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Mais do mesmo?
Os meios se multiplicam, mas o mercado 
insiste na produção de conteúdos em 
série. Inclusão da diversidade 
é o desafio dos novos tempos modernos.

“A televisão
pública precisa 
reinventar-se”
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Omar Rincón:



Ajude a fazer a revista do FNDC. 

Escreva para imprensa@fndc.org.br 

Há vagas 
para leitores de 
entrelinhas.
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Editorial

Expediente

em sempre as mensagens fazem jus 
aos meios que as transportam. Pelo 
menos não em variedade, característica 
das tecnologias da informação e 

comunicação no nosso tempo. E não é que inexista 
conteúdo para transmitir, recado para passar, 
idéias a propagar, vozes a querer ecoar... É que 
a diversidade nos meios de comunicação é um 
atributo muito mais admitido do ponto de vista dos 
sistemas físicos (variedade de aparelhos eletrônicos 
comercializáveis) do que das representações 
sociais. Porque esses meios funcionam 
predominantemente sob a lógica capitalista é que 
são reproduzidos em larga escala, carregando em 
sua “linha de montagem”, numa escala industrial, 
aquilo que vai contido em seus canais. Separada 
de sua essência humanista, a informação é só um 
item da cadeia mercantil. Conteúdos perdem 
suas identidades regionais e atravessam o mundo 
padronizados, reproduzidos à exaustão. Nesta 
edição, traçamos um panorama dos veículos de 
comunicação, buscando refletir sobre o que há 
nesses meios que compromete os conteúdos. 
A televisão é para a expressão e reconhecimento! 
Na fala de Omar Rincón – em entrevista inédita 
para MídiaComDemocracia – mais do que um 
convite a repensar o maior veículo de comunicação 
de massa, estão subsídios para analisar a TV pública 
na América Latina e o que podem representar as 
novas tecnologias digitais nesse meio. E ainda: por 
quê os movimentos e entidades ligadas à luta pela 
democratização da comunicação querem realizar 
uma Conferência Nacional de Comunicação? 

Muitos meios, 
mesmos conteúdos

NN
A TV pública precisa reinventar-se. Um dos 
maiores pesquisadores sobre a televisão na 
América Latina afirma que é preciso romper com 
a lógica elitista da televisão pública, abrir a tela a 
novos criadores e manter distância e autonomia 
em relação aos governos.
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Omar Rincón

A multiplicidade de oferta dos meios de comunicação 
é desproporcional à produção de áudio, vídeo e dados 
para estas mídias. A diversidade cultural do mundo, 
suas identidades regionais não se reconhecem no que é 
veiculado. Conteúdos seguem critérios do mercado.

Cultura4
Conteúdo
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Coordenação Executiva FNDC 2006-2008: Celso Augusto Schröder 
– Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj); Vera Lúcia Canabrava – Conselho 
Federal de Psicologia (CFP); José Guilherme Castro – Associação Brasileira de 
Radiodifusão Comunitária (Abraço); Berenice Mendes Bezerra – Associação 
Nacional das Entidades de Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões (Ane-
ate); Edson Amaral – Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empresas 
de Radiodifusão e Televisão (Fitert). Conselho Deliberativo FNDC 2006-2008: 
Comitê pela Democratização da Comunicação da Bahia; Comitê pela Democrati-

zação da Comunicação de Bauru; Comitê pela Democratização da Comunicação 
de Camaçari; Comitê pela Democratização da Comunicação do Ceará; Comitê 
pela Democratização da Comunicação de Goiás; Comitê pela Democratização da 
Comunicação de Lauro de Freitas; Comitê pela Democratização da Comunicação 
do Maranhão; Comitê pela Democratização da Comunicação de Minas Gerais; 
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ções de Ensino Superior (Andes-SN); Juliano Maurício de Carvalho – Fórum 
Nacional dos Professores de Jornalismo (FNPJ); Rosane Bertotti – Central Única 
dos Trabalhadores (CUT); José Dias Paschoal Neto – Associação Brasileira de 
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Apoio

O FNDC decidiu criar uma Comissão Pró-Conferência 
Nacional de Comunicação, iniciando uma campanha 
de diálogo para envolver outros atores e o governo 
na mobilização. Em sua XIII Plenária, o Fórum fez um 
balanço dos quatro anos do Conselho de Comunicação 
Social e traçou perspectivas para sua renovação.

Debates23
Resoluções

A luta pela democratização da comunicação no Brasil 
teve como marco histórico a participação da sociedade 
civil durante o processo Constituinte, entre �987 e 
�988. Mobilizados, jornalistas, radialistas e artistas 
apresentaram propostas concretas para o capítulo da 
Comunicação Social da nova Carta.

Constituinte
20 Historia-

Entrevista
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Cultura

Uma produção racionaliza-
da e organizada numa linha de 
montagem é o cenário inicial 
do longa-metragem Tempos 
Modernos, de 1936, uma críti-
ca genial de Charles Chaplin ao 
sistema capitalista. No tempo 
decorrido entre a película de 
Chaplin e os dias atuais, as 
tecnologias se desenvolveram 
e multiplicaram em proporções 
que o cineasta talvez nem ima-
ginasse, mas a idéia da produ-
ção em série, da alienação que 
se converte em inquietação no 
ser humano é ainda pertinente 
e serve como espelho para o 
relacionamento com os siste-
mas sociais, 70 anos depois.

Novas mídias,
conteúdos 
em série
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A multiplicidade é hoje uma característi-
ca dos meios de comunicação que poderia 
se traduzir em representação igualmente 
variada de vozes da sociedade e no seu in-
gresso ao conhecimento. Entretanto, a in-
clusão de diferentes culturas no conteúdo 
proposto através das novas tecnologias de 
informação e comunicação é muito mais 
lenta do que a profusão dos meios em si. 
Antagônico? Para compreender um pouco 
sobre como se organizam os conteúdos nos 
meios de comunicação é preciso reconhe-
cer que, de maneira geral, eles atendem 
prioritariamente a uma série de premissas 
impostas pela sociedade mercantil que os 
administra. São princípios que refletem 
a lógica da velocidade e da concentração 
no mundo dos negócios, como a sentença 
capitalista “tempo é dinheiro” e a metáfo-
ra “informação é poder”; potencializados 
pelo desafio estético “beleza é fundamen-
tal” e a imposição publicitária “imagem é 
tudo”; e simplificados por uma linguagem 
dita universal, norte-americanizada. O pro-
cesso de digitalização desses meios atribui 

como propriedades imprescindíveis das no-
vas tecnologias a cultura audiovisual e a 
velocidade, que definem, junto com outros 
atributos, o formato do conteúdo que é vei-
culado.

A velocidade, porém, surge como uma 
prerrogativa muito mais do ponto de vis-
ta de mercado do que da organização do 
conhecimento humano. A rapidez com que 
ocorrem as novas tecnologias de informa-
ção e comunicação e a possibilidade de es-
tarem presentes em todos os lugares, tão 
logo sejam criadas, não asseguram subs-
tância ao conteúdo. Apesar das caracte-
rísticas de acessibilidade e popularização, 
em geral as grandes mídias não difundem 
a pluralidade de vozes e interesses da so-
ciedade, mas temas e padrões de cunho 
prioritariamente comercial, produzidos em 
série, reproduzidos a partir de uma mesma 
agenda, numa seqüência de repetições e 
versões extenuantes.

 
Reportagem de Ana Rita Marini
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informação deve deixar o mun-
do mais claro, na medida em que 
possibilite a sua compreensão. No 
entanto, a quantidade de infor-

mações veiculadas através dos múltiplos 
meios de comunicação não acompanha 
sua apropriação cultural, é o que acre-
ditam a psicóloga Ana Bock, presidenta 
do Conselho Federal de Psicologia, e 
o psicólogo Marcos Ribeiro Ferreira, 
presidente da Associação Brasileira de 
Ensino em Psicologia. Segundo eles, a 
concentração dos meios de comunica-
ção na mão de poucos, traz uma “infor-
mação já interpretada e hegemônica que 
pode deixar o mundo mais obscuro”. 
Isso acontece, segundo os psicólogos, 
por causa da permanente tentativa de 
privatização da esfera pública, que tem 
nos meios de comunicação seu principal 
instrumento. Para existir esfera pública, 
a exigência mínima, dizem, é a de efetiva 
pulverização do direito e das possibilida-
des de emissão de informação. Eles con-
sideram que a pulverização dos meios de 
comunicação seria uma virtude, se cor-
respondesse à multiplicação de oferta de 
visões de diferentes atores sociais, “pois 
ela significaria democratização”. 

Segundo Bock e Ferreira, a veloci-
dade dos conteúdos transmitidos pe-
los meios de comunicação pode trazer 
como resultado a produção de um sen-
timento de desinformação ou de insegu-
rança na informação obtida. Entretanto, 
segundo eles, as pessoas no cotidiano 
fazem ou vivem um filtro que reduz a 
velocidade e a diversidade de meios a 
que estão expostas.  “A principal forma 
de organizar os dados em informação 
consistente continua sendo a elaboração 
tête a tête, que coloca limites ao poder 
de atribuição de sentido organizado pe-
las fontes controladoras da informação”, 
defendem os psicólogos. Para eles, a me-
lhor forma de enfrentar a comunicação 
é garantindo vínculos sociais que possam 
oferecer espaços de reflexão e troca so-
bre a informação que se recebe.

Edgar Morin, filósofo francês, é cri-
tico do “reducionismo” de slogans atri-
buídos a eras, ou épocas da humanidade, 
como o conferido atualmente à “socie-
dade do conhecimento”, porque, segun-
do ele, tudo consiste em “fazer a dife-
rença entre comunicação, informação, 
conhecimento”. O pesquisador Valdir 
Morigi, da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, afirma que os meios de 

A comunicação assumiram um papel que 
ultrapassa a condição de meros veículos 
das mensagens e dos conteúdos e que 
as preocupações estão centradas em 
questões que dizem respeito à produção 
de consensos. “Mas como o consenso é 
possível em uma sociedade diversa, plu-
ral e global ao mesmo tempo?”, reflete 
em Teoria Social e Comunicação: repre-
sentações sociais, produção de sentidos e 
construção dos imaginários midiáticos. 

Os psicólogos Bock e Ferreira re-
conhecem o caráter alienante de uma 
comunicação mediada, de escala e uni-
direcional. Eles apontam para o desafio 
de compreender a interação entre o 
que circula nos meios e o que circula nas 
outras esferas da vida das pessoas, isto 
é, enxergar os meios de comunicação 
no cotidiano, ao lado do trabalho, do 
estudo, do lazer, e não como algo que 
fica acima dele, ditando aquilo que vai 
acontecer.  Salientam que a capacidade 
dos meios em estabelecer uma agen-
da, em impor conteúdos, não pode ser 
menosprezada. Porém, avaliam que a 
experiência brasileira precisa ser melhor 
observada, e citam um exemplo recente: 
“durante �8 meses, os meios de comu-
nicação no Brasil fizeram uma verdadei-
ra campanha de desmonte do Governo 
Lula. No entanto, 48% dos eleitores se-
guiram com a intenção de reeleição (no 
primeiro turno). Mesmo estabelecendo 
uma pauta, não houve capacidade de de-
mover a vontade de quase metade dos 
eleitores”, refletem. 

Demanda multiplicada?
Fernando Dias, Presidente da Asso-

ciação dos Produtores Independentes 
de TV (ABPITV), acredita que há “certa 
democratização” do conteúdo audiovi-
sual, através principalmente de meios 
como a inter-
net, que tem 
possibi l i tado 
que conteúdos 
produzidos em 
todo o mundo 
possam ser 
acessados de 
uma maneira 
mais demo-
crática. “Por 
isso, está se produzindo de tudo, mas 
de fato poucos conseguem ter alguma 
rentabilidade neste negócio”. Para ele, 
depois que foi ultrapassada a fase onde 

a técnica estabelecia o sucesso da obra, 
produzir audiovisual ficou cada vez mais 
fácil. “Agora, como os custos de produ-
ção caíram (equipamentos), o sucesso 
de seu projeto está diretamente ligado 
ao conteúdo desenvolvido”, avalia. 

Já para o diretor, apresentador e 
roteirista de TV Marcelo Tas, mesmo 
neste cenário de variedade de meios, a 
produção de conteúdo continua depen-
dendo da capacitação da sociedade em 
educação e recursos técnicos, que ainda 
são limitados, segundo ele, pela gigantes-
ca burocracia e desestímulo do Estado à 
cultura do audiovisual. “Infelizmente, o 
Estado brasileiro ainda não descobriu 
a real importância do cinema e da TV 
para a educação do seu povo. Um ou-
tro limite da produção é a nossa própria 
limitação criativa como seres humanos 
imperfeitos”, reflete Tas. O produtor 
independente Nelson Hoineff considera 
que a produção audiovisual no Brasil foi 
facilitada pelo barateamento dos custos 
de produção e pela implantação de in-
centivos. Ele cita como exemplos algu-
mas leis municipais e estaduais, a Lei do 
Audiovisual, Lei Rouanet e o artigo nº �9 
da MP 2228-�, da Agência Nacional de 
Cinema (Ancine), entre outros.

Conteúdo na TV paga
Fernando Dias avalia que a TV por 

assinatura possibilitou que produtoras 
de conteúdo para a televisão conseguis-
sem sobreviver no Brasil. “Elas foram 
e são fundamentais para este desen-
volvimento, estruturadas segundo pa-
drões internacionais, onde as televisões                       

se relacionam com 
as produtoras para 
comprar seus conte-
údos e sugerir novas 
idéias”, considera 
Dias. Pouco mais de 

uma década 
da sua im-
plantação, 
passadas as 
dificuldades 

iniciais de fixação no 
mercado brasileiro, 
alguns canais de TV 
por assinatura come-

çam a deixar para trás o licenciamento 
de programas estrangeiros e apostam 
cada vez mais em conteúdo nacional, 
mostra a reportagem publicada na re-
vista Meio & Mensagem, edição especial, 
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em novembro. “A produção nacional 
ocupa 68% da grade no Multishow, pio-
neiro na realização de minissérie da TV 
paga nacional”, escreve o repórter Edgar 
de Souza. Segundo a reportagem, dos 
20 programas veiculados pelo canal, �� 
são produzidos por produtoras indepen-
dentes. No canal GNT, da grade de �� 
programas, �� são produções indepen-
dentes. Para selecionar os programas, 
bancas de especialistas discutem os te-
mas com os produtores, reproduzindo 
um modelo muito utilizado no exterior, 
que cada vez mais ganha força no Brasil, 
e no qual uma pessoa de dentro do canal 
vai ao mercado em busca de produtores 
independentes. 

Contudo, Nelson Hoineff afirma 
que as alianças com os exibidores ainda 
“são muito tênues, tanto pelo histórico 
receio das emissoras de sedimentar es-
sas alianças, quanto à visão retrógrada 
que a maioria deles tem em relação ao 
próprio negócio”. Para ele, a televisão 
brasileira, de um modo geral, não tem 
sabido acompanhar as mudanças que se 
processam nos modelos de produção e 
na própria natureza do veículo confron-
tado com as tecnologias emergentes, 
ficando na retaguarda deste processo, 
retardando-o. “Do ponto de vista tec-
nológico, a televisão entrou no século 
2�. Do ponto de vista de gestão, ela está 
no século ��”, analisa. Este aspecto en-
contra na falta de regulamentação para 
o setor, uma ferramenta de sustentação. 
Na opinião do produtor, “a compra de 
conteúdo independente pelas emissoras 
de televisão aberta é desprezível, e pelas 
redes de TV por assinatura é patética”. 
Hoineff enfatiza, entretanto, a entrada 
do setor de telecomunicações no mer-
cado: “há em crescimento o campo da 
demanda por conteúdo pelas operado-
ras de telefonia móvel”. 

Conteúdo em telecom
Com a convergência dos meios de 

comunicação, através da digitalização, 
assistimos as tecnologias se dirigirem 
para uma combinação de serviços asso-
ciados. As empresas de telefonia móvel 
e fixa (telecom) entram efetivamente no 
mercado de distribuição de conteúdo. 
A Telefônica anuncia que começa ainda 
este ano a comercializar seu pacote de 
TV por assinatura via satélite (DTH) no 
estado de São Paulo.  O grupo mexica-
no Telmex/América Móvil, por exemplo, 

está reunindo todas as suas empresas 
no Brasil – a Embratel, a Claro e a Net 
– para lançar um pacote com os serviços 
de telefonia fixa, móvel, internet rápida 
e TV por assinatura. Existem, hoje, pos-
sibilidades crescentes em tecnologias e 
formatos para transmissão de conteúdos 
pelo telefone móvel, conforme afirma 
Marco Quatorze, diretor de serviços 
de valor agregado da operadora Claro. 
“Há algum tempo já se baixam vídeos 
no celular, como gols em jogos de fute-
bol, ensaios fotográficos de modelos em 
revistas. Agora estamos vivendo o mo-
mento streamming, que é a possibilidade 
de transmitir conteúdo em tempo quase 
real”, explica Quatorze, comemorando 
o novo negócio. 

