
ocorreram em paralelo, alguns em 
âmbito nacional (em especial nos 
Estados Unidos) e sem coordena-
ção entre si.

Os desdobramentos desta go-
vernança determinarão como será 
aquilo que as futuras gerações cha-
marão pelo nome de Internet.

No início da Internet, os 

blocos de endereços IP 

foram distribuídos quase 

que só para empresas e 

universidades dos EUA. A 

demanda por endereços IP 

passou a ser mundial. Mas 

até hoje persistem enormes 

desigualdades 

na distribuição de IPs

2.1 – Nomes e números
Atualmente, a Internet funciona 

com a versão quatro do Internet 
Protocol (IPv4)3. Esta versão per-
mite cerca de 4,3 bilhões de núme-
ros de IP (usados para identificar 
cada computador na rede).

No início da Internet, os blocos 
de endereços IP foram distribuídos 
quase que exclusivamente para em-
presas e universidades norte-ameri-
canas. Com a explosão de acesso a 
Internet, a demanda por endereços 
IP passou a ser mundial. Mesmo 
assim, o processo inicial contami-
nou de tal forma a distribuição de 
endereços que, até hoje, persistem 
desigualdades impressionantes. Por 
exemplo, o Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) possui, para 
uso exclusivo, um bloco com 16,7 
milhões de IPs.

Desde 1983, estabeleceu-se uma 
camada intermediária entre o usu-
ário e os endereços IP, que visa, 
entre outras coisas, facilitar o uso 
da Internet. É o Domain Name 
System (DNS) que possibilita asso-
ciar um nome a um, ou um grupo 
de, endereços IP.

Existem dois tipos básicos de 
nomes na Internet: os genéricos 
(Generic Top Level Domain – 
gTLD) e os de países (Country Co-
de Top Level Domain – ccTLD).

Praticamente não existe ne-
nhuma forma de controle público 
sobre os gTLDs (“.com”, “.org”, 
“.net”, etc). Por exemplo, o do-
mínio “.org” (em tese, reservado 
para entidades da sociedade ci-
vil) é administrado por uma em-
presa privada norte-americana 
(Verisign), que disponibiliza um 
nome com terminação “.org” pa-
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ra qualquer pessoa ou empresa 
que possua um simples cartão de 
crédito.

Já os ccTLDs são deixados a car-
go dos países, que configuram seus 
próprios sistemas de governança, 
podendo variar da administração 
privada à acadêmica ou estatal.

Para que qualquer interessa-
do possa acessar livremente um 
endereço (ou enviar uma men-
sagem) é preciso que exista uma 
tabela que ligue os nomes aos 
números e estes às máquinas. Es-
ta tabela, constantemente atuali-
zada, é gerenciada por treze ser-
vidores-raiz, sendo dez em solo 
norte-americano, um no Japão, 
um na Suécia e o outro na Ingla-
terra.

Em última instância,  

é a Internet Corporation for 

Assigned Names and Numbers 

(ICANN, “ong” criada pelo 

governo Clinton em 1998)  

que administra o sistema 

de nomes e números da 

Internet. A ICANN responde 

diretamente ao Departamento 

de Comércio dos EUA

A figura4 reproduzida nesta pá-
gina representa um projeto apro-

vado pelo Conselho Consultivo do 
Sistema de Servidores-Raiz (RS-
SAC, na sigla em inglês) da Internet 
Corporation for Assigned Names 
and Numbers (ICANN), apresen-
tado no encontro da entidade na 
cidade de Yokohama, Japão, em ju-
lho de 2000. Entre as atribuições do 
projeto estava a implementação de 
um servidor-raiz mestre (não-públi-
co) para a distribuição dos arquivos 
da zona-raiz a todos os outros 13 
servidores-raiz. Este servidor “não-
público” ficaria sob controle direto 
da ICANN.

Ou seja, em última instância, é 
a ICANN que administra todo o 
sistema de nomes e números da In-
ternet. Sem este sistema, ninguém 
“vê” ninguém na Internet.
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A partir da explosão de acesso à 
Internet ocorrida na segunda meta-
de da década de 1990, ficou evidente 
que o sistema de gestão dos nomes 
e números era precário. O governo 
Bill Clinton decidiu, em 1998, pe-
la criação de uma organização não 
governamental, com sede na Cali-
fórnia, para cuidar exclusivamente 
da gestão de nomes e números, re-
tirando esta atribuição da National 
Science Foundation (NSF).

A ICANN tem a tarefa de admi-
nistrar as portas lógicas5 dos dife-
rentes serviços-padrão da Internet 
(FTP, HTTP, POP3, SMTP, etc.), ge-
rir os nomes de domínio e os núme-
ros IP, bem como os servidores-raiz.

A ICANN responde diretamen-
te ao Departamento de Comércio 
dos Estados Unidos através de um 
Memorando de Entendimentos 
(MoU), que obriga a instituição a 
prestar contas anualmente de suas 
atividades. Caso haja necessidade, 
o presidente da ICANN pode ser 
chamado a depor perante o Senado 
norte-americano.

Aos demais países, caso queiram, 
resta a participação em um conselho 
consultivo, o Governmental Advi-
sory Commitee (GAC). O board da 
ICANN é formado por 19 membros 
escolhidos, em parte, pelos três ór-
gãos6 que integram o organograma 
da entidade e por um comitê forma-
do pela própria ICANN.

Para a atribuição de números 
IP, a ICANN delega a tarefa a uma 
outra entidade (a ela subordinada): 
Internet Assigned Numbers Autho-
rity (IANA). A IANA, por sua vez, 
administra este processo com o au-
xílio dos RIRs (Regional Internet 
Registry)7.

As decisões “técnicas” das 

entidades encarregadas 

de definir os protocolos 

impactam diretamente 

o modelo de negócios da 

Internet. Por exemplo, 

o resultado da disputa 

entre padrões abertos e 

proprietários é crucial para 

Microsoft, HP e Sun

2.2 – Infra-estrutura
A camada de infra-estrutura diz 

respeito ao transporte dos conteúdos. 
Basicamente, esses conteúdos podem 
ser transmitidos em redes “físicas” e 
redes “sem fio”. No cenário mundial, 
a International Telecommunications 
Union (ITU) é a entidade responsá-
vel pela administração desta infra-
estrutura. Embora integre o Sistema 
ONU, a ITU possui uma gestão sui 
generis, pois dela participam tanto os 
governos nacionais quanto os gran-
des grupos privados que operam o 
negócio das telecomunicações.

Para efeitos do presente estu-
do, o trabalho realizado pela ITU 
possui um impacto decisivo para 
a governança da Internet. É a sua 
Recomendação D.50 (International 
Internet Connection), por exemplo, 
que define os critérios para a co-
brança dos “custos de interconexão 
das redes”. Esta é uma questão fun-
damental porque, para que um país 
tenha acesso à Internet, ele precisa 

garantir que sua(s) rede(s) irá(irão) 
se conectar a um (ou mais de um) 
backbone internacional, que são as 
espinhas dorsais da rede, capazes de 
distribuir o tráfego da Internet pelo 
mundo. Ocorre que estes backbones 
são privados e os custos de interco-
nexão, além de altíssimos, acabam 
promovendo um subsídio cruzado 
às avessas, cobrando mais caro dos 
países mais pobres, que possuem 
menor poder de negociação frente 
às operadoras privadas dos backbo-
nes. Graças à fragilidade da Reco-
mendação D.50 (e aos sucessivos re-
passes de custos ao longo da cadeia 
produtiva da conexão de Internet), o 
usuário final na cidade de Salvador 
paga R$ 0,16 à empresa Telemar por 
um Kbps enquanto em Londres ele 
pagaria R$ 0,01 à British Telecom 
(uma diferença de 1.600%).

2.3 - Protocol supporting 
organization

São as entidades responsáveis por 
definir os parâmetros técnicos da re-
de. Além da ITU, tratada especifica-
mente no tópico acima, encontramos 
também a Internet Engineering Task 
Force (IETF) e o World Wide Web 
Consortium (W3C), responsáveis 
por padronizar os protocolos usados 
na Internet. Estas duas são abertas 
à participação de empresas, órgãos 
reguladores e universidades.

O senso comum, inclusive aque-
le existente entre os pesquisadores 
da área, afirma que ambos são or-
ganismos “técnicos”. Contudo, é 
óbvio que suas decisões impactam 
diretamente o modelo de negócios 
da Internet. Por exemplo, o resul-
tado da disputa entre padrões aber-
tos e proprietários é crucial para 



�1

Janeiro 2008Revista Adusp

definir o sucesso, ou o fracasso, de 
gigantes como Microsoft, HP e Sun.

Infelizmente, são quase inexis-
tentes os estudos empíricos sobre as 
disputas econômicas e políticas que 
influenciam o trabalho de padroni-
zação realizado pela IETF e o W3C.

Algumas empresas já 

fabricam e vendem os 

“farejadores de pacotes”. 

Seus clientes são governos 

interessados em censurar a 

rede (como EUA e China) 

e empresas operadoras de 

telecomunicações e de TV 

paga, que buscam influenciar 

a navegação dos usuários

2.4 – Neutralidade de redes
Embora este seja um tema regula-

do nacionalmente, seu impacto acaba 
atravessando fronteiras, especialmen-
te em relação aos Estados Unidos. 
Basta lembrar que mais da metade 
dos endereços de e-mail dos brasilei-
ros tem suas caixas postais localizadas 
em território norte-americano8.

Dado o fato de que na Internet 
circulam apenas pacotes de dados, 
um software “farejador de pacotes” 
(packet snifer) capaz de ler em altís-
sima velocidade estes pacotes con-
seguiria determinar o tipo de conte-
údo (texto, imagem, áudio, vídeo), 
o protocolo utilizado (por exemplo, 
o peer to peer típico das redes de 
troca de arquivos9), o endereço do 

emissor e do destinatário e até mes-
mo saber o que diz a mensagem.

No mundo, algumas empresas 
já fabricam e vendem tais “fare-
jadores de pacotes”. Seus clientes 
são basicamente de dois tipos. Go-
vernos interessados em censurar 
a rede (caso de Estados Unidos10 
e China). E as empresas donas da 
infra-estrutura (operadoras de te-
lecomunicações e de TV paga) que 
procuram, de forma subreptícia, 
influenciar na navegação de seus 
usuários, constrangendo o uso de 
alguns serviços enquanto facilitam 
a utilização de outros.