As operadoras de telefonia avisam 
que entrarão na cadeia produtiva do 
mercado audiovisual como distribuido-
ras. Cabe aos produtores de conteúdo 
(dados, voz, imagem) pensar novos for-
matos, compatíveis com essas tecnolo-
gias e vender seu produto. Por enquan-
to, as opções comerciais para este nicho 
têm sido basicamente os jogos, trailers 

de filmes, desenhos de animação e pro-
teção de tela, baseados nos sucessos da 
produção cinematográfica norte-ameri-
cana. O espaço para a produção nacional 
independente ainda é raro na telefonia 
celular, diz o executivo da Claro. 

Existe, porém, uma série de conte-
údos sendo desenvolvidos aqui no Bra-
sil, com uma vasta gama de utilidades, 
que poderão ser distribuídos por estas 
companhias. É o caso, por exemplo, dos 
conteúdos desenvolvidos pelas universi-
dades brasileiras para os meios audiovi-
suais. 

Conteúdo na TV digital 
Uma das etapas de estudos para 

construção do projeto Sistema Brasileiro 
de Televisão Digital (SBTVD), concluída 
no ano passado, tratou de mapear a ca-
deia de valor do setor de TV aberta no 
país e projetar, a partir das expectativas 
tecnológicas e de mercado, uma nova 
perspectiva para a área. Os pesquisado-
res consideraram três cenários distintos 
(incremental, diferenciação e conver-
gência), em função do nível de mudan-

Políticas de fomento à produção 
cultural e audiovisual ainda são inci-
pientes no Brasil. Para incentivar in-
vestimentos culturais, a Lei Federal de 
Incentivo à Cultura (Lei nº 8.���/9�) 
ou Lei Rouanet, como também é co-
nhecida, foi concebida em �99� e 
pode ser usada por empresas e pes-
soas físicas que desejam financiar pro-
jetos culturais. Ela institui o Programa 
Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), 
que é formado por mecanismos como 
o Fundo Nacional de Cultura (FNC), 
proveniente de recursos públicos, 
que permite ao Ministério da Cultura 
investir em projetos culturais median-
te celebração de convênios e outros 
instrumentos similares. O FNC finan-
cia até 80% do valor dos projetos, 
20% é contrapartida do proponente; 
e o Incentivo Fiscal (Mecenato). O 
Mecenato viabiliza benefícios fiscais 
para investidores que apóiam proje-
tos culturais sob forma de doação ou 
patrocínio. Empresas e pessoas físicas 
podem utilizar a isenção em até �00% 

do valor no Imposto de Renda e in-
vestir em projetos culturais. Além da 
isenção fiscal, elas investem também 
em sua imagem institucional e em sua 
marca. A lei possibilita também a con-
cessão de passagens para apresenta-
ção de trabalhos de natureza cultural, 
a serem realizados no Brasil ou no ex-
terior, a título de intercâmbio cultural. 

O cineasta Mário Nascimento, 
entretanto, avalia que o modelo de 
financiamento através do mecenato 
torna a cultura subordinada ao depar-
tamento de marketing das empresas. 
Segundo o cineasta, as empresas só 
aprovam projetos que sejam apro-
priados à sua imagem institucional, o 
que força os realizadores a adequar a 
estética de suas obras à da companhia 
financiadora. “Essa política deixa a cul-
tura subordinada ao mercado. Não 
tem diversidade”, afirma Nascimento, 
que prefere trabalhar com os fundos 
de apoio à cultura, nos quais os pro-
jetos são avaliados por bancas de pro-
fissionais desvinculados das empresas.

InCenTIVo é TíMIDo
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ça que a nova 
tecnologia vai 
acarretar, que vai 
desde uma visão 
de continuidade 
do modelo atual até a ruptura significati-
va da cadeia de valor existente.

Foi o cenário da convergência,  com 
a interatividade, mobilidade, portabili-
dade e multiprogramação, que se apre-
sentou mais flexível à entrada de novos 
atores e mais próximo das expectativas 
de inclusão social previstas no Decreto 
4.90�/0� (que definia as diretrizes para a 
implantação da tecnologia digital no Bra-
sil). Neste cenário, segundo o Centro de 
Pesquisas e Desenvolvimento em Tele-
comunicações (CPqD – que produziu o 
estudo), é favorável o aparecimento de 
novas programadoras, provedores de 
serviços eletrônicos (portais, jogos, fer-
ramentas de busca, vídeo sob demanda, 
TV-gov, comércio eletrônico), produto-
res de conteúdo para internet, produto-
res de metaconteúdo (dados relaciona-
dos a dados, associados a um sistema ou 
a um conjunto de informações) e gesto-
res de conteúdo digital (especializados 
na administração de direitos autorais e 
de conteúdos digitalizados).

O cenário de convergência, porém, 
não foi o panorama escolhido para o 
SBTVD, mas sim o cenário incremen-
tal. Quando, por decreto (n º �.820, de 
29/6/2006), o governo escolheu imple-
mentar o padrão japonês ISDB-T como 
tecnologia para a televisão digital brasi-
leira, atendia à escolha dos radiodifusores 
pelo modelo com menos possibilidades 
de mudar o atual panorama de negócios. 
“A questão de conteúdo para a TV digital 
foi um debate que não foi feito. Se tivesse 
ocorrido, teríamos outro desfecho para o 
padrão brasileiro”, avalia Celso Schröder, 
coordenador-geral do Fórum Nacional 
pela Democratização da Comunicação 
(FNDC). Ao contrário do que seria a 
lógica, segundo Schröder, o debate do 
SBTVD privilegiou o modelo de negócios 

A multiplicidade dos meios de co-
municação ainda não constitui a esfera 
pública, no Brasil. Milhões de brasilei-
ros em precária situação econômica e 
de educação enfrentam dificuldades de 
acesso às novas tecnologias, o que faz 
com que a televisão aberta represente, 
ainda, o maior veículo difusor de conteú-
dos. “Sabemos que é gigantesco o núme-
ro de analfabetos funcionais no país. São 
dezenas de milhões de pessoas que não 
conseguem entender o conteúdo escrito 
de um só parágrafo que seja. E mesmo 
que conseguissem, não o fariam por não 
ter acesso a livros, jornais, internet ou 
qualquer outro meio de informação e la-
zer que não sejam as mídias eletrônicas 
tradicionais”, declara a cineasta Berenice 
Mendes. 

As mídias eletrônicas tradicionais, 
especialmente a TV aberta, na medida 
em que informam sobre as experiências 
comuns da vida urbana, constituem o 
sentido público, segundo o antropólogo 
mexicano Néstor Garcia Canclini, em 
Culturas Híbridas - estratégias para entrar 
e sair da modernidade (Edusp/200�). O 
antropólogo avalia que a “cultura urba-
na” é reestruturada ao ceder o protago-
nismo do espaço público às tecnologias 
eletrônicas.  “A pretensão dos artistas, 
dos jornalistas ou de qualquer trabalha-
dor cultural de operar como mediador 
entre os campos simbólicos, nas rela-
ções entre diversos grupos, contradiz 
o movimento do mercado rumo à con-
centração e monopolização”, escreve 
Canclini. Ele afirma que as tecnologias 
de alto investimento e a dinâmica econô-
mica neoconservadora tendem a trans-
ferir as iniciativas sociais dos produtores 
individuais e dos movimentos de base às 
grandes empresas. 

A produtora audiovisual Assunção 
Hernandes diz que a expansão dos meios 
de comunicação de forma democrática, 
diversificada e independente é funda-
mental para o crescimento e enrique-
cimento dos conteúdos que deveriam 
estar sendo veiculados nos meios de co-
municação social. “No Brasil, temos lu-
tado pela desconcentração dos meios de 
comunicação, e esperávamos que a in-
trodução do modo de sistema digital de 
transmissão trouxesse uma grande ex-
pansão na produção independente, fora 
dos domínios dos  concessionários de 
rádio e TV, que hoje concentram a trans-
missão e a produção.

atual a um modelo de serviços determina-
do pela oferta de conteúdo. “Cabe agora, 
num esperado processo de discussão de 
uma nova Lei de Comunicação para o 
país, acertar os pontos que ficaram para 
trás neste processo, e que correm o risco 
da auto-regulamentação pelas regras do 
mercado”, ambiciona. 

O Laboratório de Conteúdos de TV 
Digital da PUC de Campinas é um dos 
ambientes científicos onde são desen-
volvidos projetos para a nova tecnologia, 
um trabalho feito a partir das premissas 
de inovação tecnológica e inclusão social. 
“A interatividade é nossa perspectiva de 
ferramenta no processo inclusivo. Tra-
balhamos hoje nesse novo paradigma da 
produção da informação em TV digital”, 
explica o professor José Dias Paschoal 
Neto, coordenador da TV PUC Campi-
nas, que dirige o laboratório. À interati-
vidade na TV digital – bem mais do que 
a votação em reality shows – somam-se 
novos profissionais para a produção de 
conteúdo. “Agregamos além de jornalis-
tas, produtores, técnicos de televisão, 
estudantes da análise de sistemas, que 
estão construindo os aplicativos para a 
interatividade acontecer, o pessoal que 
vai empacotar e distribuir estes produ-
tos”, esclarece.  Este é o aspecto cola-
borativo que agrega valor à cadeia pro-
dutiva, “uma oportunidade de ter as TVs 
universitárias gerando conteúdo e forne-
cendo para as companhias telefônicas”, 
considera.

Público, privado, 
independente

Marcelo Tas possui larga experiência 
em trabalhos para as tevês pública e co-
mercial brasileiras, nas quais participou 
da criação de alguns programas consi-
derados inovadores e educativos, entre 
eles “Castelo Rá-Tim-Bum” e “Vitrine”,  
na TV Cultura de São Paulo, e “Progra-
ma Legal”, na TV Globo. Dirigiu e inter-
pretou o irreverente repórter ficcional 
Ernesto Varela, pioneiro na renovação 
da linguagem televisiva dos anos 80. Tas 
avalia que a produção de conteúdo para 
a televisão pública tem como priorida-
de número um a qualidade do produto, 
independente do retorno imediato do 
projeto. “Em emissoras privadas, esta 
prioridade também é contemplada, mas 
existem outras, de natureza comercial 
e financeira, que geralmente tomam a 
frente do processo”, atesta.
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Canclini acredita que um dos obstá-
culos principais no desenvolvimento de 
políticas alternativas à estrutura empre-
sarial é que os artistas costumam orga-
nizar-se coletivamente para questionar a 
censura, reduzir intervenções políticas e 
religiosas, “mas é difícil que se agrupem 
de forma permanente para intervir no es-
tabelecimento de condições de trabalho 
ou na defesa constante de seus direitos”, 
afirma o autor. Assunção Hernandes des-
taca que apesar de todo o esforço dos 
profissionais da área,  não têm obtido 
êxito face às decisões do governo central, 
segundo ela, influenciadas pelos lobbies 
dos concessionários públicos. “Registra-
mos nossa derrota, apesar  de estarmos 
lutando firmemente pela regionalização 
da produção para a TV, pelo espaço da 
produção independente, para a diversi-
dade cultural, enfim, pela instalação de 
uma verdadeira democracia no país, sem 
o que, teremos um arremedo democráti-
co”, afirma Assunção.

Para Marcelo Tas, as televisões não 
estão preparadas para enfrentar um novo 
mercado no panorama de convergên-
cia das tecnologias. Ele acredita, porém, 
que os novos meios podem oxigenar um 
cenário que no momento está retraído e 
conservador. “A TV precisa reencontrar 
sua ousadia e criatividade. Sob pena de 
falecer sob a dura exigência dessa nova 
geração de consumidores de mídia, acos-
tumados desde crianças a serem não só 
consumidores, mas produtores e agentes 

atuantes, interativos com as mídias 
que consomem”, analisa.

A edição especial 
da revista Meio 
& Mensagem 
faz referência a 
um conceito que 

surge no mercado 
publicitário. Cha-

ma-se advertainment 
(do inglês: advertising + 

entertainment) a inserção 
de valores de determina-
da marca em uma peça au-
diovisual na qual o apelo 
ao consumo surge ca-
muflado. Esta tendência 
pode mascarar os con-
teúdos comerciais, 
que migram dos in-

tervalos de propaganda 
para surgirem “embuti-
dos” na programação. 

Para o empresariado do setor, a expec-
tativa com a tecnologia digital, segundo 
a revista, é utilizar a interatividade como 
característica alternativa para o mercado, 
tornando a televisão “um verdadeiro sho-
pping center”. Se a tendência se consumar, 
poderá fortalecer ainda mais o caráter 
alienante apontado pelos psicólogos Bock 
e Ferreira, porque comprometerá defini-
tivamente os conteúdos.

Conteúdo na www
A internet talvez seja o meio mais 

pleno de características democratizan-
tes, o que a torna uma ferramenta indis-
pensável para o processo de produção e 
difusão de conteúdos. No Brasil, como 
no resto do mundo, a abertura do canal 
de emissão pela World Wide Web (www) 
para milhões de usuários permitiu que 
muita gente tornasse público o que pro-
duz, explica Suely Fragoso, professora da 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 
pesquisadora de mídias e processos so-
cioculturais. A “língua” é o hipertexto, 
um sistema em que a tecnologia digital 
(computador) é usada para criar e man-
ter conexões persistentes (chamados 
links) entre seleções (chamadas âncoras) 
em documentos (no caso, textos escri-
tos). O usuário pode navegar através das 
informações selecionando e seguindo es-
tes links. “Dito assim, quando já estamos 
tão acostumados a clicar e navegar na 
web, o hipertexto acaba parecendo uma 
coisinha boba, menor. No entanto, como 
disseram os autores Jay David Bolter 
(Writing Space) e Steven Johnson (Cultura 
da Interface), o link é como uma nova for-
ma de pontuação, como se tivéssemos 
inventado algo correlato ao ponto final, à 
vírgula”, cita Suely. A especialista ressalta 
que levamos séculos até aprender a usar 
o ponto e a vírgula como fazemos hoje e 
vamos levar um bom tempo até enten-
der e explorar as possibilidades do link. 

Uma extensão desse conceito é a 
Hipermídia, que é “a grande diferença” 
em relação aos modos de codificação 
anteriores, porque inclui imagens, sons 
e audiovisual, explica Suely Fragoso. São 
textos, vídeos, animações, músicas, fotos 
aos milhares, circulando pela Internet 
afora. “Isso é genial, porque descentra-
liza e abre espaço para muita coisa boa 
que não encontrava caminho pelos cor-
redores estreitos da ‘indústria cultural”, 
comenta. Segundo a pesquisadora, há 
uma surpreendente quantidade de sites 

brasileiros, a maioria em língua portu-
guesa. “São websites de todos os tipos, 
desde os institucionais, padronizados, 
até alguns experimentais, muito criativos 
e flexíveis”, revela. 

Por outro lado, salienta Suely, há 
uma diferença enorme entre publicar 
e tornar-se conhecido. Apesar de toda 
essa pluralidade e efervescência, mui-
ta gente só acessa o site das emissoras 
de TV, talvez o Orkut, talvez um jornal 
online ou outro. O número enorme de 
vídeos disponíveis no YouTube (site grátis 
que permite entrar, ver e compartilhar 
vídeos profissionais e amadores, clipes 
de filmes, televisão, musicais) é um bom 
exemplo, segundo a pesquisadora, de 
que a www abre um canal de publicação 
para um número muito grande de pesso-
as. “O valor milionário que um site como 
o YouTube atinge na hora de ser negocia-
do depende muito de sua visibilidade, 
isto é, do grande número de pessoas que 
o visita para ver os vídeos”, analisa. 

Suely cita como exemplo o site de 
Bruna Surfistinha. “Podem muito bem ha-
ver pela Web afora centenas ou milhares 
de outros blogs (abreviatura de weblog – 
registro de informações de qualquer con-
teúdo, em qualquer tempo e por qualquer 
pessoa, na internet) de prostitutas descre-
vendo seu cotidiano. Alguns deles podem 
até ser mais bem elaborados, ou mais pi-
cantes, mas o fato é que foi esse o que se 
tornou conhecido”, diz. Para a pesquisa-
dora, a pulverização de conteúdos modi-
fica a abrangência da mídia numa direção 
positiva. “Há muito mais gente podendo 
falar, mas poucos conseguindo ser escu-
tados. No entanto, mesmo esses poucos 
são em maior número que, digamos, há 20 
anos atrás, o que é muito positivo”, avalia.

Por essas e outras tantas caracterís-
ticas, observa o pesquisador e teórico 
Omar Rincón (entrevista nas páginas �6 a 
�9), “a tecnologia nos abriu a possibilida-
de de poder voltar a pensar que todos so-
mos sujeitos na comunicação, que todos 
somos produtores de mensagens, que 
as telas devem ser preenchidas de novos 
rostos, estéticas, narrativas, histórias”. 

Os meios são vários, os canais multi-
plicados. Se ainda consumimos e reprodu-
zimos a cultura feita em escala – tal ope-
rários ou máquinas, como na metáfora de 
Chaplin – o desafio é capacitar os cidadãos 
para as novas tecnologias e então mudar as 
regras do mercado, que insiste em entupir 
os canais com mais do mesmo.
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BERENICE MENDESOpiniao-

Produção Independente,
Defesa do Trabalho e 
da Livre Iniciativa

alar sobre produção independente no Brasil é refletir sobre 
três questões específicas: a primeira delas se refere à democra-

cia. Com a defesa da produção independente, se busca minimizar 
os riscos de condução da opinião pública e garantir a diversidade e 
a pluralidade de expressão. A segunda é a questão econômica, em 
cuja perspectiva procura-se minimizar os riscos de formação de 
monopólio que impossibilite a entrada de novos agentes no mer-
cado de produção audiovisual.

Produtor independente é, via de regra, aquele pequeno em-
presário que não possui qualquer tipo de vínculo com veículos de 
comunicação. A Associação Brasileira de Produtores de TV In-
dependentes registra cem empresas atuando em todo o país na 
produção de programas, reportagens e telefilmes. Entretanto, se 
considerarmos as cadastradas na Agência Nacional de Cinema, 
computaremos mais de mil produtoras atuando na realização de 
documentários, comerciais, vídeos institucionais e de treinamento, 
filmes de ficção – em ação direta ou animação, de curta, média e 
longa-metragens.

O Brasil detém hoje uma das maiores e melhores produ-
ções espontâneas de audiovisual do planeta. Há um grande 
parque industrial instalado e produtores capazes de atender à 
demanda por um produto original, criativo e altamente compe-
titivo, mesmo no modelo que tenha como base a disputa por 
faixas de audiência aferidas quantitativamente. Estas empresas 
atuam no segmento audiovisual e suportam os mesmos encar-
gos fiscais e trabalhistas que os demais setores da economia 
brasileira.  Segundo os sindicatos de trabalhadores técnicos de 
cinema e audiovisual, apenas no RJ e SP (excluindo-se aí artistas 
e radialistas – esta última, categoria na qual enquadram-se os 
técnicos de televisão), cerca de �00 mil trabalhadores são em-
pregados através deste sistema produtivo. 

Para este segmento, inexistem linhas de financiamentos que 
possibilitem a renovação de seu parque tecnológico, que sofre rá-
pido processo de obsolescência; inexiste política industrial destina-
da a diminuir a dependência tecnológica, já que quase �00% dos 
equipamentos e material de consumo utilizados são importados; 
inexiste política educacional de capacitação e reciclagem de mão 
de obra, e, sobretudo, a produção independente de audiovisual 
vive situação de duplo bloqueio para entrar no mercado. Enquanto 
90% do mercado de salas de cinema atende o cinema estrangeiro, 
majoritariamente o norte-americano, os sistemas de radiodifusão, 
por sua vez, recusam-se a cumprir os princípios constitucionais e 
sistematicamente exercem monopólio vertical que os leva a pro-
duzir, distribuir e exibir sua própria programação, impedindo o 
acesso da população a uma produção variada e sufocando econo-
micamente todo o segmento que, apesar de tudo, persiste muito 
mais focado na importância cultural de seu trabalho, do que no 
retorno econômico de sua ação. 

No mercado de cinemas, a hegemonia norte-
americana é tão flagrante que nosso país reserva por 
lei, oito das �2 semanas do ano para a exibição de 
filmes brasileiros, numa completa inversão do prin-
cípio soberano de decidir sobre seu sistema cultural. 
O monopólio da produção audiovisual vilipendia o 
trabalho e a livre iniciativa, afronta a liberdade de 
produção e de concorrência e se apropria, ou me-
lhor, privatiza o mercado interno. 

O último aspecto que quero destacar é de cará-
ter estritamente cultural. Sabemos que é gigantesco 
o número de analfabetos funcionais no Brasil. São 
dezenas de milhões de pessoas que não conseguem 
entender o conteúdo escrito de um só parágrafo que seja. O Brasil 
detém uma das maiores “culturas televisivas” do planeta, com uma 
média diária de seis horas assistidas por pesssoas dos oito aos 80 
anos. Cerca de ��0 milhões de brasileiros assistem diariamente 
à televisão, formatada quase que exclusivamente para fomentar 
o mercado dos produtos de bens de consumo que, para tanto, 
patrocinam e financiam a programação.

O Brasil é o maior comprador de programação norte-ame-
ricana da América Latina, seguido da Argentina e do México. Da-
dos da Media Research & Consultancy Spain, em �998, apresentam 
o número de US$ 6�2,9 milhões negativos na balança comercial 
da indústria audiovisual brasileira. Enquanto exportávamos anu-
almente US$ �7,0 milhões, importávamos US$ 689,9 milhões 
anuais. É uma proporção escandalosamente desigual e é também 
o tamanho da nossa dependência cultural. Assim, num país que 
é um dos maiores consumidores de audiovisual do mundo, te-
mos, paradoxalmente, uma das produções menos diversificadas. 
O brasileiro recebe cerca de 80% de sua informação do meio 
televisivo, porém, pouco se reconhece nela. A impossibilidade de 
exibição da produção audiovisual brasileira independente na TV 
deve ser sanada com a regulamentação que o Congresso Nacio-
nal procrastina há mais de �� anos. 

Com a democratização dos meios de comunicação, a regio-
nalização da programação e a exibição da produção independente, 
o país conquistará uma televisão efetivamente brasileira. As cultu-
ras regionais terão espaço no vídeo e poderão florescer. Não será 
mais compulsório o êxodo de artistas para São Paulo e Rio de Ja-
neiro. O Brasil estará se mostrando na tela em toda a sua extensão 
e inteireza – e não mais, apenas, através de uma boa televisão do 
Sudeste distribuída em rede, que é o que passa hoje por “televisão 
brasileira”.

Hermínio Nunes

Berenice Mendes é cineasta, representante da categoria profis-
sional dos artistas no Conselho de Comunicação Social do Con-
gresso Nacional, membro da Coordenação Executiva do FNDC .
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Conceito

ma nova política de comunicações 
para o Brasil é mais do que uma ne-

cessidade imposta pelo mercado que se 
reestrutura em função da convergência 
tecnológica, mas um fator de inclusão 
social. Organismos envolvidos na luta 
pela democratização da comunicação, 
oriundos dos movimentos sociais, dos 
meios acadêmicos ou representantes de 
categorias profissionais reivindicam for-
mas de reorganizar o setor, mas depen-
de do governo acolher estas vozes, ain-
da em desvantagem num país dominado 
por oligopólios de mídia. Um dos eixos 
estratégicos do programa básico de ob-
jetivos do Fórum Nacional pela Demo-
cratização da Comunicação (FNDC) é 
justamente de orientação para o desen-
volvimento de um mercado com finali-
dades humanizadoras. 

O sistema de comunicação como 
um todo, e o mercado, principalmente, 
organizou-se no país de forma patrimo-
nialista, a partir de interesses privados. 
O resultado disso é que o negócio das 
comunicações se articula a partir de seus 
próprios interesses, de maneira concen-
trada, verticalizada. Antidemocrático na 
sua essência. Para Valério Brittos, escri-
tor, pesquisador, professor da Univer-
sidade do Vale do Rio dos Sinos, essa é 
a tendência de formação dos mercados 
do capitalismo em geral. “Para conseguir 
bons resultados, pequenas empresas 
são obrigadas a associar-se às grandes 
redes”, afirma. Outra questão apontada 
por Brittos é a dificuldade de acesso. Por 
exemplo, se um sindicato quiser montar 
o seu canal de televisão, terá muitas di-
ficuldades, além da questão econômica. 
“Depois de conseguir uma concessão 
e formar um canal, ele precisa torná-lo 
atrativo ao consumidor que está acostu-
mado com um padrão técnico-estético 
específico, que é o padrão glamouroso, 
caro, que envolve muita tecnologia e re-
cursos humanos”, assinala. 

As políticas comunicacionais e cultu-
rais no Brasil instituíram a centralidade 
da televisão aberta, “consolidada ao lon-
go de relações históricas de clientelismo, 
pautada pelas funções hegemônicas de 
integração nacional e de manutenção da 
esfera de poder político e econômico”, 

Um outro mercado é possível
explica Suzy dos Santos, pesquisadora 
da Universidade de Brasília. Ela aponta 
que num cenário mais amplo, esta cen-
tralidade tem funcionado como uma bar-
reira às possibilidades de convergência 
das comunicações, bem como o acesso 
universal às novas tecnologias e à re-re-
gulamentação do setor. Mas nem todo o 
mercado passa por uma única empresa, 
lembra Suzy. “Se entendermos que co-
municação inclui cinema e internet, isso 
fica um pouco mais diluído. A distribuição 
de cinema, por exemplo, é toda realiza-
da por majors hollywoodianas”, destaca 
a pesquisadora. Ela admite que a Rede 
Globo – e a TV aberta em relação aos 
outros veículos – ocupa um lugar central 
e excessivamente concentrado nesse ce-
nário. “Mais do que oxigenação, acredi-
to ser imprescindível uma diversificação 
dos atores e das possibilidades de acesso 
à informação e ao entretenimento”, afir-
ma Suzy.

oxigenação
Numa consulta ao portal da Ancine 

(Agência Nacional do Cinema), diz Suzy, 
verifica-se que da lista de filmes nacio-
nais lançados entre �99� e 2004 que 
renderam mais de dez milhões de reais, 
os filmes co-produzidos pela Globo Fil-
mes obtiveram 72% da captação e 92% 
da renda. Dos 42 filmes nacionais lança-
dos em 200�, 20 tiveram menos de dez 
cópias ou foram exibidos em menos de 
�0 salas de cinema. “A inserção de novas 
tecnologias de acesso poderia ser uma 
oportunidade de reestruturação do ce-
nário. Mas qualquer reestruturação está 
profundamente condicionada à vontade 
de reestruturação e inovação a partir 
dos atores que compõem o ambiente. 
Infelizmente, no Brasil, o peso político 
dos radiodifusores é muito maior que o 
de outros atores”, considera Suzy.

Brittos aposta na criação de leis anti-
concentração para coibir a propriedade 
cruzada (como a Globo, por exemplo, 
que possui canais na TV aberta, na TV 
paga, produção, distribuição, jornal, rá-
dio, revista) para oxigenar o mercado. 
“Que se tenha uma cota de regionaliza-
ção da produção elevada, fabricação de 
conteúdo regional; que se tenha obriga-

ção da produção terceirizada, e também 
o fortalecimento dos canais públicos, 
que hoje em dia participam do mercado 
de forma pouco representativa”, sugere. 
Para promover este fortalecimento, Brit-
tos indica a disposição de recursos, equi-
pamentos e financiamento desse canal. 
“A Lei do Audiovisual do governo Lula 
poderia ser um bom ponto de partida, 
de onde se criasse um fundo para pro-
dução independente do audiovisual. Isso 
é fundamental”, avalia o pesquisador. Ele 
indica uma medida tida quase como um 
tabu por parte do empresariado, que é o 
controle  público sobre a mídia. “A idéia 
é que possa haver o controle público, 
que não seria censura, onde a própria 
sociedade, entidades, universidades pos-
sam participar disso, que existam con-
selhos que discutam a midiatização, as 
prioridades”, explica.

O fortalecimento do mercado regio-
nal é uma das saídas defendidas por Suzy 
e Brittos para garantir o espaço das di-
versas identidades culturais num merca-
do reestruturado. O sociólogo Octavio 
Ianni, em seu artigo Nacionalismo, Regio-
nalismo e Globalismo (no livro Globaliza-
ção e Regionalização das Comunicações) 
escreve que em vez de ser um obstáculo 
o global, a regionalização pode ser vista 
como um processo por meio do qual a 
globalização recria a Nação, de modo 
a conformá-la à dinâmica da economia 
transnacional. “O regionalismo envolve 
a formação de sistemas econômicos que 
redesenham e integram economias na-
cionais, preparando-as para os impactos 
e as exigências ou as mudanças e os dina-
mismos do globalismo”, afirma Ianni. 

O FNDC defende uma nova legisla-
ção, concebida de modo a evitar práticas 
abusivas, antidemocráticas e cerceado-
ras da concorrência, sem perder de vista 
a necessidade de garantir produção de 
qualidade no país e a viabilidade econô-
mica dos empreendimentos. Para o Fó-
rum, o mercado só se reestrutura com o 
apoio de políticas de governo que visem  
medidas de estímulo à concorrência e ao 
exercício da capacidade empreendedora 
em larga escala no país, tanto no senti-
do comercial quanto público, visando a 
pluralidade.

U
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Regulacao-

Rito sumário de um lado,
“mão amiga” de outro

D esde o surgimento da Agência Na-
cional de Telecomunicações (Ana-

tel), órgão regulador criado em �997, 
existe um impasse com o Ministério das 
Comunicações (Minicom) em relação às 
atribuições de fiscalização e aplicação de 
sanções às emissoras de rádio e TV. O 
embaraço é decorrente da possibilidade 
de diferentes interpretações da legisla-
ção. Em setembro, o Conselho Diretor 
da Anatel decidiu que a Agência passaria 
a fiscalizar de acordo com o planejamen-
to anual e também acionada por denún-
cias, elaborando um relatório técnico 
que seria encaminhado ao Minicom para 
que fosse dado prosseguimento à fiscali-
zação. Ministério e Agência chegaram a 
um entendimento: processos de emisso-
ras outorgadas passarão pelo Minicom, 
enquanto os das não-outorgadas seguem 
na esfera da Anatel.

A questão não discutida pelos dois 
órgãos é que critérios norteiam o esta-
belecimento dos conceitos de legalida-
de, clandestinidade ou caráter provisó-
rio das licenças. Na prática, existem hoje 
dois pesos e duas medidas na política de 
fiscalização da operação de rádios no 
Brasil. A lei é mais rígida, por exemplo, 
para as rádios comunitárias que entram 
no ar enquanto seu processo tramita do 
que para uma rádio comercial que está 
funcionando com outorga vencida.

Clementino Lopes, da coordenação 
da Associação Brasileira de Radiodifusão 
Comunitária (Abraço), não espera que 
estas modificações tragam benefícios às 
rádios de baixa potência uma vez que 
a maioria delas ainda não tem outorga, 
“em razão da morosidade existente para 
sua regularização”, critica. A maior pre-
ocupação das emissoras comunitárias 
reside no fato de que muitas ações de 
fiscalização da Anatel são feitas de forma 
violenta e arbitrária. “As novas resolu-
ções acerca da fiscalização não sinalizam 

-

Minicom e Anatel repartem atribuições para endurecer
fiscalização apenas sobre rádios não outorgadas

para nenhuma mudança neste aspecto”, 
entende Lopes.

Última forma
A mudança realizada agora é um 

retorno a um estágio anterior. Em fe-
vereiro de 200�, a Secretaria de Comu-
nicação Eletrônica do Minicom pediu à 
Anatel o repasse de 4� processos com 
sanções a emissoras com base no De-
creto �.220/2004. A consultoria jurídica 
do Ministério encaminhou à Agência um 
parecer, com base no mesmo decreto, 
defendendo a diferenciação entre enti-
dades outorgadas com serviço de radio-
difusão e entidades não-outorgadas. Na 
visão dos advogados do ministério, os 
processos e sanções das primeiras cabe-
riam ao Minicom. Os outros seriam de 
responsabilidade da Anatel. Em março 
deste ano, porém, os dois órgãos cele-
braram o Termo de Ajuste 00�/2006, 
que estabeleceu que a Agência passaria 
a realizar a fiscalização também quanto 
ao aspecto de conteúdo de programa-
ção. Em setembro, a agência devolveu a 
incumbência ao Minicom.