“(...) torna-se óbvia a motivação 
real – reduzir ao máximo possível a 
eficácia de serviços de terceiros que 
possam competir com serviços simila-
res oferecidos pela operadora. O caso 
mais evidente é telefonia voIP, mas, 
à medida que nos aproximamos da 
consolidação da chamada ‘Web 2.0’ 
(envolvendo muito mais interação 
entre usuários e serviços de comuni-
cação e informação, bem como um 
crescente comércio de multimeios 
sob demanda, como TV sobre IP e 

outros), acompanhada da concentra-
ção de serviços Internet nas mãos de 
operadoras de infra-estrutura, pode-
mos considerar que estamos apenas 
no começo de tentativas muito mais 
agressivas de qualificar (ou desquali-
ficar) a conexão do usuário à Internet 
como um todo.”11

No momento, o Congresso nor-
te-americano debate um projeto de 
lei que legalizaria a ingerência das 
empresas donas da infra-estrutura 
sobre o uso de suas redes. Seria, por-
tanto, o fim do princípio da “neutra-
lidade das redes”. Dado o fato de 
que boa parte do conteúdo da In-
ternet circula nas redes dos Estados 
Unidos, uma decisão como esta teria 
evidentes impactos mundiais.

Notas
1 - Tal divisão segue critérios apenas didáticos. Não defendo a idéia de que aspectos “tecnológicos” não estariam sujeitos 

aos impactos da governança da rede e que estes, por sua vez, não teriam elementos tecnológicos.
2 - O TCP/IP funciona como duas camadas realizando operações distintas. O TCP é responsável por, numa ponta, “que-

brar” a mensagem em diversos pacotes de dados que irão percorrer a rede através das rotas mais favoráveis e, na 
outra ponta, reunir os pacotes e remontar a mensagem original. Ao IP cabe a tarefa de imprimir, em cada pacote, o 
mesmo endereço de destinatário. Este endereço será checado por todos os roteadores no meio do caminho, que (a 
partir de uma tabela de endereços) saberão para onde remeter os diferentes pacotes.

3 - Várias redes da Internet já começam a migrar para o IPv6 (3,4 x 1038 de números IP). Mas, durante alguns anos, o 
IPv4 ainda será o mais usado na rede.

4 - http://www.icann.org/general/crada-report-summary-14mar03.htm 
5 - Segundo AFONSO, Carlos (no paper “Internet: quem governa a infra-estrutura?”): “para que, na conexão, um 

computador saiba que está requisitando, por exemplo, mensagens de e-mail, e não uma página www, é necessário 
um identificador (conhecido como ‘porta lógica-padrão’ ou ‘parâmetro’ do serviço desejado). O computador que o 
solicita tem, então, de seguir um padrão de envio desse identificador para que as coisas funcionem”.

6 - Domain Name Supporting Organization (DNSO), Address Supporting Organization (ASO) e Protocol Supporting 
Organization (PSO).

7 - Atualmente existem cinco RIRs: ARIN (Estados Unidos, Canadá e uma parte do Caribe), LACNIC (América Latina 
e outra parte Caribe), APNIC (a Ásia do Pacífico e Oceania), RIPE NCC (Europa, Ásia Central e Oriente Médio) 
e AFRINIC (África).

8 - Casos de Hotmail, Yahoo e Gmail.
9- Donde seria possível saber se alguém está trocando arquivos protegidos por copyrights.
10 - Denúncia da Eletronic Frontier Foundation (EFF), através das informações passadas por um ex-funcionário, comprova-

ram que a AT&T permitiu a instalação, em sua rede, de um farejador de pacotes da National Security Agency (NSA).
11 - AFONSO, Carlos. “Todos os datagramas são iguais perante a rede”. Paper ainda inédito.
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Em 1995, o governo FHC criou 
o Comitê Gestor da Internet no 
Brasil (CGIbr). Sua função prin-
cipal era administrar os recursos 
finitos da Internet (números IP e 
nomes de domínio).

Mas foi no governo Lula que o 
órgão ganhou maior importância. 
Primeiro, com a eleição direta (e 
por setor) de seus membros não-
estatais1. Depois, pela criação de 
uma figura jurídica que permitiu 
ao CGIbr fazer a administração di-
reta dos recursos provenientes da 
gestão dos nomes de domínio2. Por 
fim, por assumir que sua missão vai 
muito além da administração de 
“nomes e números”.

O modelo de governança da In-
ternet no Brasil é destacado, até 
mesmo internacionalmente, como 
referência, por incorporar diferen-
tes atores sociais e por ser o primei-
ro no mundo a ter membros eleitos. 

Na prática, contudo, existem ainda 
diversos problemas a serem resolvi-
dos. Basicamente de duas ordens.

A nova face do CGIbr ao mes-
mo tempo motivou e assustou o 
governo, que se viu diante de um 
organismo estranho, quase estatal 
e quase privado, e com presença de 
diversos setores da sociedade civil 
em seu interior. Provavelmente, foi 
essa estranheza que fez o governo 
desprivilegiar e desacelerar aquela 
que seria a grande função desse 
novo CGIbr: servir de laboratório 
para os processos de regulação da 
convergência, envolvendo o maior 
número possível de atores sociais.

Por outro lado, o CGIbr paga o 
preço da inexistência de um mar-
co regulatório capaz de lidar com o 
fenômeno da convergência de mí-
dias, ao contrário do que foi feito 
em outros países3. No Brasil, temos 
um Código Brasileiro de Teleco-

municações (CBT), com exatos 45 
anos de vida e que desde 1997 ficou 
confinado a regular apenas a radio-
difusão (mesmo assim, com regras 
totalmente defasadas). Bem como, 
uma Lei Geral de Telecomunicações 
(LGT) que, apesar de ter apenas 
10 anos de existência, possui uma 
lógica interna anti-convergência, e 
que em nenhum momento mencio-
na a expressão Internet e seus des-
dobramentos. Com a inexistência de 
um marco regulatório capaz de lidar 
com a Internet e a convergência de 
mídias, o CGIbr repousa como um 
corpo tão interessante quanto estra-
nho ao funcionamento “normal” dos 
organismos de Estado.

Sem políticas públicas, estamos 
transpondo para o universo da In-
ternet o mesmo padrão de exclusão 
que encontramos em outras mídias 
brasileiras e, por extensão, em todo 
o campo da cultura.

no BrAsil, AvAnços e recuos

O modelo de governança da Internet no Brasil é destacado, até 
internacionalmente, como referência, por incorporar diferentes 

atores sociais e por ser o primeiro no mundo a ter membros 
eleitos. Porém, a nova face do Comitê Gestor da Internet no 

Brasil (CGIbr) ao mesmo tempo motivou e assustou o governo. 
Provavelmente, foi essa estranheza que fez o governo desprivilegiar 

e desacelerar aquela que seria a grande função desse novo 
CGIbr: servir de laboratório para os processos de regulação da 

convergência, envolvendo o maior número possível de atores sociais
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Apenas 14,49% dos 

domicílios brasileiros 

possuem acesso à Internet. 

E dos que estão conectados 

menos de metade possui 

algum tipo de acesso 

dedicado à Internet. É o 

mesmo padrão de exclusão 

das demais mídias no país

Na radiodifusão, apenas a Rede 
Globo, em 2001, reteve 53% do fatu-
ramento da TV aberta (que por sua 
vez representa 56% do bolo publici-
tário brasileiro). A mesma Globo fi-
cou com 54% da audiência. Através 
de 138 grupos afiliados, as 6 maiores 
redes privadas controlam 668 veícu-
los (TVs, rádios e jornais)4.

Segundo a Associação Nacional 
dos Jornais (ANJ), os cinco maio-
res periódicos do Brasil5  têm um 
público leitor somado de cerca de 
0,7% dos moradores do Brasil. Já a 
Associação Nacional dos Editores 
de Revistas (ANER) afirma que as 
três maiores revistas semanais ven-
dem juntas exemplares suficientes 
para 1,01% dos brasileiros6.

De acordo com a Associação 
Brasileira de TVs por Assinatura 
(ABTA), o Brasil possui hoje 4,9 
milhões de residências que assinam 
algum serviço de TV. Admitindo 
a média de 3,4 pessoas por casa 
(de acordo com a Pesquisa Nacio-
nal por Amostragem Domiciliar 
– PNAD – realizada pelo IBGE 
em 2006), seriam algo em torno de 
16,6 milhões de pessoas com aces-
so a TV paga, ou aproximadamen-
te 9% do total de nossa população.

Desde a chamada “retomada” 
do cinema nacional, com o lança-
mento de Carlota Joaquina, em 
1994, conforme a Agência Nacio-
nal do Cinema (Ancine), apenas 16 
películas brasileiras conseguiram 
ultrapassar a marca dos 1% da po-
pulação em público pagante.

A Associação Brasileira de Pro-
dutores de Discos (ABPD) divulga 
apenas o nome  dos mais vendidos 
e não a quantidade dos respectivos 
CDs. Mas a imprensa especializa-
da informou que o Padre Marcelo 
(o campeão no ranking da ABPD 
em 2006) vendeu 867 mil CDs, ou 
o equivalente a menos de 0,5% dos 
brasileiros.

Quatro em cada cinco municí-
pios possuem bibliotecas públicas. 
Mas 68,6% dispõem de somente 
uma. E apenas 0,8% contam com 
mais de seis. Os museus só estão 

presentes em 17,5% dos municí-
pios brasileiros, sendo que 13,9% 
têm um único museu. No caso dos 
teatros a situação é ainda pior: 
13,4% das cidades contam com te-
atros, sendo que 10,9% com um 
único espaço para as artes cênicas. 
Menos de um município em cada 
dez (8,2%) dispõem de cinemas 
e destes 5,6% relacionaram uma 
única sala de exibição7.

Apenas 19% das residências 
possuem computadores de mesa e 
1% dispõem de notebooks. A con-
centração também se aplica ao pla-
no regional. O percentual de casas 
com desktops é de 24,2% no sudeste, 
24,6% no sul, 18,9% no centro-oeste, 
8,5% no nordeste e 10,4% no norte8.

Apenas 14,49% dos domicílios 
possuem acesso à Internet. E “con-
forme aumenta a escolaridade e a 
renda do respondente, aumenta a 
proporção de domicílios com aces-
so à Internet. O mesmo ocorre em 
relação à classe social, quanto mais 
alta a classe social do respondente, 
maior o acesso à Internet”.