Ao falar sobre rádios clandestinas 
em uma audiência do Conselho de Co-
municação Social (CCS), realizada em 
outubro, Edilson Ribeiro dos Santos, Su-
perintendente de Radiofreqüência e Fis-
calização da Anatel, esclareceu um pouco 
a visão do órgão sobre quem fiscaliza o 
quê na radiodifusão. “Uma é o servi-
ço propriamente dito, o transporte dos 
conteúdos nessa prestação de serviço. A 
outra parte é a infra-estrutura formada 
pelo bem público denominado espectro 
de radiofreqüência. Nesse contexto, o 
serviço de radiodifusão é de inteira com-
petência do Ministério das Comunica-
ções”, afirmou. Segundo Santos, o que 
a Anatel faz previamente é estabelecer 
o plano básico de utilização do espectro 
de radiofreqüência. Com base neste pla-

nejamento, o Ministério libera outorgas e 
licitações, cabendo à Anatel a edição de 
todo o arcabouço regulatório no tocante 
à utilização dos canais. “Se cabe à Anatel, 
nos termos do artigo ��7, da Lei Geral de 
Telecomunicações, a administração do 
espectro de radiodifusão, é natural que 
lhe caiba também todos os cuidados para 
a utilização eficiente e economicamente 
harmoniosa desse bem público. Cabe ao 
Ministério todo o processo de outorga, 
toda questão de qualidade do conteúdo; 
e cabe à Anatel tão somente os aspectos 
relacionados à administração do espec-
tro e seu uso de forma ética, econômica 
e harmoniosa”, sustentou o superinten-
dente. Na interpretação de Santos, en-

Fonte: Sistema de Controle de Radiodifusão da Anatel

Licenciadas
o universo do Minicom

Com base no Sistema de Controle 
de Radiodifusão da Anatel, em con-
sulta em 22/��/2006, verifica-se que 
existem �.�46 emissoras de rádio 
comerciais e educativas outorgadas, 
sendo �.4�7 de freqüência modula-
da (FM); �.�70 de ondas médias, 66 
de ondas curtas e 7� de ondas tro-
picais. Ao mesmo tempo, existem 
2.686 rádios comunitárias licencia-
das, sendo apenas �78 operando 
com outorga.

Não licenciadas 
o universo da Anatel

O Sistema da Anatel registrava 
�.27� rádios comerciais e educativas 
no aguardo de autorização, mas que 
estão no ar. Das emissoras de baixa 
potência, eram ��.�9� pedidos mas 
não existem dados confiáveis sobre 
quantas estariam no ar com licença 
provisória ou sem autorização.
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tretanto, a parte de utilização clandesti-
na do espectro ficaria a cargo da Anatel, 
inclusive a instauração dos correspon-
dentes processos administrativos, seu 
trâmite, seu julgamento e aplicação das 
correspondentes sanções. É nesta seara 
que ocorrem os casos de arbitrariedade 
contra as rádios comunitárias.

Labirinto da fiscalização
Mas a interpretação da Anatel não é 

a única. No Ministério, a idéia parece ser 
de retirar o excesso de poder da agên-
cia para alguns tipos de ação. “A Agência 
encaminhará os relatórios de irregulari-
dades técnicas e de monitoramento ao 
Ministério, que poderá ou não instaurar 
processo de apuração de infração, com 
a devida notificação de estilo e posterior 
aplicação de sanção, se for o caso”, ex-
plica Waldemar Gonçalves Ortunho Ju-
nior, coordenador-geral de Avaliação de 
Outorgas do Minicom. Gonçalves lem-
bra que em 200� a assessoria jurídica da 
Secretaria de Serviços de Comunicação 
Eletrônica constatou que atos de com-
petência própria do Ministério das Co-
municações estavam sendo praticados 
pela Anatel. A adequação foi realizada 
somente agora, segundo ele, tendo em 
vista os inúmeros processos recursais 
apresentados pelas emissoras de servi-
ços de radiodifusão, sendo todos dirigi-
dos ao ministro das Comunicações para 
exame, em face dos atos praticados 
“indevidamente” pela Anatel, tais como 
a instauração de processos administrati-
vos e a aplicação de sanções.

As penas previstas no Código Bra-
sileiro de Telecomunicações são: ad-
vertência, multa, suspensão e cassação. 

Diversos são os setores envolvidos na 
aferição do processo, no âmbito do Mi-
nicom. A instauração do processo de 
apuração de infração é formulada pelo 
Departamento de Acompanhamento e 
Avaliação de Serviços de Comunicação 
Eletrônica. No caso da pena cabível ser 
advertência ou multa, o Departamento 
analisa e aplica a penalidade. “Em se 
tratando de suspensão, o processo será 
encaminhado ao ministro das Comuni-
cações”, explica Gonçalves. 

No Minicom, é realizado monitora-
mento para verificar o conteúdo da pro-
gramação, vistoria técnica e possíveis 
irregularidades. De posse do relatório 
técnico e de conteúdo de programação, 
o Ministério instaura processo de apura-
ção de infração. A ação pode ser moti-
vada por denúncia ou manifestação dos 
Ministérios Públicos Federal ou Estadual, 
da Justiça Federal, Estadual e outras ins-
tituições. A análise é realizada de acordo 
com a competência da cada órgão. No 
caso da infração ser sujeita à suspensão 
e cassação, a análise é realizada pela 
Consultoria Jurídica do Minicom. Tra-
tando-se de advertência e multa, cabe 
ao Departamento de Acompanhamento 
e Avaliação examinar a matéria.

Em caso de natureza gravíssima, o 
Ministério das Comunicações pode su-
gerir que seja aplicada a pena de cassa-
ção e suspensão, sendo que, respeitando 
o princípio da proporcionalidade e da ra-
zoabilidade, converte a pena mais severa 
em uma menos severa, dando assim a 
oportunidade para que as emissoras bus-
quem a adequação ao serviço para o qual 
foi outorgada. “Para ter uma idéia, este 
ano já foram instaurados aproximada-

mente �,4 mil processos de apuração de 
infração por irregularidades atribuídas às 
emissoras”, revela Gonçalves. No final de 
cada ano, o Ministério produz um Plano 
Anual de Fiscalização, utilizado pela Ana-
tel, cujo percentual a ser fiscalizado gira 
em torno de aproximadamente 20% do 
total das emissoras outorgadas.

De todo este imbróglio jurídico não 
se consegue descobrir porque a mão 
mais leve do Estado só recairá sobre rá-
dios outorgadas a partir do envio ao Mi-
nicom dos relatórios técnicos resultados 
da ação de fiscalização da Anatel. O Mi-
nistério abrirá processos legais e gerará 
sanções somente quando for o caso. A 
Agência só poderá lacrar as rádios ou-
torgadas em caso de irregularidades fla-
grantes no momento da fiscalização. Já 
as emissoras que operam sem licença, 
seguem completamente sob a responsa-
bilidade da Anatel, desde a fiscalização 
até a penalização. 

As irregularidades mais comuns das 
emissoras dizem respeito à não-trans-
missão do programa A Voz do Brasil; 
não-transmissão de programa eleitoral 
e irregularidades técnicas. “Quanto às 
emissoras de radiodifusão comunitária, as 
irregularidades geralmente são de inser-
ção de propaganda comercial, o que não 
é admitido no Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária”, expõe o 
coordenador-geral de Avaliação de Ou-
torgas do Ministério das Comunicações. 
Para estas, dizem os rádiodifusores co-
munitários, o que impera é um rito sumá-
rio onde o lacre dos transmissores, o con-
fisco de equipamentos e a voz de prisão 
chegam antes de qualquer instauração de 
inquérito no âmbito do Ministério.

PRoCESSo DE FiSCALizAção DAS RáDioS outoRGADAS APóS A MuDANçA
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luIz gONzAgA MOttAOpiniao-

A mídia teve de 
engolir o sapo (barbudo)

o dia �� de novembro de 2006, na fronteira entre o Brasil e 
a Venezuela, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva revelou 

publicamente a sua mágoa com a cobertura política da imprensa 
brasileira. O presidente insinuava que a mídia não lhe dera tra-
tamento equilibrado durante o período pré-eleitoral. Lula rever-
berava a tensão entre o PT e a imprensa, antecipada por decla-
rações de Marco Aurélio Garcia, presidente do partido. No dia 
2� de outubro, em Porto Alegre, o presidente dizia que a mídia é 
complacente com erros de militantes de partidos políticos liberais. 
Ele já dissera que a reação dos jornais sobre erros de petistas é 
desproporcional aos fatos. 

Se considerarmos os resultados revelados pelos levantamen-
tos dos institutos de pesquisa que acompanharam o comporta-
mento da imprensa durante o período eleitoral, Lula tem certa 
razão. Além dos radicalismos nervosos da grande mídia (a capa da 
revista Veja com a matéria sobre o filho do presidente duas sema-
nas antes da eleição, por exemplo), o noticiário da imprensa não 
foi equilibrado: realçou demasiadamente os aspectos negativos de 
Lula e de seu partido e foi mais positivo em relação ao candidato 
da oposição, Geraldo Alckmin. 

O noticiário dos quatro grandes jornais brasileiros (Folha de 
S. Paulo, Estado de S. Paulo, O Globo e Jornal do Brasil) nos oito 
meses que antecederam as eleições presidenciais de 2006 sobre 
o candidato Lula foi prejudicial ao candidato do PT e beneficiou 
o candidato Geraldo Alckmin, especialmente nos últimos 4� dias 
antes do primeiro turno das eleições. Os editores podem argu-
mentar que neste período surgiu a controversa questão do dossiê 
Vedoin, de caráter negativo para Lula e o PT. Mas, se o noticiário 
do candidato Lula foi negativo em função dos fatos, fica sem ex-
plicar o crescimento do noticiário positivo em relação a Geraldo 
Alckmin, na reta final, em pelo menos três dos quatro jornais. Os 
editores poderão argumentar ainda que o acompanhamento do 
dossiê Vedoin prejudicou o noticiário sobre o candidato Lula na 
última semana antes do pleito. 

Pode-se argumentar, em contrário, que o noticiário do dos-
siê pode ter sido artificialmente amplificado naquela semana. Até 
porque este assunto desapareceu ou ganhou muito menor proje-
ção nos mesmos jornais, passado o período eleitoral. E se contra-
argumentar principalmente que, se há razão jornalística para um 
aumento de notícias negativas a respeito do candidato Lula, não 
há razão jornalística aparente para um aumento das notícias po-
sitivas a respeito do candidato Geraldo Alckmin na última semana 
da campanha. 

As estatísticas revelam, infelizmente, que o candidato Lula tem 
razão quando vocifera contra o comportamento injusto dos jornais 
brasileiros durante o período eleitoral, pois não realizaram uma 
cobertura equilibrada com noticiário neutro ou com um número 
equilibrado de notícias positivas e negativas para cada candidato. O 
noticiário tendeu de forma dramática para o negativo em relação a 
Lula e para o positivo em relação a Alckmin, revelando uma parti-
darização indesejável a uma mídia democrática.

Estes dados nos revelam que a mí-
dia desempenhou um papel ativo como 
ator político na eleição presidencial de 
2006. Ela fez uma clara opção ideoló-
gica e entrou na disputa presidencial 
com a intenção de interferir na opção 
dos eleitores. A posição de alguns ve-
ículos é compreensível e tolerável do 
ponto de vista de suas posições edi-
torializadas, mas não pode interferir 
nos rumos da cobertura jornalística 
quando reivindicam uma posição de 
objetividade, neutralidade e imparcia-
lidade jornalística. A opção política é 
livre, mas se ela orienta o noticiário, 
os jornais devem ser honestos e declarar isso publicamente para 
conhecimento dos seus leitores.

Nesta eleição, a mídia ficou de um lado, fez uma opção, apos-
tou na queda de Lula. Infelizmente, para ela, o eleitor brasileiro 
fez outra opção. Isso levanta a necessidade de fazermos reflexões 
a respeito da influência da mídia no processo eleitoral. Além dos 
êxitos e fracassos administrativos do governo, aparentemente o 
eleitor brasileiro tem hoje outras opções disponíveis para se infor-
mar, fora do sistema da mídia. A existência da Internet parece fazer 
toda a diferença. Os blogs, portais, sítios da Internet, os informa-
tivos on-line e os emails parecem ter conectado os eleitores em 
redes independentes. Além disso, seu grau formal ou informal de 
participação em circuitos da cidadania, ongs, terceiro setor, etc., 
parece ter aumentado quantitativa e qualitativamente. O cidadão 
político brasileiro está tomando decisões de forma mais consciente 
e independente, o que diminui a influência da grande mídia. 

Além de perder a eleição, a opção da mídia acabou por gerar 
uma discussão muito mais ampla a respeito do papel do jornalis-
mo na sociedade do que as restritas discussões dos círculos pro-
fissionais e acadêmicos que aconteciam até agora. A consciência 
sobre o seu papel aumentou junto à cidadania, que parece querer 
essa discussão imediatamente. A mídia amplificou fatos, ignorou 
outros, aqueceu artificialmente alguns episódios políticos; foi mais 
oposição que os partidos. Foi arrogante, patrulhou, desqualificou 
os eleitores, os chamou de atrasados, grotões. No final, saiu cha-
muscada, teve de engolir o sapo (barbudo) e agora está na berlin-
da. Jogou contra o eleitor, que agora está cobrando. 

Fontes de referência para esta análise: Laboratório de Pesquisa em Comunicação, 

Política e Opinião Pública do IUPERJ (Doxa) entre �º de fevereiro e �0 de se-

tembro de 2006; e Observatório Brasileiro de Mídia (www.observatoriodemidia.

org.br) entre 6 de julho e 29 de setembro de 2006.  

Luiz Gonzaga Motta é jornalista e professor da 
Universidade de Brasília onde coordena o Núcleo de 
Estudos sobre Mídia e Política (Nemp).  

N
Roberto Fleury / UnB Agência
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Ativismo

m instrumento de capacitação em 
comunicação a serviço de movimen-

tos sindicais, associativos e pela democra-
cia. Esse é o papel da Oboré, organização 
criada em �978 por um grupo de jornalistas 
e artistas. Boré é um instrumento de sopro 
dos índios tupis que produz um silvo muito 
agudo. Ele é tocado quando há necessidade 
de ação coletiva da tribo para se defender 
em relação a um perigo. Quem ouve o api-
to sabe que deve deixar de lado o que está 
fazendo e correr para a aldeia, para decidir 
em assembléia o que será feito.

A Oboré tem três princípios estabe-
lecidos desde a sua fundação: não possuir 
um veículo próprio, não aceitar patrocínios 
e acolher todas as vozes. “Ao contrário do 
que muitos grupos de jornalistas faziam na 
época, quando lançaram jornais como o 
Movimento, Em Tempo, Opinião, Pasquim e 
Coojornal, nós nunca lançaríamos um veí-
culo próprio. Estamos aqui para organizar 
o sistema de comunicação dos outros”, ex-
plica Sérgio Gomes, diretor titular da enti-
dade, que luta pela democratização do país 
há mais de três décadas. Foi estabelecido 
que a Oboré se mantivesse apenas com 
o dinheiro ganho pelo trabalho realizado, 
nunca pelo patrocínio de grupos políticos 
ou religiosos. O grupo que compõe a or-
ganização não precisa ser homogêneo em 
relação à política, religião ou filosofia. “O 
necessário é ter em comum o empenho 
pela causa pública, realizado pelo exercício 
profissional”, explica Sérgio.

A Oboré organizou departamentos 
de imprensa em mais de �00 entidades 
sindicais ao longo desses anos, um traba-
lho que não é fácil, segundo o diretor. Ele 
argumenta que numa cidade como São 
Paulo – sede da organização – onde as 
pessoas gastam em média mais de três ho-
ras por dia em deslocamento, a comuni-
cação sindical tem que ser muito eficiente 
para convencer o trabalhador a ir até uma 
assembléia depois que ele sai cansado de 
seu expediente. “Isso tem que ser feito a 
partir das condições do leitor. O cansaço, 
a falta de hábito de leitura, casas mal-ilu-
minadas e problemas de visão dificultam 
que leiam”, relata Sérgio.

Nenhum resultado, nos trabalhos da 
Oboré, surgiu rapidamente. Os planos 

oboré ensina o be-a-bá

U mais difíceis, segundo Sérgio, são aqueles 
que não deslancharam, como o Enlace 
– Música, cultura e novidades dos países de 
língua portuguesa.  A idéia era prestar so-
lidariedade ao Timor Leste e incentivar a 
reconstrução democrática de Angola, Mo-
çambique e Cabo Verde, mas o projeto de 
fazer esses povos se conhecerem melhor 
teve só quatro edições. “Por falta de pa-
trocínio, não foi levado adiante”, conta. 

Os projetos dividem-se entre as sete 
áreas de atuação da entidade: saúde, edu-
cação, meio ambiente, desenvolvimento 
local, agricultura familiar, música brasilei-
ra e direitos humanos, principalmente da 
criança. Um exemplo de atuação da Obo-
ré é no Ponto de Cultura da Vila Buarque 
(promovido pelo Ministério da Cultura), 
bairro central de São Paulo, que abriga 
endereços importantes, como teatros, 
faculdades, entidades de classe, o museu 

plica Terlânia Bruno, jornalista e editora 
da organização. “Atuamos fortemente 
na articulação das rádios comunitárias”, 
revela. A Oboré firmou um acordo com 
o escritório modelo D. Paulo Evaristo 
Arns, da Faculdade de Direito da PUCSP, 
em que o trabalho dos estudantes é soli-
citado para organizar e orientar os docu-
mentos de legalização das rádios comu-
nitárias. Em troca, ao serem autorizadas, 
as emissoras transmitirão programas 
voltados ao Direito à educação dos ci-
dadãos, produzido pelos integrantes do 
escritório-modelo.

Uma experiência muito singular foi 
desenvolvida com índios brasileiros. A 
Oboré foi contratada para auxiliar a Fede-
ração das Organizações Indígenas do Rio 
Negro na criação de um jornal próprio. 
Localizados no noroeste da Amazônia 
brasileira, próximo à Colômbia e à Vene-
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Monteiro Lobato, primeiro museu infantil 
da América Latina. Lá, a organização de-
senvolve um trabalho de revitalização ur-
bana e cultural, através da criação de um 
circuito de cultura e educação, aproxi-
mando entidades que funcionam no bair-
ro e sequer tinham conhecimento umas 
das outras. “Muitos taxistas nem sabiam o 
nome do bairro”, relata Sérgio.

O trabalho na Oboré é realizado 
por uma equipe fixa de nove integrantes 
e um número flutuante de colaborado-
res – conselheiros, consultores, cineas-
tas, jornalistas, músicos, engenheiros, 
médicos – que se associam conforme 
os projetos em andamento. Atualmente, 
são �00 participantes. “Nosso trabalho 
é voltado para as políticas públicas”, ex-

zuela, vivem �0 mil indígenas de 2� etnias, 
que falam �7 dialetos. Após dez dias de 
capacitação, 20 integrantes de �� etnias 
diferentes produziram a primeira edição 
do jornal Wayuri. Depois desse desafio, 
a Oboré foi reconvocada, desta vez para 
capacitá-los a fazer um programa mensal 
de rádio chamado Vozes do Rio Negro, que 
se tornaria o primeiro programa da rádio 
comunitária de São José da Cachoeira, 
transmitido em português e dialetos in-
dígenas. “Foi muito interessante. Tudo na 
Amazônia tem outra escala, outro ritmo. 
Um integrante demorou �8 dias pra che-
gar e mais 20 para voltar do local”, conta 
Sérgio. É característica da Oboré fazer 
com que os projetos sigam funcionando 
sem assistência, com autonomia. 

Acervo ISA

Indígenas participam de oficina de comunicação, em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, em 2002
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Entrevista

Qual é o seu conceito de televi-
são pública?

omar Rincón – [Cidadania] A tele-
visão pública é a que interpela o cidadão, 
não o consumidor. Não se contenta com 
o que há de cidadão no consumidor; pelo 
contrário, busca que o telespectador 
deixe sua passividade e sua crítica sem 
fundamento para passar a ser ativo fren-
te à programação, a exercer seu direito a 
uma boa televisão, a intervir na tela com 
sua voz, mensagens e estéticas.

[Diversidade Cultural] A televisão 
pública é um cenário de diálogo intercul-
tural, que amplia e estende a represen-
tação e o reconhecimento dos sujeitos 
sociais.

[Identidade] A televisão pública deve 
ser significativa não para as massas (para 
isso existem as TVs pagas e comerciais!), 
mas para as minorias.

[Estéticas múltiplas] A televisão pú-
blica é experimental e inovadora em for-
matos, estilos, temáticas e estéticas.

[Entretenimento] A televisão pública 
segue as lógicas do prazer e da diversão, 
porém, em versões inteligentes e em ho-
rizontes transgressores.

[Educação] A televisão pública, em 
todos os programas, deve promover te-
lespectadores melhores e cidadãos ati-
vos para a democracia.

No cenário atual, de novas mí-
dias em profusão, qual o papel da tV 
aberta? E o papel da tV pública?

omar Rincón – [Televisão Privada] 
A televisão aberta tem três funções fun-
damentais: (�) estabelecer os referentes 
culturais e as agendas informativas bási-
cas para o diálogo social; (2) promover 
o diálogo público através da participação 
social (o que dizer) e estética (modos de 
dizer) na tela; (�) satisfazer a necessida-
de de entretenimento da sociedade.

[Televisão Pública] A televisão públi-
ca deve ser o cenário no qual se encon-
tram todas as formas de expressão social; 
é uma tela para que quem tem o que di-

Televisão é para  
expressão e reconhecimento 

Um cenário no qual se encontram todos os modos de ex-
pressão social. Segundo Omar Rincón, este é um dos pa-
péis da televisão pública, mas não exatamente a função 
que ela vem exercendo, por contingências diversas, nos 
países da América Latina. Rincón é um dos grandes ana-
listas da televisão e, junto com outros teóricos, tem for-
mulado um conceito latino-americano para a radiodifusão 
pública, que, acredita, “está tomada pelo espírito ilustrado 
de nossas elites culturais e educativas”. Para o estudioso, 
falta o reconhecimento da diversidade estética e narrati-
va na TV latina, ainda dominada por governos e políticos 
que não entendem que a televisão pública não é um meio 
para difundir suas obras; tampouco para reproduzir “con-
teúdo cultural e educativo produzido pelos sábios e pelos 
realizadores que sonham cinema”. Para Rincón, a televi-
são pública precisa reinventar-se, através de novos sujei-
tos criadores, rompendo com sua lógica elitista e criando 
sua autonomia. “Necessitamos uma televisão pública para 
saber como somos, de onde viemos e para onde vamos”, 
afirma.
Omar Rincón é jornalista, pesquisador, professor, analista 
de meios de comunicação e realizador em televisão. Dirige 
o Centro de Competência em Comunicação para América 
Latina da Fundação Friedrich Ebert Stiftung (FES). Na Uni-
versidad Javeriana, coordena o curso de pós-graduação em 
televisão. Na Universidade dos Andes, a pós-graduação em 
jornalismo. É colunista de meios de comunicação do diário 
El Tiempo e professor convidado na Universidad Internacio-
nal de Andalucía, Espanha e na Universidad Andina Simón 
Bolívar, no Equador. Rincón falou especialmente para a re-
vista MídiaComDemocracia, onde expôs sua análise sobre 
a televisão pública brasileira e afirmou a necessidade de 
um modelo correspondente ao conceito contemporâneo de 
democracia e sociedade civil. 

Por Ana Rita Marini

OMAR RINCÓN
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zer e como dizer tenha visibilidade. Seria 
como o grande espelho no qual cada um 
pode se ver e reconhecer em seus códi-
gos expressivos, culturais e sociais.

A cultura audiovisual na Améri-
ca Latina encontra na tV um meio 
legítimo de manifestar suas peculia-
ridades ou ainda reproduz muito da 
cultura “importada”?

omar Rincón – [Televisão Pública] 
A televisão pública da América Latina 
está tomada pelo espírito ilustrado de 
nossas elites culturais e educativas. Se-
gue-se pensando que a televisão é con-
teúdo; que para ser pública, deve ter 
conteúdos educativos e culturais. Não 
há trabalho sobre o reconhecimento da 
diversidade estética e narrativa que habi-
ta a América Latina. 

[Televisão Privada] A televisão priva-
da criou dois modelos de comunicação 
em estilo latino-americano: a telenovela, 
que adota uma forma local na Colômbia, 
Brasil, Argentina e Chile; e o grotesco 
cômico, que se converte em uma farsa 
chamada entretenimento, por meio do 
qual expressamos toda nossa deformida-
de e extravagância. 

[Televisão Local] A real inovação 
está nos conteúdos, formatos e narrati-
vas dos canais locais. Chama-se City TV 
em Bogotá, Ciudad Aberta em Buenos 
Aires, Avila TV em Caracas.

Em que lugar, na América La-
tina, a tV aberta encontra-se mais 
desenvolvida, em termos de abarcar 
conteúdos locais com mais proprie-
dade? Por quê?

omar Rincón  – É abundante a có-
pia, a imitação, o plágio… Porém, quase 
sempre fracassa, porque se copia sem se 
adaptar à cultura local. E mais, em todos 
os países da América Latina quando se 
programa televisão com “sabor” local, 
com rostos e linguagens da cultura local, 
com estéticas de desembaraço regional, 
esta televisão ganha em audiência. 

Em toda América Latina, e em to-
dos os países, se encontram conteúdos 
e estéticas locais na tela. O Brasil é fa-
moso por suas telenovelas como forma 
de pensar-se a si mesmo; a ficção e o 
humor argentino recorrem à sua tradi-
ção retórica analítica e trágica; o humor 
e o desembaraço sexual se convertem 
em marca da telenovela na Colômbia; 
o México segue próximo da Virgem de 

Guadalupe e da moral feudal. Por quê? 
Porque o local gera identificação e pra-
zer. Os conteúdos locais existem e são 
apreciados, embora possam não nos 
agradar muito estas formas de estar 
presentes.

Em que estágio de desenvol-
vimento se encontra a tV Pública 
latino-americana? Que país tem a 
melhor política em radiodifusão pú-
blica? 

omar Rincón  – A televisão pública 
latino-americana está sofrendo sua pior 
crise: só serve ao patrão de plantão no 
governo, está cheia de burocratas, seus 
custos operacionais são muito altos, 
seus programas são pura bazófia cultu-
ral e política. No Chile, se auto-financia, 
porém, parece muito mais um canal de 
entretenimento privado que um canal de 
interesse público; na Argentina, o Canal 
7 morre de tédio, governismo e inefici-
ência – menos mal que existe o Canal de 
la Ciudad de Buenos Aires (Ciudad Aberta) 
que busca sua própria identidade e inter-
vém com TV experimental a monotonia 
da tela; no Uruguai, a televisão nacional 
morre de burocracia e aborrecimento, 
porém, existe a esperança na Teve Ciu-
dad; no Brasil, a TV Cultura perde sua co-
erência, resta algo no Canal Futura e na 
TV Escola. Enquanto a TV Brasil universa-
liza a informação oficial, a esperança se 
chama Tal TV; no Equador, a TV pública 
não existe; na Bolívia e na Venezuela, a 
televisão pública está a serviço do “ego 
de la revolución”; no Perú, Colômbia e 
no Panamá, tenta-se inovar, porém, os 
esforços duram pouco e os políticos an-
dam sempre envolvidos na trama buro-
crática; no México, para tudo é preciso 
pedir permissão à Televisa, no entanto, 

o Canal 7 de Guadalajara vem fazendo 
alguma coisa. 

Por hora, governos, políticos e in-
telectuais não entendem que a televisão 
pública não é para difundir a obra do go-
verno; para difundir conteúdo cultural 
e educativo; para ser produzida pelos 
sábios e pelos realizadores que sonham 
cinema. A televisão pública precisa rein-
ventar-se: abrindo a tela a novos criado-
res, rompendo com sua lógica conteu-
dista e elitista e criando sua autonomia 
distante do governo.

A telesur representa realmente 
a tV latino-americana? 

omar Rincón – A Telesur é uma 
boa idéia. Uma idéia necessária para o 
continente. Porém, não representa a 
América Latina, a não ser o pensamen-

“A televisão pública 
precisa reinventar-
se: abrindo a tela 
a novos criadores, 
rompendo com sua 
lógica conteudista e 
elitista e criando sua 
autonomia distante 
do governo”   

EGGO Fotografia

Rincón: a televisão pública latino-americana vive sua pior crise
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Ana Maria Hidalgo/FES

to chavista; não se pode assistir porque 
não passa por nenhum sistema de TV a 
cabo e só se podem ver um ou dois pro-
gramas através dos canais públicos; quer 
fazer contra-informação assumindo que 
a estética e a narrativa não têm ideolo-
gia, por isso, parece uma CNN-mal-feita, 
porém, que tem validade por expressar o 
ponto de vista de Chávez. Para ser resis-
tência tem que inovar; tem que ter outra 
televisão em estética, narrativa, ritmo e 
estilo.  Não basta somente trocar o con-
teúdo da informação.

Qual sua avaliação da tV pública 
brasileira? 

omar Rincón  – O Brasil tem mui-
ta televisão pública: TV Escola, TV Futura, 
TalTV, TeveBrasil, TV Cultura, além dos ca-
nais regionais e locais. A oferta é muito 
boa, grande e diversa. Mas sua produ-
ção, ainda que interessante e com mui-
tos exemplos de alta qualidade, é toda 
muito parecida, não há diversidade de 
modelos de narração, nem pluralidade 
de estéticas, nem ampliação de acessos. 
Ela necessita diversificar rostos, estéti-
cas, narrativas, relatos, formatos. A te-
levisão pública brasileira tem potencial 
para ser a melhor do mundo por sua alta 
oferta e pelos criadores audiovisuais que 
fazem parte da cultura brasileira. Será 
muito boa, se superar a “comodidade 
governamental e criativa” para retomar 
a vitalidade criativa que os brasileiros 
revelam em seus trabalhos de vídeo e 
novos meios.

Qual a maior dificuldade em se-
parar, objetivamente, tV pública de 
tV estatal?

omar Rincón – A dificuldade está 
em que os governos compreendam, por 
fim, e diferenciem que o estatal é aquele 
que pertence a todos, a toda a socieda-
de; e que é independente e autônomo. 
Todo governo quer que os meios públi-
cos sejam o órgão de difusão oficial de 
seus interesses; isto significa apropriar-
se de um bem público para benefício pri-
vado. Os governos devem entender que 
os meios públicos, livres, autônomos e 
próximos à comunidade são um sinal de 
mais democracia e sociedade.

os meios digitais permitirão no-
vos formatos estéticos e de produção 
em conteúdos audiovisuais. Como a 
tV pública poderá se apropriar das 

novas ferramentas para abrir espaço 
à produção independente e à diver-
sidade cultural?

omar Rincón  – Os meios digitais 
são a nova utopia. A tecnologia nos abriu 
a possibilidade de poder voltar a pen-
sar que todos somos sujeitos na comu-
nicação, que todos somos produtores 
de mensagens, que as telas devem ser 
preenchidas de novos rostos, estéticas, 
narrativas, histórias. O potencial existe, 
só que temos três inimigos: as transna-
cionais da tecnologia que querem nos 
fazer comunicar em seus estilos, vozes 
e procedimentos; os meios privados que 
querem fazer de sua voz um monólogo, 
negando todo o potencial democrático 
da expressão midiática; os governos que 
são súditos ou escravos das transnacio-
nais da tecnologia e dos impérios dos 
meios de comunicação. A tecnologia di-
gital está nos dizendo que a democracia 
comunicativa, a diversidade de formas 
de nos fazermos públicos é possível. A 
lástima é que estejamos governados por 
escravos e pelo mercado.