Das residências conectadas, 
49,06% utilizam acesso dial-up 
via telefone. E 9,18% não soube-
ram responder. Ou seja, menos 
da metade dos domicílios brasilei-
ros que estão conectados possuem 
algum tipo de acesso dedicado à 
Internet.

Notas
1  O CGIbr é composto por oito indicados por diferentes órgãos do goverrno federal, por 

um membro do fórum estadual de secretários de ciência e tecnologia, por um mem-
bro de notório saber e por 11 eleitos, sendo um pelos empresários em geral, um pelas 
empresas de infra-estrutura, outro pela indústria de softwares, um pelos provedores 
de acesso, três pela comunidade acadêmica e quatro pelo chamado “terceiro setor”.

2  Atualmente, cada um dos mais de 1 milhão de domínios “.br” paga R$ 27,00 por ano ao 
CGIbr, através de sua figura jurídica, o NICbr .

3  Austrália - Digital Television and Datacasting Act (2000); Canadá - Broadcasting Act 
& Telecommunications Act (2002); EUA - Telecommunications Act (1996); França 
- Telecommunications Act (1996) & Loi relative aux communications électroniques 
et aux services de communication audiovisuelle (2004); Reino Unido – Communica-

tions Act (2003); Japão – Broadcast Law (1999).
4   Dados obtidos na pesquisa “Os donos da mídia”, realizada pelo Instituto de Estudos e 

Pesquisas em Comunicação (Epcom).
5  O Globo, Folha de S. Paulo, Extra, O Estado de S. Paulo e Zero Hora.
6  Veja, Época, IstoÉ.
7  De acordo com a pesquisa “Equipamentos culturais e de lazer existentes nos municí-

pios”, do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), que procura ana-
lisar o “Perfil dos municípios brasileiros: pesquisa de informações básicas municipais 
de 1999”, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

8  Estes dados e os seguintes foram obtidos na “Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação no Brasil - TIC DOMICÍLIOS”, realizada por de-
manda do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGIbr).
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Jornalismo na selva
Lúcio Flávio Pinto
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E
m setembro deste ano, 
meu Jornal Pessoal 
completou 20 anos de 
vida. A data me impôs 
uma reflexão, que di-
vidi com meus leitores: 

qual a razão de tão extensa pere-
nidade? Duvido que seja, ao con-
trário do que sugerem alguns ad-
versários da publicação, por mero 
capricho ou vaidade pessoal, por 
maiores que eles fossem. Minhas 
limitadas condições materiais e mi-
nhas afiadas exigências mais ínti-
mas não me permitiriam manter o 
JP simplesmente por capricho ou 
vaidade, se ele não cumprisse uma 
função pública, se não preenchesse 
uma exigência social.

Tirando-o do mostruário das 
bancas de revistas e expondo-o ao 
lado dos jornais diários de Belém, 
verifico que, se o JP não existisse, 
informações importantes, notícias 

relevantes, abordagens ilustrati-
vas, análises elucidativas e idéias 
úteis deixariam de adquirir a for-
ma impressa. Provavelmente em-
pobreceriam a opinião pública e 
fortaleceriam grupos e pessoas que 
gostariam de manipulá-la — mais e 
melhor. Esses grupos e essas pesso-
as se apresentariam com seus car-
tões de visita e seus press-releases 
sem o contraponto da checagem, 
da verificação, da dúvida, do ques-
tionamento. O JP é um jornal de 
uma só pessoa, um faz-tudo (ou 
pau-para-toda-obra, como se dizia 
antigamente), mas não é um em-
preendimento iconoclasta, embora 
às vezes pareça.

Com tiragem de 2 mil exempla-
res, é lido por pelo menos 30 mil 
pessoas só em Belém, pela facilidade 
com que é reproduzido através de 
xerox, e circula entre leitores de vá-
rias partes do mundo. Já acumulou 

33 processos na justiça de Belém, a 
maioria com base na chamada Lei 
de Imprensa, de 1967, um dos “en-
tulhos autoritários” que remanes-
ce na ordem legal democrática. Em 
quatro dessas ações, fui condenado. 
Mas os autores nunca escreveram 
uma carta para o jornal (que tem 
por diretriz publicar na íntegra todas 
as mensagens que recebe, mesmo 
as extensas) e jamais contestaram 
de público o conteúdo das matérias 
que os desagradaram. Em nenhuma 
delas o assunto versou sobre a inti-
midade dessas pessoas.

Sempre foram questões de in-
teresse público, como grilagem de 
terras, extração ilegal de madeira, 
exploração dos recursos naturais 
em geral, manipulação da opinião 
pública, enriquecimento ilícito. O 
objetivo das ações judiciais é cla-
ro: impedir que o jornal prossiga 
ou minar sua qualidade, desviando 

Meu Jornal Pessoal completou 20 anos de vida. Se ele não 
existisse, informações importantes, análises elucidativas e idéias 
úteis deixariam de adquirir a forma impressa. Isso fortaleceria 

grupos e pessoas que gostariam de manipular a opinião pública — 
e se apresentariam com seus press-releases sem o contraponto da 
checagem, do questionamento. Quinzenal, o Jornal Pessoal é lido 
por 30 mil pessoas só em Belém (PA) e já acumulou 33 processos 
judiciais por revelar casos de grilagem de terras, extração ilegal de 
madeira, manipulação da opinião pública, enriquecimento ilícito
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seu único redator de sua atividade 
profissional para as lides forenses1. 
Os estímulos vieram de fora, como 
um dos mais prestigiosos prêmios 
de jornalismo da Itália, o Colombe 
d’Oro per La Pace, em 1997, e a 
honraria conferida pelo CPJ (Co-
mitê de Proteção aos Jornalistas), 
de Nova York, em 2005.

O Jornal Pessoal é um 

jornal de elite. Nem podia 

ser de outra maneira. Com 

apenas 12 páginas, em 

formato ofício, sem cor, 

praticamente sem fotografia, 

escrito por um único 

redator, seu exemplar custa 

3 reais. É mais caro do que 

um jornal convencional

O Jornal Pessoal é um jornal 
de elite. Nem podia ser de outra 
maneira. Com apenas 12 páginas, 
em formato ofício (só um pouco 
maior do que uma folha de papel 
A4), sem cor, praticamente sem 
fotografia, escrito por um único 
redator, seu exemplar quinzenal 
custa três reais. É mais caro do 
que um jornal convencional, que 
tem muito mais páginas e atrati-
vos (ou espelhinhos e balangan-
dãs) para o leitor. Quem o quiser 
ler terá que ir até uma banca de 
revistas para comprá-lo, cada vez 
mais difícil de freqüentar (inclu-
sive pelo risco de assaltos às suas 
proximidades). Não há a possibi-

lidade de recebê-lo em casa, atra-
vés de assinatura.

Freqüentemente, o leitor en-
frentará textos longos, analíticos, 
cheios de números e estatísticas, 
ironias e sutilezas, ceticismo e in-
dignação. Um analfabeto funcional 
não encontrará qualquer estímulo 
para encará-lo. Quem mal conse-
gue arranjar dinheiro no acanha-
do orçamento para pagar o ônibus 
ruim de cada dia está fora do seu 
âmbito. Portanto, tinha que ser um 
jornal dirigido à elite.

Mas o Jornal Pessoal tem como 
seu primeiro alvo a elite à qual se 
destina, sem qualquer preconceito 
nem elitismo. Não há outro des-
tino para um jornal verdadeira-
mente independente, que rejeita 
publicidade desde o primeiro nú-
mero, e reduz todos os seus custos 
para poder viver exclusivamente 
da venda avulsa, que só lhe devol-
ve 30% líquidos sobre o preço de 
capa (ou 90 centavos por exem-
plar, feitos os descontos com a 
distribuição, comercialização, en-
calhe, perdas e cortesias).

O povão não o lerá, infeliz-
mente. Não com a periodicidade 
que seria desejável, ou necessária, 
para dar-lhe a devida conseqüên-
cia. Talvez fosse possível alcançar 
a massa dos cidadãos se o jornal 
contasse com alguma publicida-
de ou um mecenas poderoso. O 
preço dessa abrangência, porém, 
seria a perda da independência, o 
fim da possibilidade de fazer um 
jornalismo radical (de radicare: ir 
às raízes), que só tem um limite: 
a capacidade do jornalista que o 
pratica. É uma contradição, mas 
ela é inevitável.

Se a sua difusão não pode ser 
ampla, o Jornal Pessoal transforma 
essa limitação em arma de comba-
te, pois seu grande objetivo é cri-
ticar a elite, fustigando-a, cobran-
do-lhe os compromissos devidos 
(e, em alguns casos, declarados), 
exigindo sua participação, denun-
ciando-a, desmascarando-a, des-
nudando-a, expondo-a àquilo que 
mais detesta: ser analisada pelos 
demais cidadãos.

Ao contrário dos marxistas or-
todoxos, partilho o entendimento 
de intelectuais mais perceptivos à 
complexidade humana (como Karl 
Manheim, Max Weber, Lucien Gol-
dman, Wright Mills e, claro, Sig-
mund Freud, aquele que tudo ex-
plica), de que o papel das elites é 
muito mais decisivo do que estão 
dispostos a admitir os sacerdotes 
da determinação econômica (ainda 
que atenuada pelo aposto da “últi-
ma instância”).

Com esse fundamento, respon-
do aos que consideram excessiva 
a atenção que dispenso às elites, 
materializada no Jornal Pessoal. 
A leitura das 400 edições publica-
das pelo jornal até o seu 20º ani-
versário ajudarão a compreender 
alguns dos problemas que a socie-
dade paraense, em particular, a 
amazônica, em maior amplitude, 
e a brasileira, em geral, enfren-
tam. E a explicar por que não se 
consegue transformar nosso po-
tencial de riqueza em bem-estar 
para nossos cidadãos, traduzindo 
materialmente uma expectativa 
que se vai tornando quimera. 

Numa região como a amazôni-
ca, cuja condição colonial é resul-
tante de sua impossibilidade (ou 
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incapacidade) de tomar as rédeas 
da sua história, o diagnóstico das 
elites é uma chave elucidativa. Co-
mo elas têm mais condições mate-
riais de percepção e antecipação 
dos fatos, no momento mesmo em 
que eles ocorrem (ao menos em 
tese), se forem provocadas para 
descer à rinha, talvez se consiga 
ajustar o tempo da consciência ao 
da história, disfarçada de cotidiano 
(geralmente considerado insosso e 
sem glamour).