“Os meios digitais 
são a nova utopia. 
A tecnologia nos 
abriu a possibilidade 
de poder voltar a 
pensar que todos 
somos sujeitos 
na comunicação, 
que todos somos 
produtores de 
mensagens”   

A convergência tecnológica das 
mídias obriga o setor privado a fa-
zer, obrigatoriamente, uma revisão 
nos modelos de negócios da tevê 
comercial. Como o senhor acredita 
que esta tV sobreviverá, diante das 
novas tecnologias?

omar Rincón – Para sobreviver na 
era digital, os meios privados deveriam 
preocupar-se com os conteúdos que 
oferecem, para diversificar a homoge-
neidade de conteúdos que são sua marca 
atual; trabalhar em interação mais pró-
xima com as audiências, para responder 
às necessidades pontuais e não buscar 
homogeneizar pelo lugar comum, de 
massa; integrar serviços (tevê, internet, 
vídeo, jogos, celular, músicas…)  através 
de um mesmo dispositivo; fazendo com 
que a criatividade se instale na socieda-
de, pois ela será a agente que inovará nas 
mensagens. É uma lástima que os meios 
privados prefiram duplicar, replicar e rei-
terar, por muitos canais, a mesma obvie-
dade que têm hoje. E para desculpar sua 
mediocridade, vão comprar e chantage-
ar os governos. Creio que a utopia digital 
será outro fracasso, cairemos nas mãos 
de corporações multinacionais nas quais 
o capital é quem comanda.

o presidente da BBC Worldwi-
de/Américas, Mark Young, em sua 
participação no 1º Seminário inter-
nacional de tV Pública, realizado no 
Brasil, em setembro, salientou que 
“a televisão pública tem que fazer 
com que o bom seja popular e o po-
pular seja bom”. Gostaríamos que o 
senhor comentasse esta premissa.

omar Rincón  – Estamos cheios 
de slogans: “A tevê educativa pode e 
deve ser entretenimento” e nunca foi. 
“O problema não é a tecnologia, e sim 
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seu uso” e resulta que as tecnologias 
determinam estéticas, modos de criar 
e pensar. “Que o bom seja popular 
e o popular seja bom” é o que fazem 
com muita criatividade as telenovelas 
na América Latina. O assunto não é de 
temáticas, nem de moral, nem de bon-
dade; o assunto é expressivo, estético 
e cultural. Necessitamos mais histórias, 
mais estéticas, mais estilos de relato, 
mais vozes, mais rostos, mais formatos 
na tela pública. Necessitamos fazer ou-
tra televisão. Uma diferente da BBC e 
européia, porque nem temos o dinhei-
ro deles, nem temos a sociedade deles, 
nem eles são tão bons.

Quanto à concentração dos 
meios de comunicação, os recentes 
retrocessos no controle norte-ame-
ricano (maior abertura das normas 
da agência Federal Communications 
Commission - FCC) têm implicações, 
na América Latina, sobre as políticas 
de radiodifusão pública e privada?

omar Rincón – O mundo transfor-
ma-se em um, porém em propriedade 
de meios. A propriedade se concentra. 
As mensagens se concentram. As esté-
ticas se tornam únicas. O tédio se uni-
versaliza. Cada vez mais, nós, os teles-
pectadores e usuários dos meios, desa-
pareceremos frente às nossas próprias 
criações, nossos assuntos regionais, nos-
sos interesses e os deixamos serem tra-
tados pelos grandes meios com sua ilu-
são onipotente. Todo produto será para 
um grupo específico de público e gosto. 
Todos poderemos ser estrelas a partir da 
nossa rua. As mídias de massa transna-
cionais só serão decididas pelo mercado 
enquanto os meios locais e pessoais se-
rão decididos pela identidade e subjetivi-
dade, pelo potencial de estar no mundo 
que todos desejamos. Os heróis do mer-
cado podem decidir tudo, é uma lástima 
que não saibam contar histórias, gerar 
identificação e promover novos heroís-
mos. Os aptos a contar serão os chama-
dos a realizar a revanche das histórias, os 
sujeitos, os arredores e as experiências. 
Sonhar que somos capazes da rebeldia 
desde que “nos convertamos em produ-
tores de nosso mundo midiático” é par-
te da esperança neste mundo desalmado 
do mercado transnacional!

A idéia da existência de televi-
sões públicas com ênfase cultural 

“Ser telespectador 
é um ato individual, 
mas podemos 
transformá-
lo em coletivo, 
solidariedade e 
confiança, se somos 
capazes de nos 
juntarmos ao redor 
de temas, ações, 
sujeitos e ideais”   

Até que ponto as televisões 
temáticas contribuem para a am-
pliação do que o autor Dominique 
Wolton chama de “sociedade das so-
lidões organizadas”, ou seja, o pre-
domínio da individualização sobre a 
necessidade de coesão social?

omar Rincón – A televisão é um 
meio de comunicação individual. Fala ao 
indivíduo. Conversa com cada telespec-
tador. Logo, sua mensagem sempre será 
de caráter individual. Porém, poderia se-
guir enfatizando o individual como o ideal 
social do mercado ou pensar em comuni-
dades de sentido que se constituam para 
criar conexões de sentido político entre 
todos. Ser telespectador é um ato indi-
vidual, mas podemos transformá-lo em 
coletivo, com solidariedade e confiança, 
se somos capazes de juntar-nos ao redor 
de temas, ações, sujeitos e ideais; temos 
que atuar em solidariedade para poder 
intervir e transformar a televisão. Para 
o mercado, nada melhor que um teles-
pectador silencioso; para a democracia, 
nada melhor que um telespectador que 
desfruta o ato de ver imagens pela tevê, 
porém não permanece só nisso, conver-
sa sobre o que vê, não vê o que não lhe 
agrada, protesta ou intervém para que o 
que lhe parece perverso saia da tela.

A televisão na América Latina anda 
em crise de projeto industrial, político 
e criativo. Mas, apesar de sua luta para 
sobreviver sem agenda para o futuro, o 
que emana da tela privada nos torna do-
cumentados, nos envolve e nos mostra 
como culturas. Neste sentido, necessita-
mos nos reinventar em espelhos novos 
e buscarmos imaginar novas formas de 
cidadania. 

Por necessidade cultural e cidadã, se 
faz urgente pensar, desenhar e produzir 
uma televisão pública que corresponda 
a um conceito contemporâneo de de-
mocracia e sociedade civil; que haja na 
televisão uma opção social e política para 
o exercício da cidadania; que produza di-
versão vinculada a partir das narrações e 
das estéticas das necessidades e expec-
tativas das audiências.

A televisão pública é “um espaço es-
tratégico para a produção e reinvenção 
das imagens que nossos povos fazem de 
si mesmos e com as que querem ser re-
conhecidos pelos demais”, diz o mestre 
Jesús Martin-Barbero. Necessitamos uma 
televisão pública para saber como somos, 
de onde viemos e para onde vamos. 

pode representar um prejuízo ao 
papel (necessário) de promoção cul-
tural da tV aberta e a consagração 
da dependência aos interesses de 
uma elite culta (minoritária) sobre o 
restante da sociedade?

omar Rincón – A minoria culta 
também requer uma televisão de quali-
dade em seus horizontes de gosto, esté-
tica e narração. Mas o discurso de elite 
não é o único que deve passar na televi-
são pública, porque as necessidades das 
pessoas são diversas e não respondem 
ao pensamento único da minoria culta. 
Os setores populares e meios também 
necessitam que sua voz, discurso, relato 
e estética se tornem públicos a partir de 
seus códigos de expressão. A propos-
ta é promover desde o acesso à tela, 
desde a própria audiência, e a partir de 
cada um:

• produzir uma nova interpelação[…] 
passar de consumidor a cidadão;

• formar públicos[…] para a política;
• melhorar a auto-estima e a identidade;
• promover visibilidades (acessos e re-

presentações) novas;
• gerar cidadanias televisivas (controle 

cidadão, grupos de telespectadores, 
comunidades de sentido, observató-
rios da mídia);

• atender às audiências minoritárias 
como as crianças, as mulheres, os jo-
vens e as diversas etnias;

• fazer televisões de caráter local, com 
referências lingüísticas, de persona-
gens, temáticas e estéticas familiares; 
televisões que gerem reconhecimen-
to e identificação nas mensagens.  
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texto final do capítulo da Comu-
nicação Social na Constituição de 

�988 ficou muito aquém do que preten-
diam as entidades de classe de jornalis-
tas, radialistas, técnicos, artistas, centrais 
sindicais, professores de comunicação 
e movimentos sociais. A comissão e a 
subcomissão responsáveis por elaborar 
o Capítulo V (Da Comunicação Social), 
Título VIII (Da Ordem Social) – que vai 
do artigo 220 ao 224 da nova Consti-
tuição Federal – eram dominadas por 
parlamentares ligados direta ou indireta-
mente a emissoras de rádio e TV.

“Poucos se deram conta de que um 
dos temas mais polêmicos da Constituin-

Democom ganhou corpo
no processo Constituinte

Brasileira de Impresa (ABI). De outro, 
havia o poderoso loby dos empresários, 
representados pela Associação Brasilei-
ra das Emissoras de Rádio e Televisão 
(Abert), a Associação Nacional de Jor-
nais (ANJ) e a Associação Nacional dos 
Editores de Revistas (Aner). “Do ponto 
de vista do empresariado, havia uma uni-
dade maior inclusive do que se observa 
hoje”, afirma Francisco Pacheco, que 
representava, na época, o Sindicato dos 
Radialistas de São Paulo. “A Abert tinha 
um poder de fogo muito grande”, des-
taca ele.

Direito à comunicação
No período da convocação para a 

Constituinte, a categoria dos jornalistas 
estava bastante mobilizada. Em �984, a 
Fenaj havia atuado na campanha das “Di-
retas Já” e fora uma das instituições fun-
dadoras da Frente Nacional de Luta por 
Políticas Democráticas de Comunicação, a 
primeira articulação nacional de entida-
des da sociedade civil com essa finalidade 
criada no Brasil. Em �986, os jornalistas 
foram uma das primeiras categorias a se 
reunir para debater propostas a serem 
defendidas na Constituinte.

Com o apoio de diversos sindicatos 
e entidades da sociedade civil, a Fenaj 
obteve assinaturas suficientes para apre-
sentar uma proposta de emenda popu-
lar, intitulada “Pela Democratização dos 
Meios de Comunicação”. Na época, o 
Movimento Nacional pela Democratiza-
ção da Comunicação (MNDC), que sur-
gia em São Paulo (SP), também apoiou 
a emenda. A proposta dispunha sobre o 
direito à comunicação, sobre a natureza 
e o acesso aos veículos de comunicação 
e também propunha a criação do Con-
selho Nacional de Comunicação, inte-
grado por representantes dos diversos 
segmentos da sociedade, encarregado 
de analisar e decidir sobre os pedidos de 
canais de rádio e televisão, com poder 
inclusive para rever concessões, na me-
dida em que os prazos se esgotassem. 

O documento também reivindicava 
a criação de um Conselho Editorial em 

O

Após duas décadas de ditadura militar, as eleições parlamentares 
para a Assembléia Nacional Constituinte renovavam, naquele ano 
de 1986, as esperanças de construção de um Brasil melhor. 
A Nova Constituição, que começaria a ser esboçada no ano 
seguinte, mobilizava entidades de classe e representantes da 
sociedade ligados à comunicação. Na pauta, um tema ainda 
novo, que enfrentaria forte oposição já naqueles primeiros anos 
pós-repressão: a democratização dos meios de comunicação. 
A Constituinte acabaria consagrando, dois anos depois, os 
velhos interesses dos donos da mídia, derrotando as principais 
propostas apresentadas através de emenda popular, que 
buscavam assegurar o controle público sobre o “quarto poder”. 

te foi comunicação. Uma luta surda sa-
cudiu os bastidores da Constituinte, mas 
o tema comunicação não explodiu num 
debate público. Em primeiro lugar, por-
que não interessava às grandes empresas 
de comunicação revelar a disputa que se 
travava. E em segundo lugar, porque o 
desequilíbrio de forças era gigantesco. O 
bloco conservador impôs seu projeto a 
pontapés”, registrou na época o jornalis-
ta Daniel Herz, que teve atuação desta-
cada na luta pela democratização.

Para garantir interesses, as outorgas 
de concessões e permissões de emissoras 
de rádio e TV pelo governo de José Sar-
ney foram amplamente utilizadas como 
moeda de barganha política, durante a 
Constituinte, impedindo avanços demo-
cráticos na comunicação social brasileira. 
“Havia uma bancada agressiva contra as 
nossas propostas”, lembra o jornalista 
Armando Rollemberg, presidente da Fe-
deração Nacional dos Jornalistas (Fenaj) 
entre �986 e �992. “Na hora final dos 
conchavos parlamentares, o debate pú-
blico acabou não ocorrendo”, recorda o 
jornalista, hoje diretor da Secretaria de 
Comunicação Social do Senado.

Em um dos lados do campo em con-
fronto estavam a Federação Nacional dos 
Jornalistas (Fenaj), a Federação Interesta-
dual dos Radialistas (Fitert), a Federação 
Interestadual dos Trabalhadores em Tele-
comunicações (Fittel), sindicatos de artis-
tas e técnicos, com o apoio da Associação 

Historia-
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cada empresa jornalística, com membros 
eleitos pelos profissionais da comunicação, 
incumbidos de definir a linha de atuação 
do veículo. A regionalização da produção 
cultural e jornalística, o estímulo à produ-
ção independente e a defesa da liberdade 
de expressão também foram pontos de-
fendidos durante a Constituinte. Ao lado 
dessas bandeiras, outras mais polêmicas 
faziam parte da proposta. Entre elas, uma 
era fundada “na utopia dos mais esquer-
distas”, segundo Armando Rollemberg, 
propondo que os meios de comunicação 
fossem explorados por fundações ou so-
ciedades “sem fins lucrativos”. 

Na Constituinte, foram criadas oito 
comissões e 24 subcomissões temáticas. 
O primeiro anteprojeto da Subcomissão 
da Ciência e Tecnologia e da Comunica-
ção foi apresentado para discussão e re-
cebimento de emendas em �� de maio 
de �987 pela relatora, a deputada Cristina 
Tavares (PMDB-PE). O texto contempla-
va parte das sugestões da emenda popular, 
incluindo a criação do Conselho Nacional 
de Comunicação com poderes para ou-
torgar e renovar autorizações e conces-
sões. Após recebidas novas sugestões, a 
relatora consolidou novo texto para ser 
submetido à votação na subcomissão. Vo-
tado o novo anteprojeto, ele foi derrotado 
em quase todos os parágrafos, tirando po-
der do Conselho de Comunicação e man-
tendo como competência exclusiva do 
Executivo, com anuência do Legislativo, 
a outorga de concessões, autorizações ou 
permissões de emissoras de rádio e TV.

Concessões 
para deputados

Alguns deputados com atuação na 
Constituinte haviam sido beneficiados 
ao final do governo do general João Fi-
gueiredo e durante o governo Sarney 
com outorgas de emissoras. Em menos 
de três anos, entre �98� e �988, o go-
verno Sarney outorgou �.028 concessões 
e permissões. Deste total, 60% foram 
distribuídas durante o período crítico de 
disputa na Constituinte. O ministro das 
Comunicações na época, Antônio Carlos 
Magalhães, ex-aliado dos militares e tam-
bém empresário do setor, trabalhou para 
derrotar propostas que defendiam a de-
mocratização da política de outorgas. 

No Congresso, o chamado “gru-
po das comunicações” era formado por 
constituintes vinculados, direta ou indi-
retamente, a empresas de comunicação 

O ex-ministro Olívio Dutra, consti-
tuinte pelo PT-RS e integrante da subco-
missão, era um dos parlamentares que se 
opunham ao “grupo das comunicações” 
e resistiam ao lobbie. “Nós queríamos 
fazer uma reforma agrária do ar e esses 
grupos se sentiam ameaçados”, recorda. 
“Havia uma vontade persistente do pes-
soal da Abert de nos cercar, nos ganhar, 
tentando trazer argumentos pretensa-
mente democráticos para defender suas 
posições”, lembra Dutra.

Sonho distante
O texto final da subcomissão foi 

aprovado por apenas �� parlamentares. 
A instância seguinte, a Comissão da Famí-
lia, da Educação, Cultura e Esportes, da 
Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
foi a única das oito comissões existentes 
a não concluir os trabalhos. Esgotado o 
prazo, o relatório sequer foi votado. Aca-
bou sendo enviado para a Comissão de 
Sistematização o texto aprovado nos tu-
multuados trabalhos da subcomissão.

Apesar da derrota na Constituinte, 
a luta pela democratização da comuni-
cação acumulou experiência e propostas 
que seriam fundamentais nos anos se-
guintes, como na elaboração da Lei do 
Cabo. “A criação do Conselho de Comu-
nicação Social (CCS) foi uma conquista, 
mas acabou saindo de forma tímida, bem 
diferente do que se pretendia”, pondera 
Elisabeth Caser, que participava pelo Sin-
dicato dos Artistas e Técnicos de Diver-
são do Espírito Santo (Sated/ES) do Co-
mitê da Cultura na Constituinte. “Nossas 
propostas eram fruto de um mundo com 
o qual sonhávamos, mas que acabou fi-
cando distante”, diz Rollemberg. 

Apesar da ação dos parlamentares 
concessionários de canais de rádio e te-
levisão, algumas propostas democratizan-
tes foram incorporadas à Constituição de 
�988, tais como: proibição de qualquer 
restrição à manifestação do pensamento, 
à criação, à expressão e à informação; 
proibição de monopólios e oligopólios 
de meios de comunicação social; regio-
nalização da produção cultural, artística e 
jornalística; criação do Conselho de Co-
municação Social, ligado ao Congresso 
Nacional, com participação da sociedade 
civil. Passados quase 20 anos da promul-
gação da Constituição, a luta segue viva, 
contabilizando lentos avanços na batalha 
contra os velhos interesses que dominam 
as comunicações no Brasil.
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Apesar da ação 
dos parlamentares 
concessionários 
de canais de 
rádio e televisão, 
algumas propostas 
democratizantes 
foram incorporadas à 
Constituição de 1988

concessionárias de emissoras. Faziam par-
te deste grupo os deputados Arolde de 
Oliveira, PFL-RJ (TV-Rio), presidente da 
Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação; Arnold Fioravante, PDS-SP 
(Rede Capital de Comunicações); Fausto 
Rocha, PFL-SP (SBT); José Carlos Mar-
tinez, PMDB-PR (Organizações Oeme, 
TV Carimã-PR); José Elias, PTB-MS (TV 
Mato Grosso); Mendes Ribeiro, PMDB-RS 
(RBS-Rede Brasil Sul de Comunicações); 
Paulo Marques, PFL-PE (TV Tropical-
PE); Ângelo Magalhães (PFL-BA), irmão 
do então ministro das Comunicações; e 
Luis Eduardo Magalhães (PFL-BA), filho 
de ACM. “Foram esses constituintes que, 
com a ajuda de outros três parlamentares 
do PMDB (Onofre Corrêa, MA; Aluízio 
Vasconcelos, MG; e Roberto Vital, MG) 
e um do PDS (Francisco Diógenes, AC), 
derrotaram praticamente toda a parte 
sobre Comunicação do relatório da de-
putada Cristina Tavares na Subcomissão”, 
registrou o professor, sociólogo e jorna-
lista Venício Lima no estudo Comunicação 
na Constituinte: A Defesa dos Velhos Inte-
resses, publicado no Caderno CEAC/UnB 
– Constituinte: Temas em Análise (ano �, 
número �, págs. �4�-��2). 

Contrariando o regimento da Câ-
mara, os deputados legislaram em cau-
sa própria, votando em matéria na qual 
tinham interesse pessoal, já que a de-
finição da competência e dos critérios 
para concessão, renovação e cassação 
dos serviços de radiodifusão era uma 
das questões mais polêmicas da Cons-
tituição. Na subcomissão, o desrespeito 
ao regimento fez com que oito dos 2� 
constituintes se afastassem em protes-
to, inclusive a relatora Cristina Tavares. 
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esde o final dos anos 80 do século XX, a economia das indústrias 
culturais e da comunicação vive uma transição fundamental, ela 

mesma determinada pela reestruturação do capitalismo que se inicia 
com a crise do padrão de desenvolvimento do pós-guerra, nos anos 70. 

O modelo de regulação (no sentido amplo, da escola francesa 
da regulação) do pós-guerra caracterizava-se, em nível mundial, por 
uma importante estabilidade das estruturas de mercado e dos atores 
hegemônicos implicados, especialmente, no que nos interessa mais de 
perto, nos mercados de telecomunicações e de televisão, sendo este 
último, o núcleo central de todo um sistema de indústrias culturais 
que evoluíra de forma notável desde o aparecimento da imprensa de 
massa, na virada do século XIX para o XX, numa trajetória ascendente, 
presenciando o surgimento recorrente de novas indústrias, como as do 
cinema falado, em cores, do rádio, da TV, da TV em cores, dos discos 
de vinil, das fitas cassete, do VHS, enfim, de uma gama de produtos de 
entretenimento, cultura e lazer que alteram os modos de vida das mais 
amplas camadas da população mundial. 

Tanto na radiodifusão quanto nas telecomunicações, premidas 
pela limitação do espectro de freqüências ou pelo caráter de 
monopólio natural da rede de cabos, pode-se falar em dois paradigmas, 
um americano e outro europeu, mas tratava-se, em todo caso, e 
especialmente nas telecomunicações, de sistemas complementares 
que preservavam, em essência, o poder regulador dos estados 
nacionais e a indústria nacional. Assim, a existência, no conjunto das 
indústrias culturais, de um oligopólio global dominado pelas majors 
norte-americanas, no cinema e na indústria fonográfica, não diminuía o 
poder das empresas monopolistas (estatais) ou oligopolistas nacionais 
dos mercados de rádio e televisão.

No caso das telecomunicações, a ruptura desse modelo se dará a 
partir da fragmentação do monopólio da AT&T, nos Estados Unidos, que 
passam então a pressionar pela liberalização do setor em todo o mundo, 
de acordo com sua estratégia de retomada da hegemonia industrial, 
fortemente questionada, nos anos 70, nos setores de ponta do período 
expansivo do pós-guerra. A reestruturação produtiva em curso, agora, 
haveria de colocar no centro do processo de expansão capitalista, entre 
outros, setores como o das telecomunicações, da informática e da 
produção de conteúdos, nos quais a indústria norte-americana apresentava 
vantagens inquestionáveis (da mesma forma que nas biotecnologias e 
outros setores de ponta da terceira revolução industrial). 

O fato é que todo o sistema mundial das telecomunicações 
deverá adaptar-se, a partir de então, a esse movimento estratégico 
da potência norte-americana. É verdade que, na Europa, a televisão 
de monopólio público já vinha sofrendo fortes pressões para a 
reforma, tanto pelo lado de setores do espectro político que pediam 
mais democracia e participação, quanto empresariais, que desejavam 
uma maior abertura ao mercado de uma área tão promissora de 
investimento. Mas a verdadeira mudança do conjunto do sistema se 
dará efetivamente a partir da referida decisão estratégica dos EUA, 
que rompe a estabilidade anterior, com impactos muito diferenciados 
nos diferentes paises. 

É notável, por exemplo, a mudança radical de posição do Brasil, em 
relação à Espanha, no mercado de telecomunicações. Enquanto esta 
última opta por manter uma empresa nacional competitiva em nível 
internacional, privilegiando o mercado latino-americano, o governo de 
Fernando Henrique Cardoso prefere fragmentar a Telebrás e vendê-la 

CéSAR BOlAÑOOpiniao-

o Brasil e a Rede Globo na 
encruzilhada do sistema global 
das comunicações (I) 

D ao capital estrangeiro, sucateando o seu importante centro de pesquisa 
e desenvolvimento, que poderia ser a base da competitividade do país 
na chamada economia do conhecimento. No cômputo final, a Telefônica 
espanhola acabaria ocupando o lugar da Telebrás no ranking mundial 
das empresas de telecomunicações, tendo como base fundamental, 
além do mercado espanhol, onde fica evidentemente a matriz, a antiga 
subsidiária paulista da primeira. 

É claro que o problema tem raízes mais profundas, ligadas às 
opções de política de desenvolvimento tomadas pelos governos 
militares, que levaram o país ao FMI, em �982, o ano justamente 
em que a Espanha ingressava na União Européia (UE). Assim, a 
democratização lá será sinônimo de progresso e estará pautada pelas 
exigências políticas  da UE (que se traduziram, entre outras coisas, 
numa mudança profunda na estrutura do sistema de comunicação de 
massa), para garantir as transferências de recursos a fundo perdido que 
viabilizaram uma extensa modernização econômica do país.  No Brasil, 
ao contrário, como em outras transições democráticas na América 
Latina, as mudanças se darão sob pressão do FMI e dos credores 
internacionais (mantendo-se a mesma estrutura de poder no campo 
midiático, herdada do regime militar), sendo a trajetória da economia 
nacional, marcada pelo empobrecimento, a hiper-inflação, o fenômeno 
novo do desemprego, após a estabilização da moeda, informalidade, 
banalização da violência, desindustrialização...

No que se refere às indústrias culturais e da comunicação, 
sobretudo a partir da privatização da internet em �99�, o que se observa 
é uma multiplicação de atores, com a entrada de pequenas firmas em 
diferentes áreas, mas também de novos capitais oligopolistas, advindos 
de setores mais poderosos, como o das telecomunicações, seguindo uma 
lógica essencialmente financeira e visando as promessas trazidas pelos 
novos avanços da convergência tecnológica�. É a entrada destes últimos 
atores oligopolistas que tende a desestabilizar os mercados existentes. A 
ameaça que a Telefônica espanhola representa para a Globo, sendo hoje 
sua principal concorrente potencial, é um exemplo disso.

Se a opção do país pelo padrão japonês de TV digital demonstra, 
na verdade, a esse respeito, o poder que a Globo tem sobre o mercado 
local, em função do seu peso político, dificultando o avanço da outra 
na produção e transmissão de conteúdos, nada se pode dizer sobre o 
futuro (até mesmo uma aliança estratégica entre as duas concorrentes 
pode ser imaginada). O fato é que os parâmetros do mercado estão se 
alterando rapidamente, em função da digitalização e da convergência 
tecnológica, fazendo com que posições conquistadas ao longo das 
décadas se tornem contestáveis. Nessas condições, a Globo se 
defende com base no poder de pressão que tem frente ao Estado 
brasileiro, alçando-se a campeã da cultura nacional, enquanto difunde 
toda a programação globalizada dos seus parceiros internacionais, 
especialmente na Net. 

� A tendência geral, em todo caso, parece ser de aumento da concentração e da centraliza-
ção do capital. Assim, no mercado fonográfico, o progresso tecnológico coloca problemas às 
majors que, por sua vez, concentram-se em conglomerados poderosos, como a Sony, que 
luta, por um lado, contra a pirataria, mas nos vende, por outro, os aparelhos que permitem a 
leitura dos CD’s e DVD’s piratas. 

César Bolaño é Doutor em Economia pela Universidade Estadual 
de Campinas e professor da Universidade Federal de Sergipe
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A Conferência deve 
ser instigada pela 
ação do movimento 
social sobre o 
Estado para que 
este a convoque em 
caráter deliberativo 
e preparatório. 
Deve dialogar 
com as políticas 
públicas da área das 
comunicações

A hora da Conferência  
nacional das Comunicações
Para construir um espaço de diálogo entre sociedade civil e governo

Debates

á tempos que se fala na necessidade 
de realização de uma Conferência 

Nacional das Comunicações. Essa Con-
ferência serviria como uma ferramenta 
auxiliar de abrigo para a realização de um 
amplo debate, espaço de consulta e con-
tato entre a sociedade civil e o governo 
sobre diversos assuntos da área. O obje-
tivo é embasar a formulação de políticas 
públicas para o setor (que necessita leis 
atualizadas, mais próximas da realidade 
dos meios de comunicação), a partir des-
te recurso democrático de organização 
da sociedade. Porque uma Conferência 
envolve diversos segmentos, é importan-
te estabelecer quem estará nos debates, 
com a maior representação possível, de 
forma organizada e participativa. 

O Fórum Nacional pela Democra-
tização da Comunicação (FNDC), reu-
nido em sua XIII Plenária (leia matéria 
específica sobre o encontro de Floria-
nópolis nas páginas 2� a 27), deliberou 
que irá iniciar processo de construção 
da I Conferência Nacional das Comunica-
ções, buscando primeiro criar um fato 
político no País, dando oportunidade 
para que os movimentos discutam a de-
mocratização da comunicação. “A Con-
ferência deve ser instigada pela ação do 
movimento social sobre o Estado, para 
que este a convoque, em caráter deli-
berativo e preparatório. Deve dialogar 
com as políticas públicas da área das co-
municações”, sugere o Fórum. 

A pedagoga Cláudia Cardoso, co-
ordenadora do Comitê pela Democra-
tização da Comunicação no RS, acredi-
ta que estamos vivendo um momento 
interessante de convencimento do 
governo, para que a conferência seja 
realizada, porque “a mídia corporativa 
foi exposta de forma inédita, durante o 
período pré-eleitoral”. Para “puxar este 
projeto”, e conclamar a sociedade e o 
governo, o FNDC decidiu, entre outras 
ações, criar uma Comissão Pró-Confe-
rência e uma campanha de diálogo para 

envolver outros atores na mobilização. 
José Augusto Camargo, presidente 

do Sindicato dos Jornalistas de São Pau-
lo, indicado para ser um dos integrantes 
da comissão do FNDC, acumula expe-
riência na área como realizador deste 
tipo de espaço. Ele já trabalhou na or-
ganização em diferentes edições da Con-
ferência Nacional da Saúde.  Outro que 
deve compor esta comissão é o psicó-
logo Ricardo Moretzsohn, representante 
da campanha Quem financia a baixaria é 
contra a cidadania. Eles trazem, como 
contribuição na construção das propos-
tas do Fórum, a avaliação sobre Confe-
rências de outras áreas, uma descrição 
dos diferentes formatos. No Comitê, 
trabalharão pela criação de uma propos-
ta adequada às discussões acerca da co-
municação no Brasil.

Contornos possíveis
Para realizar uma ação destas, é ne-

cessário pensar seu formato, como será 
dividido o espaço entre as diferentes 
frentes na área da comunicação: governo, 
empresários, trabalhadores, movimentos 
sociais, usuários e entidades do setor. Um 
exemplo a ser tomado é o da Conferência 

Nacional de Saúde, que acontece desde 
�94�, e cuja edição mais recente (a �2ª 
edição) ocorreu em 200�. As conferências 
de saúde partem de etapas municipais, 
passando pelas estaduais e culminando na 
nacional. Quanto à participação, metade 
das vagas são preenchidas pelos usuários 
dos serviços de saúde, escolhidos como 
delegados nas Conferências municipais. 
A outra metade é composta pelos traba-
lhadores da área, como médicos, enfer-
meiros e psicólogos, e por prestadores de 
serviço (governo, hospitais particulares e 
entidades).

Em �98�, foi realizada a I Conferên-
cia Nacional de Ciência e Tecnologia. No 
ano passado, ocorreu a terceira edição 
do evento, já com o nome de Conferên-
cia Nacional de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação (CNTCI), que uniu em debates a 
comunidade acadêmica e científica, go-
verno, organizações não-governamen-
tais e estudantes. Foram realizados em 
Brasília cinco seminários preparatórios 
(um para cada grande tema elencado 
para o setor), Conferências Regionais, e 
finalmente, a Conferência Nacional. As 
Conferências Regionais cumprem o pa-
pel de discutir os temas e os resultados 
dos seminários (divulgados e disponibi-
lizados em forma preliminar), com foco 
em interesses locais, visando a dar sub-
sídios complementares à Conferência 
Nacional. 

Em 200�, o Ministério do Meio Am-
biente promoveu a I Conferência Nacional 
do Meio Ambiente (CNMA). Passados dois 
anos, o espaço de debate consolidou-se 
com sua segunda edição. Cerca de 86 mil 
pessoas participaram das Conferências 
municipais, regionais e estaduais. Na reu-
nião nacional, �,� mil delegados aprova-
ram cerca de 800 deliberações.

A I Conferência Nacional de Cultura, 
realizada entre setembro e dezembro 
de 200�, reuniu nos encontros muni-
cipais, estaduais – preparatórios – e na 
Plenária Nacional de Brasília cerca de 60 

H
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mil pessoas das diversas áreas culturais 
de todas as regiões brasileiras. Seminá-
rios Setoriais de Cultura realizados nas 
cinco macrorregiões do país contaram 
com a participação de representantes 
de instituições, movimentos sociais e 
colegiados dos diferentes segmentos 
artísticos, de preservação do patrimô-
nio, gestão de equipamentos culturais, 
das culturas populares e de ações e 
políticas voltadas à inclusão cultural. 
Cerca de �00 entidades e movimentos 
organizados inscreveram-se nos semi-
nários, levantando as prioridades para 
o debate da plenária nacional. As con-
ferências municipais trataram dos cinco 
eixos temáticos e de questões locais. As 
conferências municipais e intermunici-
pais, abertas à participação de cidadãos 
em geral, elegeram os delegados para as 
conferências estaduais.