A única razão para falar 

sobre a Amazônia para 

distintas senhoras de um 

clube feminino instalado  

na avenida Estados Unidos, 

nos lindos jardins de  

São Paulo, era ter nascido  

na Amazônia. Senti-me  

um índio quinhentista  

nos salões reais da Europa

A grande e mortal deficiência 
das colônias resulta do descom-
passo entre o que acham que está 
acontecendo e o que realmente 
sucede. Vêem o que está diante 
dos seus olhos desnudos. Essa é 
a ilusão da realidade. A realidade 
concreta exige as lentes da ciên-
cia, do conhecimento e de uma 
rede de informações. Porque as 
raízes dos fatos mais importan-
tes que ocorrem na Amazônia es-
tão mergulhadas na aparência e 
conectadas a teias extremamente 

complexas e de ramificação inter-
nacional.

À medida que ia me informan-
do sobre a Amazônia, para po-
der informar meus leitores, des-
cobria que o jornalismo, sozinho, 
era insuficiente para dar conta da 
complexidade das questões com 
as quais me debatia quase diaria-
mente. Elas eram profundas e, ao 
mesmo tempo, sujeitas a uma mu-
tação incrivelmente rápida, res-
ponsável pelo tom fascinante e ao 
mesmo tempo assustador do rit-
mo da expansão da “fronteira” na 
Amazônia comparativamente aos 
outros domínios coloniais, ontem 
e hoje. Era preciso recorrer a mé-
todos mais sólidos para identificar 
as novidades, a tarefa principal do 
jornalismo, e compreender o signi-
ficado desses fatos, o que já requer 
um saber organizado, testado, de-
monstrado —e aí o campo passa a 
ser o da ciência. Por isso, podendo 
cursar sem problemas o curso de 
jornalismo (porque já tinha o re-
gistro profissional antes da exigên-
cia do curso de comunicação social 
para o exercício da profissão, no 
triste ano de 1969), preferi a socio-
logia. Achei que ela me seria mais 
proveitosa. E achei certo.

Mas também percebi logo, por 
começar na profissão na flor dos 
16 anos, que só publicando ma-
térias não conseguiria bem servir 
meus concidadãos amazônicos: 
precisava ir além da profissão, por 
melhor que a exercesse. Fiz mi-
nha primeira palestra em 1967. A 
segunda só aconteceu dois anos 
depois, em 1969. A única razão 
para falar sobre a Amazônia para 
distintas senhoras de um clube 

feminino instalado na avenida Es-
tados Unidos, nos lindos jardins 
de São Paulo, era ter nascido na 
Amazônia. Senti-me como um ín-
dio quinhentista nos salões reais 
da Europa. Sem a companhia de 
periquitos e papagaios, é claro.

Acho que já passei dos dois mi-
lhares de palestras desde então. 
Vejo numa anotação que em 1982 
elas somavam 962. De lá para cá 
não deu mais para manter o re-
gistro. Em mais de 95% dos casos, 
foram apresentações gratuitas. Ge-
ralmente porque concordei com 
a relação, risonha e franca, “pela 
causa”; mas também por abuso de 
muitos dos meus anfitriões, mal 
acostumados à minha fidalguia, às 
vezes compulsória (como no caso 
do herói, sem tempo para fugir).

É que, quando tinha um salá-
rio fixo, não me importava em ser 
explorado, especialmente quando 
era uma exploração lúdica, que me 
proporcionava a oportunidade de 
ter contato direto com muitas e di-
ferentes pessoas, o melhor nesse 
missionarismo palestrante. Queria 
disseminar informações, partilhar 
idéias e fomentar interesse pela 
Amazônia. Há mais de uma década, 
porém, vivo de rendimentos eventu-
ais. Eu me reciclei para viver assim. 
Meus convidados, não.

Mas não é esse detalhe lateral 
o que interessa. Queria falar sobre 
o constrangimento que involunta-
riamente eu criava quando tinha 
que ser apresentado ao público. O 
apresentador indagava pelo meu 
título. Eu respondia rapidamente, 
sem qualquer dúvida sobre a minha 
condição: jornalista. “Só?”, reagia o 
interlocutor.
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Quando comecei a trabalhar, 

o jornalismo era associado a 

empirismo, impressionismo, 

inexatidão, incapacidade 

de demonstrar, falta de 

base documental. Havia 

preconceito nessa atitude, mas 

o procedimento dos jornalistas 

alimentava essa má-vontade

Durante alguns anos, era só isso 
mesmo. Um tanto contrariado ou 
constrangido, o apresentador decla-
rava o meu título, como se pedisse 
desculpas. Algum tempo depois que 
me formei em sociologia, já cien-
te da circunstância desfavorável, 
acrescentei meu título acadêmico 
ao profissional. Propiciei um grande 
alívio ao apresentador, sobretudo 
no meio acadêmico. Eu deixava de 
ser “apenas” jornalista: felizmente, 
era também sociólogo. Surgia então 
uma explicação mais aceitável para 
eu ser convidado para as palestras. 

Quando comecei a trabalhar, o 
jornalismo era associado a empi-
rismo, impressionismo, inexatidão, 
imprecisão, incapacidade para de-
monstrar, falta de base documental, 
não-científico. Havia boa dose de 
preconceito nessa atitude, mas o pro-
cedimento dos jornalistas alimentava 
essa má-vontade, enfática nos acadê-
micos. Quanto mais eles destacavam 
o que os distinguia e distanciava dos 
jornalistas, mais reforçavam seu pró-
prio valor como homens de ciência, 

mesmo quando agiam assim in-
conscientemente.

Entrei pela primeira vez co-
mo profissional, na redação de 
A Província do Pará, em 1966, 
com um caderno na mão. Lo-
go observei: era o único com 
esse hábito. Os demais pega-
vam algumas folhas de papel (as 
laudas, que na Província eram 
rudimentares: nem marcação de 
páginas tinham), nelas faziam 
suas anotações e as jogavam fo-
ra quando concluíam a matéria.

Comecei minha pregação 
para que todos usassem cader-
nos. Assim poderiam transfor-
má-los em arquivos, recorren-
do a eles quando necessário. 
Ainda mais porque apenas 
uma parte das anotações ia para 
o texto que escreviam, chegando 
dessa forma à página impressa do 
jornal. As laudas acabavam na ces-
ta de lixo, destino inglório, desper-
dício de informação, que nunca 
mais podia ser recuperada.

Tenho centenas de cadernos 
meus e alguns outros de tercei-
ros. Um dos meus projetos para 
a velhice é voltar a eles e tentar 
abordar a história que vivi e teste-
munhei de uma perspectiva mais 
pessoal, menos enquadrada no ri-
gor da bitola jornalística. Alguns 
desses cadernos são preciosos. Por 
exemplo: alguns dos que Raimun-
do Rodrigues Pereira2 escreveu 
durante a edição especial da revis-
ta Realidade sobre a Amazônia, em 
1971, que ganhou o Prêmio Esso 
daquele ano e se tornou legendária 
por sua qualidade incomum.

Raimundo foi um dos meus mes-
tres no aprendizado do jornalismo. 

Através dele, me confrontei com o 
rigor das ciências exatas, meu bi-
cho-papão na escola convencional. 
Raimundo viera da física para o 
jornalismo. Com ele, não podia ser 
mais ou menos. Só aceitava colocar 
em letra de forma o que pudesse 
ser exemplificado, demonstrado, 
reconstituído. A apuração precisava 
ser meticulosa e bem clara a expo-
sição. Além disso, o texto tinha que 
conter humor, ironia, espírito (no 
sentido daquela “espirituosidade” 
capaz de distinguir a pessoa bri-
lhante do tipo padrão). 

Espicaçado pelas exigências e 
cobranças de Raimundo na reta-
guarda da edição, íamos para “cam-
po” mais alertas e perspicazes. Se 
não levávamos tanta munição per-
ceptiva, tínhamos que reescrever, 
voltar a checar, ampliar a apura-
ção dos fatos, enriquecer, evoluir. 
Evoluí tanto com esse mestre que 
cheguei ao estágio de me confron-

Fotos registram as marcas de agressão sofrida por Lúcio Flávio em janeiro de 2005, quando foi espancado pelo 
dono do jornal O Liberal (Diário do Pará, 22/1/05)
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tar com ele. O que mais me honra 
é poder tê-lo — se não como igual 
— como um equivalente, poder om-
breá-lo algumas vezes.

A novidade que a universidade 

deu aos jornalistas que 

passaram a freqüentá-la 

na década de 1960 foi o 

método. Não importava tanto 

qual o curso superior que 

faríamos. Aprendemos a agir 

e raciocinar com método, 

por etapas, com hipóteses. 

Não estávamos mais sujeitos 

à tentação de reinventar o 

mundo a cada dia de trabalho

Qual era esse ponto de ni-
velamento por cima, marcante 
nessa geração, que entrou nas 
redações entre o golpe militar 
de 1964 e o AI-5, de 1968? O 
pé que ela tinha na universi-
dade, principalmente. Fomos 
buscar um diploma. E como 
ainda não havia essa bitola em-
pobrecedora, a busca foi ampla 
e imprevisível. Vários, como 
Raimundo, vieram da física.

Acho que esta foi a novi-
dade em relação à geração 
anterior, que sobreviveu ao 
Estado Novo (1937-1945) ou 
se revelou com a democrati-
zação seguinte. Os jornalistas 
desse período foram até mais 
brilhantes do que nós, mais 

amplamente talentosos, com maior 
diversidade de recursos pessoais. 
Mas confiaram exageradamente 
em seus talentos, em sua intuição, 
em seu brilho excepcional. Estuda-
vam pouco, apuravam insuficiente-
mente, não davam aos fatos a im-
portância que eles intrinsecamente 
têm (e precisam sempre ter) no 
trabalho do jornalista. Não tinham 
método, em suma.

Foi essa a novidade que a uni-
versidade deu aos jornalistas que 
passaram a freqüentá-la na década 
de 60 do século passado. Não im-
portava tanto qual o curso superior 
que faríamos, uns aparentemente 
mais coerentes, nas ciências huma-
nas, outros parecendo deslocados, 
nas exatas e naturais. Talvez as hu-
manas dessem maior capacidade 
crítica, mas as exatas e naturais im-
primiam maior apreço pela exatidão 
dos fatos, por sua demonstração, 
graças ao seu experimentalismo.

Seguindo um ou outro cami-
nho, ou os combinando, através 
do diálogo e da experiência em 
comum, aprendemos a agir e ra-
ciocinar com método, por etapas, 
trabalhando com hipóteses, se-
guindo um roteiro, suficientemen-
te consistente para nos orientar, 
mas aberto às novidades, para não 
nos limitar. Demarcando o cami-
nho com pedras, para poder refa-
zê-lo, e não com miolo de pão, a 
causa da perdição de João e Maria 
na fábula infantil. Não estávamos 
mais sujeitos à tentação de rein-
ventar o mundo a cada dia de tra-
balho: encaixávamos-nos no pro-
cesso cumulativo de informação e 
conhecimento do nosso meio, do 
mundo, da humanidade.

Essa formação acadêmica nos 
protegeu do empirismo e da fal-
ta de rigor que predominavam no 
jornalismo. Eu chegava à redação 
com meu caderno e saía com um 
bocado de papel debaixo do braço, 
Ganhei meu primeiro apelido: “so-
vaco ilustrado”. O ceticismo geral, 
implícito nesse batismo, diminuiu 
um pouco depois do primeiro “fu-
ro”, ainda em 1966: uma entrevista 
exclusiva com o historiador inglês 
Arnold Toynbee, considerado o 
maior na época, que passou por 
Belém a caminho dos Estados Uni-
dos, para uma palestra.

Uma das minhas qualificações 
para a matéria, reproduzida em pá-
gina inteira pelo Correio da Manhã, 
do Rio de Janeiro (o que me ajuda-
ria depois, na temporada carioca), 
era conhecer pelo menos parte da 
obra do autor de Um Estudo da His-
tória, um cartapácio em 15 volumes 
(na minha edição), que reconstitui 

Fotos registram as marcas de agressão sofrida por Lúcio Flávio em janeiro de 2005, quando foi espancado pelo 
dono do jornal O Liberal (Diário do Pará, 22/1/05)
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a trajetória da humanidade. O ve-
lho historiador, que morreria anos 
depois, foi condescendente com o 
menino curioso ao constatar que 
seu entrevistador podia dialogar 
com certo conhecimento de causa 
sobre o tema proposto.

Nessa época não havia nenhum 
arquivo de texto nos jornais de 
Belém, recurso ainda pouco usual 
até mesmo na grande imprensa 
nacional. Tentei sem sucesso sen-
sibilizar a direção de A Província 
para esse investimento vital, mas 
somente anos depois ela aceitou 
criar o primeiro arquivo do jor-
nal, restrito, porém, a fotografias. 
Até hoje essa é uma das mais fla-
grantes lacunas na retaguarda da 
imprensa local. Esse é recurso es-
sencial para um jornalismo de me-
lhor conteúdo. Uma das razões do 
sucesso do Jornal do Brasil na pas-
sagem entre os anos 1950 e 60 foi 
o seu Departamento de Pesquisa, 
criado por Murilo Felisberto, re-
centemente falecido (sem o desta-
que merecido), e aprimorado por 
Fernando Gabeira.

As especialidades são 

uma ferramenta a mais 

no estojo do jornalista, 

um profissional que é 

específico, único e útil 

porque testemunha de fato 

acontecimentos tão díspares. 

Esteve no olho do furacão. 

Pode dizer: “meninos, eu vi”

Muitos leitores, como eu, liam 
os textos do JB de baixo para cima, 
do box, preparado pelo Departa-
mento de Pesquisa, para a maté-
ria do dia. Esse modo de proceder 
enriquecia o acompanhamento do 
cotidiano ao encadeá-lo no proces-
so histórico.

Antes mesmo de me profissio-
nalizar eu já organizava minha co-
leção de recortes de jornais e re-
vistas, um fardo que foi crescendo 
paquidermicamente ao longo dos 
anos. Também procurava docu-
mentos oficiais e publicações cor-
porativas, o que me tornou cliente 
precoce do IBGE. Fui leitor com-
pulsivo desde a primeira hora da 
alfabetização, e, por isso mesmo, 
desorganizado, caótico. Mas o 
acesso à teologia e à filosofia dos 
primeiros existencialistas me fez 
perceber que precisava de disci-
plina. Queria continuar a ler pelo 
princípio do prazer, que se tornou 
meu norte de vida. Mas tinha tam-
bém que produzir, criar.

Para isso, precisava seguir um 
processo de acumulação de dados, 
sempre mais seguros e mais am-
plos, guiado por uma bibliografia 
sistemática, que formava graças a 
uma conta-corrente numa livra-
ria de Belém, que comprava todos 
os títulos disponíveis nos catálo-
gos das editoras. Sempre à cata 
de curiosidades interessantes pa-
ra ilustrar meus “causos” ou para 
desvendar raízes obscuras ou insó-
litas, também fui imberbe cliente 
dos “sebos”.

Graças a essa dupla via, acho 
que formei minha carapaça de 
jornalista sem perder o enchi-
mento de vivacidade e leveza, 

que a leitura por puro prazer 
proporciona. Como eu, muitos 
outros que, em várias partes do 
país, seguiam a mesma trajetó-
ria, no rumo de um jornalismo 
enriquecido. Tão acrescido que 
começaram a surgir adjetivos 
acompanhantes para qualificá-
lo: investigativo, econômico, am-
biental, indigenista, amazônico.

As especialidades, de fato, são 
necessárias. Mas são complemen-
tares, uma ferramenta a mais no 
estojo de um profissional que é 
específico, único e útil porque tes-
temunha acontecimentos tão dís-
pares, testemunhando-os de fato, 
não por mera leitura, por ouvir 
dizer. Esteve no olho do furacão. 
Pode dizer: “meninos, eu vi”. Sem 
ser presunçoso ou pretensioso. 
Empenhado em assegurar para a 
sociedade a perenidade do cotidia-
no, eliminando o efêmero que se 
esfuma no dia-a-dia, desprovido de 
conteúdo, de história.

Fazer esse jornalismo é difícil e 
desgastante. Quando saímos para 
uma reportagem especial, que ge-
ralmente exige viagem, seguimos 
orientados pela consulta a mate-
rial de arquivo, mas não só isso, 
que se tornou trivial (embora não 
seguro) com os google da vida, 
acessíveis pela rede mundial de 
computadores. Dispomos de um 
método científico, que nos pos-
sibilita aplicar amostras ao uni-
verso que iremos cobrir, perceber 
tipos, extrair (ou aplicar) concei-
tos a uma realidade que se apre-
senta aparentemente inescrutável, 
amorfa, indefinida.

Claro que não vamos “a cam-
po” apenas para confirmar hipóte-
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ses ou teorias. Se fizéssemos isso, 
nosso jornalismo não teria valor. 
Temos que estar em condições de 
perceber as novidades, as diferen-
ças, os específicos de cada caso 
que abordamos. Mas não atiramos 
ao léu. Se quisermos que nosso 
material tenha concretude e valor 
de referência, precisamos entre-
vistar muita gente, percorrer mui-
tos lugares, captar o que está no 
ar, disseminado pelo universo. E 
o texto precisa ser claro, acessível, 
fluente. Para ser lido e entendido.

Quando enfrenta os 

acontecimentos do dia com 

a lupa do saber organizado, 

o jornalismo torna-se uma 

fonte de referência. O maior 

exemplo do significado desse 

jornalismo é I. F. Stone, 

que de 1952 a 1971 editou, 

sozinho, seu I. F. Stone’s 

Weekly (depois quinzenário)

Só um profissional que tem ao 
seu alcance a maior diversidade 
possível de experiências humanas, 
que pode transitar entre todas as 
partes da sociedade, do alto do 
poder até a base da vida dos indi-
víduos, em contato com as pessoas 
mais célebres e as mais anônimas, 
pode combinar os dois elementos: 
a informação fresca, captada em 
sua fonte primária, e a narrativa 
cativante, que atrai o interesse e 
fixa a atenção. Alguns jornalistas 

evoluem tanto que se tornam es-
critores. E, às vezes, vice-versa, 
mas com freqüência muito menor 
porque o trânsito no sentido con-
trário é muito mais difícil.

Com tudo isso, o jornalismo 
passou a ser, pelo menos, uma 
“quase-ciência”. E jornalistas pu-
laram o muro da academia, se tor-
nando pesquisadores, professores, 
autores de livros que podem ser 
citados, que podem ser incluídos 
em bibliografias de publicações 
acadêmicas, avalizados pelo sinete 
da ciência.

Nem sempre a exclusão dos 
trabalhos jornalísticos da referên-
cia dos acadêmicos é sem razão. 
Pelo contrário: a regra é mesmo 
que as obras de jornalistas não 
sirvam de referência aceitável em 
dissertações de mestrado, teses de 
doutoramento ou outras emprei-
tadas desse gênero. Nossos livros 
raramente têm notas de pé de pá-
gina ou remontam às suas fontes 
de consulta, assim autorizando a 
conferência da informação usada. 
Muitas vezes escritos no calor da 
hora, não deixam tempo para tais 
cuidados metodológicos.

Independentemente dessas li-
mitações convencionais, porém, o 
jornalismo se afirma exatamente 
quando enfrenta os acontecimen-
tos do dia com a lupa do saber 
organizado, do conhecimento 
que já existe a respeito de tais 
acontecimentos, estabelecendo o 
elo entre o presente e o passado 
—e, sempre que possível, tam-
bém com o futuro. É comum que 
um jornalista, na aplicação do 
seu método de pesquisa, depare-
se com fatos ou fenômenos in-

teiramente novos, tanto para ele 
quanto para a sociedade da qual 
participa.

Se o evento é relevante e tem 
significado, deve observá-lo, ano-
tá-lo, apresentá-lo, situá-lo no 
tempo e no espaço e procurar uma 
explicação para o seu significado. 
Nessa busca, um jornalista tem ao 
menos a possibilidade de chegar 
ao novo, àquilo que, começando a 
ter o seu curso na história, ainda 
sob a aparência fugaz de cotidia-
no, vai marcar a vida das pessoas, 
do local específico ou de cenários 
muito mais amplos.

Quando realiza esse trabalho, 
o jornalismo se transforma numa 
fonte indescartável de referência. 
Mesmo quando não é citado ex-
plicitamente, por motivos vários 
(incluindo a desonestidade inte-
lectual de diversos autores), é ma-
triz de cultura, no seu mais amplo 
sentido antropológico. É o pára-
choque da sociedade, seu barôme-
tro, sua biruta e sua ferramenta 
de trabalho.

O maior exemplo do significa-
do desse jornalismo é I. F. Stone, 
jornalista americano que morreu 
aos 82 anos, em 1989. De 1952 
a 1971 ele editou, sozinho, seu 
I. F. Stone’s Weekly (a partir de 
certo período, quinzenário). O 
material do semanário sempre foi 
usado pelos acadêmicos, porque 
Stone lia, traduzia e interpretava 
documentos oficiais, geralmen-
te áridos e pouco lidos, apesar 
de sua importância, mas raros o 
citavam. Apropriavam-se de seu 
texto ou o tomavam como pista 
para suas pesquisas, sem o devi-
do crédito.
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A pirataria começou a se tornar 
mais evidente quando seleções do 
Weekly passaram a ser publicadas 
na forma de livro, 10 anos depois 
do surgimento do “jornalzinho”. 
Hoje, é impossível considerar a 
“outra versão” dos anos 1950 a 70 
sem passar por Stone, respeitando 
seu legado.

O título de professor da 

UFPa, que me honra muito, 

me ajuda a me sentir 

em casa quando subo do 

jornalismo à academia. Foi 

como me senti ao receber 

a homenagem especial na 

sessão de abertura da 59ª 

Reunião Anual da SBPC, ao 

que parece a primeira desse 

tipo prestada a um jornalista 

É esse acervo que foi modifi-
cando o relacionamento entre a 
academia e o jornalismo. Depois 
de muitas palestras, na recepção 
ao meu título de jornalista já não 
era tão marcante a reação adversa 
do apresentador e do público. A 
muleta da sociologia ainda ajuda-
va — e continua a ajudar — meu 

tráfego entre os sacerdotes do sa-
ber, minha aceitação pelos que, 
afinal, são um tanto meus pares. 
Saí da Universidade Federal do 
Pará há 10 anos, mas continuo a 
ser tratado como se fora professor 
da instituição.

O título, dado sem minha su-
gestão, mais por gravitação de 
uma necessidade protocolar, me 
honra muito. Minha memória dos 
sete anos na UFPA é boa, mantém 
agradável recordação e saudade. 
Quando o balanço é positivo, o tí-
tulo se torna vitalício, como o dos 
senadores italianos, sem a conta-
minação dos benefícios espúrios 
da vitaliciedade, quando imereci-
da. O título me ajuda a me sentir 
em casa quando subo do jornalis-
mo à academia, como fiz dezenas 
e dezenas de vezes, nesse já longo 
ciclo de palestras.

Foi como me senti no dia 8 de 
junho de 2007, dentre mais de du-
as mil pessoas presentes ao centro 
de convenções de Belém (obra do 
elitismo tucano, que se manteve 
à frente do governo do Estado 
ao longo de 12 anos, mimetizada 
pelos neopopulistas do PT, que 
assumiram o poder neste ano), 
ao receber a homenagem especial 
na sessão de abertura da 59ª Reu-
nião Anual da Sociedade Brasilei-
ra para o Progresso da Ciência, a 
segunda realizada na Amazônia, 
ao que parece a primeira home-

nagem desse tipo prestada a um 
jornalista e a um paraense-amazô-
nida. Foi a homenagem da maior 
entidade científica do continen-
te a um jornalismo que, como a 
poesia de Carlos Drummond de 
Andrade, está comprometido com 
seu tempo e sua gente. Um tem-
po presente, um mundo presente, 
como disse nosso irmão-gêmeo 
de terra minerada, o homem que 
lamentou a perda de Itabira, mas 
não pôde ver Carajás.

Sem o poder dos versos e sem 
a grandeza de Drummond, o que 
nos resta é sermos operários das 
letras, que moldam com palavras 
a percepção desta nova epopéia, 
tão distante das Minas Gerais, 
tão ao feitio dos seus feitores. 
Nenhum de nós extraiu de si até 
agora lamento como o de Drum-
mond. Conseguiremos, então, na 
Amazônia colonizada, criar uma 
história que não dê motivos para 
versos de tristeza, como os do po-
eta itabirano?

É a pergunta que fica e o desa-
fio que se impõe ao nosso tempo.

Notas do Editor
1  Dos processos movidos contra Lúcio Flávio, 13 são de autoria de membros da família Maiorana, que vêm a ser os proprietários do Grupo Liberal, ao qual pertencem o jornal e a TV 

do mesmo nome, esta afiliada à Rede Globo. No dia 21 de janeiro de 2005, o jornalista foi agredido a socos e pontapés, em local público, por Ronaldo Maiorana e por dois policiais-
militares que trabalham ilegalmente como seguranças do empresário. 

2  Raimundo Rodrigues Pereira notabilizou-se, posteriormente, como um dos mais importantes jornalistas da imprensa de oposição ao regime militar. Foi o principal editor dos jornais 
Amanhã, Opinião e Movimento. Uma apreciação notável, porém controvertida, do papel desempenhado por Raimundo à frente desses jornais pode ser encontrada em Jornalistas e 
Revolucionários, de Bernardo Kucinsky (Scritta, 1994). 

Sobre o autor
lúcio Flávio pinto, criador e editor do Jornal 

Pessoal, é jornalista e sociólogo. Foi repórter do Correio 
da Manhã, da revista Realidade e do jornal O Estado de 
S. Paulo, onde trabalhou por 17 anos e cuja sucursal em 
Belém criou e chefiou. Autor de vários livros, entre eles 
Amazônia: no rastro do saque (Hucitec, 1980), Jari: 
toda a verdade sobre o projeto de Ludwig (Marco Zero, 
1986) e O Jornalismo na Linha de Tiro (2007).  
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uM BAlAnço dA 
cAMpAnhA pelA 

deMocrAtizAção  
dA inForMAção

Fotos: Daniel Garcia

São Paulo, 5/10/07

Bernardo Kucinski
Professor da Escola de  

Comunicações e Artes da USP
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D
esde a Constituinte 
de 1988, não tínha-
mos o nível de acú-
mulo de forças hoje 
alcançado na luta 
pela democratização 

da mídia no Brasil. Mesmo na ne-
gociação da regulação das Tevês a 
cabo, em que forçamos as conces-
sionárias a fornecer gratuitamente 
quatro canais de uso público, o que 
se deu foi muito mais uma articula-
ção da cúpula do movimento. 

Hoje, há uma rede articulada, 
com ramificações em vários setores 
da sociedade civil, engajada na de-
mocratização da informação. Várias 
ONGs e sites na Internet dedicam-se 
ao acompanhamento da mídia e das 
políticas públicas de comunicação. 
Temos uma dezena de observató-
rios da imprensa dedicados à crítica 
de discurso midiático, indo muito 
além, em profundidade, fundamen-
tação e consistência, da crítica auto-
indulgente que antes prevalecia.1 

Em Santa Catarina, procuradores 
da República estão montando uma 
ação inédita contra o grupo RBS por 
formação de um monopólio de mer-
cado, depois da compra pelo grupo 
do jornal A Notícia. 

Algumas centrais sindicais, par-
tidos políticos e movimentos sociais 
finalmente entenderam a dimen-
são estratégica da comunicação e 
incluíram na sua pauta prioritária 
a luta pela democratização da in-
formação, como é o caso do site 
“Vermelho”, do PCdoB. Com apoio 
decisivo de sindicatos importantes, 
o Observatório Brasileiro de Mídia 
está desenvolvendo um ferramental 
completo de acompanhamento e 
crítica do discurso midiático.

Já levamos o governo a adotar 
duas políticas públicas inovadoras: 
o recadastramento de todas as con-
cessões públicas de rádio e TV e a 
instituição de uma rede nacional 
de TV pública. Conseguimos tam-
bém alguma mudança para melhor 

no atendimento dos pedidos de 
regularização das rádios comunitá-
rias pelo Ministério das Comunica-
ções, embora ainda prevaleça uma 
postura restritiva. Pela primeira 
vez, uma entidade inter-sindical, 
a Fundação Comunicação Cultura 
e Trabalho, conseguiu a outorga 
de uma concessão de geradora de 
TV, hoje em fase de instalação em 
Mogi das Cruzes.2 No Congres-
so, novas autorizações de conces-
sões estão sendo submetidas a um 
exame mais criterioso, inclusive 
o pedido da mesma fundação, de 
um canal de rádio FM, em São Vi-
cente. O BNDES abriu uma linha 
de financiamento para produção 
independente de imagem. Pode ser 
a primeira de uma série de políti-
cas públicas compensatórias para 
estimular o pluralismo e a diversi-
ficação temática na mídia. 

Em junho foi realizado em Bra-
sília o primeiro Encontro Nacio-
nal de Comunicação, com apoio da 

O movimento pela democratização da comunicação social 
alcançou um inédito acúmulo de forças no país. Centrais sindicais, 

partidos políticos e movimentos sociais finalmente entenderam 
a dimensão estratégica da comunicação e incluíram na sua 
pauta prioritária a luta pela democratização da informação. 
O Observatório Brasileiro de Mídia está desenvolvendo um 

ferramental completo de acompanhamento e crítica do discurso 
midiático. A maior fraqueza do campo popular está no contexto 

ideológico. O panorama é contraditório, desafiando uma definição
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Câmara dos Deputados, reunindo 
cerca de 30 entidades da sociedade 
civil. No horizonte, a primeira gran-
de Conferência Nacional de Co-
municação, marcada para 2008. O 
objetivo comum desses movimentos 
é instituir o interesse público na 
definição das políticas de comuni-
cação, incluindo as concessões de 
canais de rádio e TV.3 

O contexto em que tudo isso es-
tá acontecendo é o de uma trans-
formação profunda, ainda em pro-
gressão veloz, no modo de produ-
ção e no mercado da comunicação. 
A passagem dos sinais analógicos 
para os digitais permite multiplicar 
por até dez o número de canais no 
espectro eletromagnético. A Inter-
net eclodiu como uma nova e po-
derosa mídia, além de ferramenta 
de trabalho. E mal se passaram al-
guns anos, os aparelhos celulares 
já podem ser definidos como mais 
uma nova mídia, um modo portátil 
de ver o mundo e interagir com as 
outras mídias.

Além dos cinco jornais de 

referência nacional, de 

grande visibilidade, mas que 

substituíram o jornalismo 

factual pela ideologia pura, 

o mercado editorial se 

enriquece, se diversifica, 

graças aos baixos custos 

de produção que a Internet 

tornou possíveis

Esse conjunto de novos meios 
muda por completo o panorama 
da comunicação social. Pela pri-
meira vez, as tecnologias, além de 
democratizarem a comunicação, 
barateiam custo, descentralizam a 
produção. Pela primeira vez, surge 
uma tecnologia que dá, a cada ser 
humano minimamente inserido nu-
ma sociedade moderna, o direito de 
informar, como distinto do direito 
de ser informado. Essa é a mais im-
portante dimensão da Internet.

O barateamento dos custos ex-
plica a explosão de revistas de pe-
quena circulação hoje no Brasil, 
inclusive revistas temáticas de alto 
padrão editorial, em todos os cam-
pos do conhecimento e da ativida-
de humana. Além dos cinco jornais 
de referência nacional, de grande 
visibilidade, mas que substituíram 
o jornalismo factual pela ideologia 
pura, descolando-se do sentimento 
popular, o mercado editorial se 
enriquece a cada dia, se diversifi-
ca, se fragmenta, graças aos baixos 
custos do novo modo de produção, 
circulação e acesso, desbloqueados 
pela Internet. 

Os grandes grupos tentam man-
ter o domínio de mercado através 
do controle dos canais de comercia-
lização, das megafusões e da prá-
tica do super-sinergismo pelo qual 
veículos diferentes do mesmo con-
glomerado promovem-se uns aos 
outros, e da insistência no conceito 
de “pirataria”.4 Trata-se, no entanto 
de uma ação reativa, que não con-
segue frear o desenvolvimento das 
forças produtivas da comunicação, 
hoje movidas por uma exuberância 
tecnológica que torna difícil manter 
o padrão anterior de controle. A 

nova tecnologia é intrinsecamente 
libertária e desconcentradora. 

O governo Lula é mais sensí-
vel às demandas dos setores or-
ganizados dos trabalhadores e de 
minorias secularmente excluídas. 
Por isso mesmo, é hostilizado for-
temente pelas elites tradicionais e, 
em conseqüência, pela mídia con-
vencional, que na América Latina 
tem raízes oligárquicas, perfil eli-
tista e cultura autoritária. Procu-
rando proteger seus flancos, Lula 
firmou, primeiro, um pacto estra-
tégico com o capital financeiro. 
Depois, firmou outro, com a Rede 
Globo, valendo-se do poder de re-
taliação adquirido pela chegada ao 
poder. O governo cobra da Globo 
um mínimo de isenção.

As decisões de partir para o re-
cadastramento e para a formação 
de uma rede pública de TV suge-
rem o esgotamento do acordo de 
convivência com a Globo. Não são 
apenas o resultado das lutas pela 
redemocratização dentro do apare-
lho de Estado. O próprio executivo 
convenceu-se de que na campa-
nha da reeleição a Globo violou as 
regras mínimas de isenção, reto-
mando a postura de querer ditar 
os destinos do país em vez de se 
limitar a reportá-los.

No contexto ideológico está a 
maior fraqueza do campo popu-
lar. O panorama é contraditório, 
desafiando uma definição. Na face 
visível das manifestações políticas 
e culturais parece prevalecer o va-
lor neoliberal, do “cada um por si, 
Deus por todos”. Mas, nas águas 
mais profundas, os valores domi-
nantes são os do “politicamente 
correto”, tolerância e pluralismo, 
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defesa da paz, da solidariedade hu-
mana e da preservação da nature-
za; repúdio às agressões e à guerra 
contra o Iraque. 

A luta pela democratização 

da informação parece 

atrair movimentos dos mais 

diversos matizes. O momento 

é promissor, mas basta o 

governo usar tudo isso para 

renegociar seu pacto com 

a Globo, e muito do que se 

conseguiu será perdido

A sociedade, sacudida por fe-
nômenos como a Internet e a libe-
ração total de costumes, parece se 
revitalizar na própria tragédia, nos 
seus roteiros de violência e desem-
prego. O contingente de jovens nas 
universidades cresce exponencial-
mente. Em toda a América Latina 
os movimentos sociais tomaram a 
iniciativa, mudando de modo signi-
ficativo a correlação de forças e o 
panorama político. 

No Brasil, o quadro não é de 
anomia e sim de uma ebulição ain-
da sem rumo. Muitos movimentos 
sociais no Brasil movem-se por 
agendas setoriais estanques que 
não falam entre si, e o maior parti-
do político de esquerda demora em 
reelaborar suas idéias para torná-
las compatíveis com o atual estado 
das forças produtivas e visões de 
mundo da juventude. O governo só 
agora começa a elaborar um pro-

jeto nacional. A luta pela demo-
cratização da informação parece 
atrair movimentos dos mais diver-
sos matizes. Não só por sua função 
instrumental e por atender direitos 
difusos, que beneficiam a todos, 
como por implicar necessariamente 
numa luta pela democratização do 
aparelho de Estado. O momento 
é promissor, mas basta o governo 
usar tudo isso para renegociar seu 
pacto com a Globo, e muito do que 
se conseguiu será perdido.

Nossa principal frente de atua-
ção deve se dar em torno da regu-
lação do novo espectro eletromag-
nético ampliado pela digitalização. 
Essa luta movimenta os pesos pe-
sados da indústria da comunica-
ção.Também está no centro das 
propostas temáticas da comissão 
autodenominada Pró-Conferência, 
que vem se reunindo periodica-
mente para preparar a Conferên-
cia de 2008. Os desafios colocados 
para todos, em especial para as 
forças populares, é enorme, mes-
mo porque as variáveis tecnoló-
gicas ainda estão em movimento 
de redefinição. O próprio caráter 
das novas tecnologias, que pulve-
rizaram o espectro e populariza-
ram o acesso à informação, mas ao 
mesmo tempo propiciam a conver-
gência de plataformas e serviços, 
dificulta a aplicação de conceitos 
clássicos, como os de concentração 
de mercado, monopólio, oligopólio 
e cartel. 

Durante a conferência prepa-
ratória, ocorrida em setembro em 
Brasília, a Frente Nacional Pela 
Democratização da Comunicação 
defendeu o conceito de uma rede 
pública e única com garantia de 

acesso universal a todos os sinais 
(som, imagem e dados) e que ao 
mesmo tempo otimize o uso social-
mente relevante das diferentes pla-
taformas tecnológicas de comuni-
cação. Trata-se de inverter a lógica 
mercantil da Lei Geral das Teleco-
municações de 1997, baixada com 
o objetivo de privatizar tudo, e que 
subordinou até mesmo os sistemas 
públicos à lógica do mercado. Seu 
pretexto principal era o de que a 
privatização e competição entre 
grupos incrementaria o fluxo da 
livre informação, mas aconteceu o 
contrário.

Como conseguir que na defini-
ção de uma nova Lei Geral das Te-
lecomunicações prevaleça a ótica 
do interesse público? O recadas-
tramento é um bom começo, por-
que vai nos desvendar quem são 
os reais concessionários no Brasil. 
Mas dada a correlação de forças no 
Congresso, a complexidade técnica, 
e a tendência do governo de ceder 
em áreas que não considera estra-
tégicas, para obter apoio em outras 
áreas, é muito difícil conseguir-se 
uma mudança tão profunda. 

É prioritário desenvolver o ati-
vismo dentro do Conselho Con-
sultivo de revisão da Lei Geral das 
Telecomunicações, anunciado pelo 
ministro Hélio Costa. É possível 
nesse âmbito focar uma agenda mí-
nima factível; alguns princípios por 
uma nova regulação democrática, 
que independam da forma como se 
completará a transição tecnológi-
ca. Um rol de especificações bem 
claras. Tais como: (a) controle pú-
bico do processo de concessões do 
espectro; (b) abertura do espectro 
a entidades da sociedade civil; (c) 
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impedir por normas claras o mono-
pólio regional e o monopólio cru-
zado; (d) subordinar a concessão à 
apresentação de projetos editoriais 
harmônicos com políticas públicas 
previamente acordadas em fóruns 
legítimos e democráticos; (e) re-
gras claras de operação, limitando 
tempo de propaganda, obrigando 
tempo mínimo de noticiário e taxa 
mínima de ocupação com produ-
ção nacional e regional. 

Nosso trabalho de crítica e 

acompanhamento de mídia 

já conseguiu forçar dirigentes 

da mídia convencional a 

uma explicação pública de 

suas práticas. Mas é pouco, 

frente ao fosso que separa a 

prática jornalística no Brasil 

dos princípios éticos auto-

proclamados pelo jornalismo

A constituição da rede pública 
de TV é hoje a nossa segunda mais 
importante frente de luta, mesmo na 
perspectiva de declínio relativo da 
importância da TV no futuro próxi-
mo frente à Internet.5 O movimento 
pela democratização da informação 
tem uma estratégia clara para entrar 
na briga pela definição do caráter 
da rede pública? Parece que não. 
As definições vêm se dando aos pe-
daços, tentando por um lado aco-
modar disputas internas de grupos 
palacianos e por outro, não assustar 
o campo conservador. Daí o cuidado 

extremo na formação de seu corpo 
dirigente e de seu conselho, forma-
dos por quadros do próprio sistema 
dominante. Procura-se a legitimi-
dade mimetizando. “Na crise surge 
uma grande variedade de sintomas 
mórbidos”, disse Gramsci nos seus 
Cadernos do Cárcere. A crise consis-
te precisamente no fato de que “o 
velho está morrendo, e o novo ainda 
não consegue nascer”. 

Vamos torcer e trabalhar para 
que a TV pública não seja apenas 
mais um “sintoma mórbido”, mais 
um apêndice culturalmente melho-
rado do sistema de comunicação 
de massa mercantil. É preciso que 
ela tenha peso no processo de for-
mação da agenda nacional e se guie 
por princípios de pluralidade, radi-
calidade jornalística e republicanis-
mo. Não é impossível tirar o proje-
to de TV pública de seu invólucro 
defensivo e burocrático. A explosão 
criativa do cinema nacional mostra 
que há vida além da Rede Globo 
e da Globosat. Que há uma nova 
geração de artistas e intelectuais 
querendo falar e tendo o que falar. 
Eles deveriam estar no cerne da re-
de pública de TV.

Nossa terceira frente de luta é 
a interna, na esfera da ética jorna-
lística. Nosso trabalho de crítica e 
acompanhamento de mídia já con-
seguiu forçar dirigentes da mídia 
convencional a uma explicação pú-
blica de suas práticas. Mas é pouco, 
frente ao fosso que separa a prática 
jornalística no Brasil dos princípios 
éticos auto-proclamados pelo jor-
nalismo. Não por acaso, o Brasil é o 
país em que há mais processos con-
tra jornalistas, em termos relativos, 
por crimes de imprensa.6 

As entidades de acompanhamen-
to de mídia podem aumentar muito 
sua capacidade de intervenção, alar-
gando a brecha já aberta, se optarem 
por críticas tópicas mais imediatas, 
em cima de episódios específicos. 
Ao mesmo tempo podem robuste-
cer sua ação, aumentar em muito 
sua legitimidade, intensificando seus 
contatos com a academia, que faz 
estudos mais metódicos, mas num 
tempo de maturação mais lento.

A frente da ética é difícil porque 
muitos jornalistas tiram o corpo, ale-
gando que “são os patrões que man-
dam fazer assim”. Os sindicatos e a 
Fenaj contribuíram para essa disso-
ciação, criando um “código de ética 
dos jornalistas”, que não é negocia-
do com o patronato e muito menos 
por eles subscrito. Além disso, o có-
digo de ética dos jornalistas brasilei-
ros é meramente simbólico, porque 
a maioria dos jornalistas o ignora e 
os comitês de ética dos sindicatos só 
funcionam nos casos de defesa de 
interesses corporativos. Não punem 
as violações da ética profissional. 
Também tratam indiferentemente 
jornalistas e assessores de imprensa. 

Nessa esfera deveríamos encetar 
uma campanha por etapas, que con-
seguisse num primeiro momento, 
seja através de acordos coletivos de 
trabalho ou por lei do Congresso, 
a implantação da cláusula de cons-
ciência nas redações. Uma cláusu-
la que proteja o jornalista contra 
punições por motivos de opinião. 
Seria interessante também impedir 
a prática do anonimato, que já é 
vedado pela Lei de Imprensa, mas 
praticado amplamente. Instituir a 
assinatura das matérias como práti-
ca obrigatória. 
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Não se pode culpar o patronato 

por defender seus interesses. 

Foi para isso que se criaram 

grandes jornais de referência 

nacional, que pautam a mídia 

eletrônica. Pode-se, isso sim, 

culpar a esquerda, por até hoje 

não ter lançado um grande 

jornal de referência nacional 

Finalmente, a grande pergunta: 
o que fazer com a mídia oligárquica 
impressa? Não há nada a fazer, exceto 
criar mídias impressas do campo po-
pular. Se nos meios eletrônicos devem 
prevalecer critérios claros de neutra-
lidade política, já que são concessões 
do poder público, nos meios impressos 
o princípio geral é a liberdade total de 
alinhamento ideológico e mesmo par-
tidário, incidindo apenas as restrições 
da Lei de Imprensa, que tipifica cri-
mes de injúria, calúnia e difamação. 

É válido o esforço de desconstru-
ção do discurso da mídia porque po-
de colocar na defensiva os promoto-
res da mentira ou do golpe. Mas não 
se pode culpar o patronato por de-
fender seus interesses. Foi para isso 
que criaram grandes jornais de refe-

rência nacional, que pautam a mídia 
eletrônica. Pode-se, isso sim, culpar 
os movimentos sociais e centrais sin-
dicais, ou partidos que se dizem de 
esquerda, por não terem lançado até 
hoje um grande jornal de referência 
nacional que defenda os interesses 
populares e nacionais. Que se contra-
ponha à mídia impressa oligárquica. 

Muitos fatores explicam os re-
correntes fracassos dos projetos de 
mídia impressa da esquerda. Em 
primeiro lugar, o sectarismo, que 
dificulta a colaboração entre grupos 
de extrações ideológicas diferentes, 
seja na produção ou na distribuição. 
Os veículos tornam-se instrumentos 
de disputa interna ou externa. Esse 
foi o mecanismo que enterrou quase 
toda a imprensa alternativa nos anos 
1970. No mundo sindical, em que o 
lançamento de um jornal nacional 
poderia até mesmo economizar re-
cursos, ao consolidar grande núme-
ro de pequenos jornais, predomina 
a atomização, a subordinação das 
ações de comunicação aos interesses 
políticos do grupo dirigente ou limi-
tando-as às lutas locais da categoria.

As dezenas de jornaizinhos e re-
vistas produzidas pelos sindicatos 
exercem alguma influência na base 
social, mas não conseguem quebrar 
o monopólio da formação da agenda 
dos grandes veículos oligárquicos de 
comunicação de massa. Para isso, o 
movimento popular também teria 

que ter um grande veículo de comu-
nicação de massa, e que se dirigisse 
aos grandes temas nacionais. Mas po-
deria o campo popular desempenhar 
esse papel, se também ele não é por-
tador de um projeto nacional, apenas 
de pautas setoriais e corporativas? 

Jornais eletrônicos na Internet são 
a nova oportunidade do campo po-
pular, pelo seu baixo custo e moder-
nidade intrínseca. A dinâmica está na 
Internet. Se eu fosse hoje fazer um 
projeto de um jornal de influência na-
cional, optaria por um site na Internet, 
de alto padrão jornalístico, capaz de 
gerar sua própria reportagem, com 
uma coluna analítica e interpretativa e 
uma janela de TV Web, para debates. 
Uma espécie de UOL de esquerda: é 
o que se deveria tentar hoje no Brasil, 
com os recursos disponíveis. Seria o 
melhor projeto do ponto de vista da 
relação custo-benefício, além de se 
situar na vanguarda tecnológica. 

Notas
1 Entre eles, Observatório Brasileiro de Imprensa, Observatório Brasileiro de Mídia, Obser-

vatório Brasileiro do Direito à Informação, Monitor de Mídia; Boletins da FNDC, da 
Epcom e da Intervozes, “Vermelho” (PCdoB), Carta Maior, Rede Nacional de Jornalistas 
Populares; Blog do Professor Chaparro.

2 Até hoje, sindicatos têm que alugar espaço em tevês ou emissoras de rádio para veicular seus 
pontos de vista. É o que faz a Corrente Sindical Classista, do PCdoB, especialmente na 
Bahia. A CUT em São Paulo fez um convênio com a Rádio 9 de Julho, da Cúria, para 
transmitir o seu programa “Bom Dia Trabalhador”.  

3 Essa concessões são o exemplo extremo da ilegalidade e apropriação do espaço público por 
interesses privados. Durante sucessivos governos serviram de moeda de troca em bar-

ganhas políticas e hoje 51 deputados e 27 senadores controlam, direta ou indiretamente, 
emissoras de rádio ou Tevê. Entrevista do professor Venício Lima à Rede Nacional de 
Jornalistas Populares, julho de 2006.

4 Um exemplo de megafusão é da AOL com a Time-Warner em 2000, com valor de mercado es-
timado então em US$ 350 bilhões. Um exemplo de tentativa de controle da distribuição é 
a compra da Chinaglia pela Dinap, este ano, dando origem à distribuidora Treelog S/A. Se 
for aprovada pelo Cade, a nova empresa terá domínio de praticamente 100% do mercado, 
criando-se um problema gravíssimo de monopólio num setor vital da sociedade. 

5 Esse declínio já é notável hoje, com a perda de 3,6 pontos de audiência pela Rede Globo, sem 
ganho significativo das outras redes. Dados de setembro de 2007 em relação a outubro de 
2006. Conforme Daniel Castro in Folha de S. Paulo.

6 Relatório da ONG “Artigo 19”, da Inglaterra. Conforme “Vermelho”, site do PCdoB, 19/10/07. 
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Voltando à baila

sp teM 1º congresso 
de ex-presos e 

perseguidos políticos
Bruno Mandelli

No dia 13/12/07, data em que se 
completavam 39 anos da promulga-
ção do AI-5, cerca de 500 pessoas 
se reuniram no anfiteatro do antigo 
colégio Caetano de Campos, para 
abertura do 1º Congresso Estadual 
de Ex-Presos e Perseguidos Políti-
cos do Estado de São Paulo.

Organizado pelo Fórum Perma-
nente dos Ex-Presos e Perseguidos 
Políticos do Estado de São Paulo, 
o congresso teve dois dias de dura-
ção. Sua programação contou com 
quatro seminários de debate, com 
os temas “A anistia política e a le-
gislação”, “Movimento Operário e 
Camponês – Ontem e Hoje”, “Os 
meios de comunicação, a cultura e 
a herança da censura” e “A Ditadu-
ra Militar e a impunidade”.

“Nós avaliamos que o congresso 
foi muito positivo, teve uma boa 
repercussão, comparecimento aci-
ma do esperado, e atingiu todos os 
seus objetivos”, declara Raphael 
Martinelli, presidente do Fórum. 
Na avaliação de Cloves de Castro, 
ex-preso político presente ao con-
gresso, o evento foi importante por 
“reafirmar a nossa posição pela 

abertura dos arquivos da 
Ditadura Militar e a luta 
contra a impunidade da-
queles que nos torturaram 
e oprimiram”. 

São Paulo foi o primeiro Estado 
a realizar um encontro desse tipo, 
mas a iniciativa deverá nacionalizar-
se, com a realização do 1º Congres-
so Nacional de Ex-Presos Políticos, 

previsto para agosto de 2008. Na 
opinião de Martinelli, o congresso 
paulista foi “um forte estímulo para 
a convocação do congresso nacional 
e também para a realização de um 
congresso latino-americano”.

Aspecto do congresso no dia 
14/12. No destaque, professor 
Fábio Konder Comparato e Ivan 
Seixas, um dos organizadores

Fotos: Daniel Garcia
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CARTA
Escola Nacional do MST

Prezados jornalistas,

Vi a matéria sobre a Escola Nacional do MST (“Escola Flo-
restan Fernandes, marco na história do MST”, Revista Adusp 
36). Recebi a revista do Professor Pablo Rúben Mariconda. 
Matéria extensa e boa. Muito bem ilustrada com as edifica-
ções. Me parece que seria justo reconhecer o crédito da auto-
ria desta arquitetura — que afinal não passa batida, não é?

Sou a arquiteta responsável por toda essa aventura, desde a 
concepção da técnica construtiva (construir com terra), a meto-
dologia de construção (construção por brigadas de trabalhado-
res sem-terra de todo o Brasil) e o projeto arquitetônico.

Atenciosamente,
Lilian Avivia Lubochinski, arquiteta

São Paulo-SP
Daniel Garcia