Recentemente, em novembro, ocor-
reu a I Conferência Nacional de Educação 
Profissional e Tecnológica (Confetec), que 
partiu de 27 conferências estaduais reali-
zadas com a participação de instituições 
federais, municipais, estaduais, comuni-
tárias e privadas; entidades sindicais, or-
ganizações não-governamentais, associa-
ções estudantis e patronais, conselhos, 
professores, alunos, gestores e trabalha-
dores em educação. Mais de �0 mil pes-
soas estiveram diretamente envolvidas e 
cerca de 900 propostas foram elabora-
das para a etapa nacional. Os eixos te-
máticos da Conferência foram debatidos 
em todas as etapas. As conferências esta-
duais elegeram delegados na proporcio-
nalidade: 20% de gestores de educação, 
diretores de escola; 20% de professores 
de Educação Profissional e Tecnológica; 
�0% de alunos de educação profissional 
e tecnológica; �0% de trabalhadores em 
educação; e 40% dos demais segmentos 
(governo, ONGs, conselhos de classe 
profissional, entidades de classe sindical, 
patronal e estudantil, e empregadores).

Para Camargo, entretanto, este for-
mato constituído por etapas municipais 
e estaduais não serve para a organização 
de uma Conferência de Comunicação. 
“Não temos núcleos organizados em 
grande parte dos municípios. Temos que 
nos aproximar de modelos mais alterna-
tivos, como o do Meio Ambiente ou o 
de Direitos Humanos”, aponta. Cláudia 
Cardoso acredita que as conferências 
preparatórias de âmbito municipal e 
estadual fortalecem a geral, mas, assim 

como Camargo, acha difícil que os mo-
vimentos sociais tenham condições de 
organizar estas instâncias. E pondera: 
“partir para uma Conferência Nacional 
sem estas discussões preliminares pode 
enfraquecê-la. Então, perderemos um 
momento histórico”.

Há várias opções para a formatação 
de uma Conferência em que haja repre-
sentação equilibrada entre sociedade civil 
e governo. “A Conferência Nacional de 
Saúde é necessariamente precedida de 
conferências municipais, que tiram de-
legados para as conferências estaduais, 
e destas para a Conferência Nacional”, 
explica Ricardo Moretzsohn. Ele desta-
ca que os Direitos Humanos fazem uma 
Conferência num outro modelo, porque 
participam menos pessoas. “O modelo 
decidido dirá como serão distribuídas as 
vagas e organizadas as etapas”, aponta 
Camargo. 

A construção  
da Conferência

O FNDC decidiu, na sua XIII Plená-
ria, em outubro, que apresentará uma 
proposta de modelo de Conferência para 
a comunicação, onde incluirá a necessi-
dade de definir a eleição de delegados e o 
espaço para jornalistas, empresários, usu-
ários da comunicação e os radiodifusores 
comunitários. Na visão de Moretzsohn, o 
evento tem que ser pensado, organiza-
do e realizado por vários segmentos da 
sociedade, que pressionará o governo a 
fazer o convite. “A Conferência deve ser 
convocada pelo governo, para que as re-
soluções tenham caráter deliberativo“, 
diz o psicólogo.

Para Celso Schröder, essa deve ser 
uma obrigação do conjunto do governo 
que tem maior envolvimento no assun-
to, como o Ministério da Comunicação, 
Ministério da Cultura, e talvez até o 
Ministério da Educação, “puxados pela 
Casa Civil, uma vez que a Conferência 
só tem sentido se apontar para o futu-
ro debate sobre o Marco Regulatório”, 
justifica.

De acordo com as resoluções da 
XIII Plenária do FNDC, a articulação 
política se dará pelo Conselho de Co-
municação Social (CCS) e organismos 
governamentais. O processo de cons-
trução da I Conferência Nacional das Co-
municações pensado pelo Fórum inclui a 
produção de um manifesto justificando 
a necessidade  e a relevância da Confe-
rência e convidando a sociedade civil a 
participar.

Bom para o estado, 
bom para a sociedade

Segundo Ricardo Moretzsohn, a 
Conferência Nacional de Comunicação 
tem tudo a ver com todo mundo, as-
sim como as Conferências da Saúde, 
ou da Educação ou ainda a dos Direitos 
Humanos. “É evidente que existem en-
tidades que estão mais próximas dessa 
discussão, como é o caso do Conselho 
Federal de Psicologia, mas a Conferência 
é boa para todo mundo. Talvez não seja 
para os empresários que querem man-
ter a situação do jeito que se encontra”, 
reflete. 

Assim como Cláudia Cardoso, Mo-
retzsohn vê na atualidade um momento 
muito propício para discutir a mídia. “A 
sociedade está se dando conta da crise 
de identidade que a mídia vem passan-
do, em que grandes veículos de comu-
nicação têm que justificar-se diante de 
tantas denúncias”, argumenta. Na opi-
nião do psicólogo, este é um panorama 
favorável para avançar na democrati-
zação da comunicação. “O processo 
de concessão de rádios e TVs terá que 
ser debatido. No Brasil, para que uma 
concessão de um meio de radiodifusão 
não seja renovada, precisa-se de 2/� do 
Congresso Nacional convocado para 
este fim, com votação aberta”, lembra 
Moretzsohn, que defende que o temá-
rio deve incluir a digitalização do rádio 
e da TV, a comunicação comunitária, o 
papel da televisão pública e o controle 
público da comunicação.

“As conferências de 
âmbito municipal e 
estadual fortalecem 
a geral. Partir para 
uma Conferência 
Nacional sem estas 
discussões preliminares 
pode enfraquecê-la. 
Então, perderemos um 
momento histórico”

Cláudia Cardoso
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partir das eleições 2006, da esco-
lha do padrão de televisão digital 

japonês e também da falta de discussão 
acerca do rádio digital, marcos impor-
tantes na conjuntura atual, a Plenária 
deste ano travou debates contundentes 
na construção de seu plano de metas 
para curto prazo. Na abertura dos tra-
balhos, o coordenador-geral do FNDC, 
jornalista Celso Schröder, destacou que 
os segmentos da sociedade isolados, 
não têm tanto poder. “O Fórum é um 
espaço político que se constitui da união 
das forças”, observou. O ex-assessor da 

Reunidos para balanço
Encontro anual do FNDC analisou conjuntura e traçou novas ações

Casa Civil da presidência da República, 
Israel Bayma, que falou na abertura do 
evento para cerca de ��0 pessoas, afir-
mou que um dos grandes desafios em 
relação à comunicação é o de capacitar 
a sociedade para intervir no processo de 
convergência. Ele acredita que a criação 
de uma política de comunicação voltada 
para a democratização será a tônica do 
segundo governo Lula. Rosane Bertotti, 
secretária de Comunicação da Central 
Única dos Trabalhadores, recomendou 
iniciativas como uma nova política eco-
nômica, a preocupação com o direito do 
trabalhador, o financiamento público da 
comunicação e o controle social. 

Daniel Herz, um dos fundadores do 
Fórum (falecido em maio deste ano), foi 
homenageado na cerimônia de abertura, 
com a exibição de um curta-metragem 
sobre sua trajetória, produzido pelo Nú-
cleo de TV Digital Interativa (NTDI) do 
Curso de Jornalismo da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).

No sábado, representantes de di-
ferentes entidades que compõem o 
Fórum iniciaram os debates fazendo 
uma reflexão sobre o cenário atual das 
políticas públicas na comunicação. Mar-
cus Manhães, pesquisador de TV Digital, 
afirmou que precisamos nos apropriar 
da sua técnica “e entendê-la, para não 
sermos enganados”, e que devemos nos 
preocupar com o retorno da inclusão 
social e da interatividade do projeto da 
TV digital brasileira. O psicólogo Ricardo 
Moretzsohn destacou os bons resultados 
da campanha Quem financia a baixaria é 
contra a cidadania, que está completando 
quatro anos. Ele explicou que a principal 
preocupação da campanha agora é a pu-
blicidade infantil.

Josué Lopes, da  Abraço RS, desta-
cou o objetivo de ampliar a resistência 
das rádios comunitárias que represen-
tam os excluídos da grande mídia. A 
Rede Abraço tem projeto junto com os 
movimentos sociais para produzir e re-
transmitir conteúdo e colocar em rede 

60 rádios comunitárias do Estado do RS. 
José Guilherme Castro, um dos idealiza-
dores da rede (que se multiplicará pelo 
território nacional), realçou a importân-
cia de produzir conteúdo a partir das di-
ferentes realidades sociais e culturais.

Elisabeth Costa, da direção da Fenaj, 
sugeriu que o Fórum tenha comitês em 
pelo menos cada uma das capitais do país. 
“Os comitês são as células do Fórum. É 
por elas que vamos respirar, que pode-
remos saber o que acontece e antecipar 
fatos, para que não seja preciso correr 
atrás do prejuízo”. A jornalista enfatizou 
a importância de detalhar as políticas de 
comunicação. “A democratização é uma 
luta que não tem fim, porque quando se 
consegue alguma coisa, há sempre um 
novo obstáculo que surge e precisa ser 
transposto”.

Edson Amaral, da Fitert, manifestou 
a preocupação da categoria em relação 
ao mercado de trabalho, no cenário da 
digitalização da TV e do Rádio. Com as 
novas tecnologias, disse, o mercado de 
trabalho para os radialistas é colocado 
em xeque, pois muitas funções são auto-
matizadas, contrastando com a necessi-
dade de criação e valorização de empre-
gos no país.

A Plenária do FNDC levou à mesa 
de discussões três dos atuais conselhei-
ros no Conselho de Comunicação So-
cial, representantes das categorias: dos 
artistas – Berenice Mendes Bezerra; dos 
jornalistas – Celso Schröder; e da socie-
dade civil – Antônio Teles de Carvalho. 
Eles relataram algumas das suas vivências 
dentro do órgão auxiliar do Congresso 
Nacional e, junto com os participantes 
do encontro, traçaram perspectivas de 
renovação para o organismo. Foi redigi-
do um documento propondo uma lista 
de instituições que devem ter represen-
tantes no CCS. A lista será enviada aos 
presidentes da Câmara Nacional e do 
Senado, com a inclusão de um adendo 
sobre a presença fundamental da Abraço 
para o sistema público. Foram indicadas: 

Plenaria

A XIII Plenária do 
Fórum Nacional pela 
Democratização da 
Comunicação (FNDC), 
realizada em Florianópolis, 
entre 20 e 22 de outubro, 
teve sua pauta preparada 
a partir da necessidade 
de formulação de políticas 
públicas e organização 
social em torno da 
regulamentação e regulação 
das comunicações.  
A instância máxima do 
FNDC, em eleições gerais, 
reconduziu ao cargo todos 
os membros da coordenação 
executiva do Fórum para 
a gestão dos próximos 
dois anos (até 2008), e 
alterou alguns membros dos 
Conselhos Deliberativo e 
Fiscal.  
A Plenária foi transmitida 
ao vivo pela Rede Abraço de 
radiodifusão comunitária, via 
internet, em parceria com 
Rádio FAE da Universidade 
Federal de Minas Gerais.

A

-
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n Abraço – Associação Brasileira de 
Radiodifusão Comunitária 

n ABTU – Associação Brasileira de 
Televisões Universitárias 

n ABCCom – Associação Brasileira 
de Canais Comunitários

n Abepec – Associação Brasileira de 
Emissoras Públicas, Educativas e 
Culturais

n CBC – Congresso Brasileiro de 
Cinema

n CNBB – Conferência Nacional de 
Bispos do Brasil

n CFP – Conselho Federal de Psi-
cologia

n Confea – Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia

n CUT – Central Única dos Traba-
lhadores

n MST – Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem-Terra

Principais resoluções 
da XIII Plenária 

• O Governo Federal convocará uma 
Conferência Nacional das Comunica-
ções, com caráter deliberativo, para 
debater com toda a sociedade os 
temas e as políticas públicas a serem 
implementadas nesta área.

• Após consultar a sociedade, o Go-
verno Federal formulará e enviará ao 
Congresso Nacional um projeto de Lei 
para corrigir as distorções existentes 
na organização e no funcionamento 
destes serviços e orientar as profundas 
transformações que serão introduzidas 
pela tecnologia digital. Com os seguin-
tes dispositivos, entre outros:
n conceituação para os serviços, 

conteúdos, tecnologias e agentes 
envolvidos nos processos de co-
municação social e pessoal à luz 
do advento da convergência tec-
nológica;

n estabelecimento de um adequa-
do equilíbrio e proporção entre 
os sistemas Privado, Público e Es-
tatal de radiodifusão, previstos na 
Constituição;

n estabelecimento de um novo 
modelo de financiamento para o 
segmento da Comunicação Social 
explorada por agentes públicos 
ou privados;

n estabelecimento de planos de 
metas de universalização e de 
qualidade para as modalidades 

de comunicação exploradas por 
meio de concessão, permissão 
ou autorização do Poder Público 
criando condições para que os 
serviços de Comunicação Social 
tornem-se competitivos, com 
diversidade e pluralidade empre-
sarial, evitando índices de con-
centração da propriedade e da 
produção de seus conteúdos;

n estímulo à produção audiovisual 
regional e independente brasilei-
ra e à sua exibição nos serviços 
de Comunicação Social em meio 
eletrônico e digital;

n existência de meios institucionais 
habilitados para registro, acolhi-
mento ou resposta de opiniões e 
manifestações oriundas do públi-
co usuário dos serviços;

n consolidação da regulamentação 
das diversas modalidades de tele-
visão por assinatura e dos demais 
serviços eletrônicos e digitais de 
informação que foram criados 
por decretos e portarias;

n incentivo à consolidação de um 
modelo de radiodifusão pública 
(considerando aqui os veículos 
estatais, comunitários, universi-
tários e educativos), assegurando 
sua expansão e difusão e aperfei-
çoando suas condições de outor-
ga e funcionamento;

n estabelecimento das condições 
legais para que a transição dos 
serviços analógicos para os digi-
tais se dê orientada pelo critério 
de afirmação da democracia e da 
cidadania, da busca do desenvol-
vimento do mercado nacional, da 

promoção da inclusão social; e de 
uma inserção não subordinada nos 
sistemas e nos mercados interna-
cionais de Comunicação Social ge-
rados pela tecnologia digital.

• A Política de Comunicação Social do 
Governo Federal conterá definições 
de política industrial, de importações, 
de desenvolvimento de tecnologia 
nacional e de formação de recursos 
humanos, adequadas para o desenvol-
vimento deste segmento e, também, 
incluirá planos, programas e ações 
para alcançar os seguintes objetivos:
n criação de uma rede pública e úni-

ca para a distribuição de serviços 
digitais de Comunicação Social;

n universalização do acesso à inter-
net e a recursos de informática, 
pelos cidadãos em geral, através 
de meios privados e públicos;

n valorização da Mídia Impressa, com 
um Programa de incentivos legais e 
econômicos para o desenvolvimen-
to de jornais e revistas, buscando o 
barateamento dos custos de pro-
dução, da distribuição e do preço 
final para os leitores, visando a sua 
massificação no país;

n organização e dinamização da dis-
tribuição da produção audiovisual 
regional e independente brasilei-
ra, e valorização desta para a dis-
puta do mercado internacional;

n massificação da TV por assinatu-
ra, englobando as suas diversas 
modalidades de serviço, visando a 
máxima disseminação de alterna-
tivas de conteúdo para o público, 
bem como de acesso a serviços 
de banda larga;

Rosane Bertotti, Schröder e Bayma confirmam a necessidade de unir forças na construção de novas políticas de comunicação
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n mobilização das entidades de ensi-
no superior, cursos de graduação 
e pós-graduação, entidades re-
presentativas da área acadêmica 
e centros e instituições públicas 
ou privadas de pesquisa, para in-
crementar a produção científica e 
técnica sobre Comunicação Social 
destinada a apoiar a expansão do 
mercado e a ampliação do acesso 
da população a sistemas e serviços; 
e para promover a investigação 
dos efeitos culturais, políticos e 
econômicos da mídia, com o estí-
mulo da consciência da sociedade 
e dos cidadãos sobre os seus efei-
tos nos planos social e individual.

• Como expressão principal de seus 
fins culturais, políticos e econômicos, 
a Política de Comunicação Social do 
Governo Federal deverá destacar os 
seguintes programas e ações:
n Programa de Capacitação para 

Leitura Crítica dos Meios de Co-
municação Social e Debate da Es-
tética, com a mobilização do sis-
tema formal de educação, público 
e privado, e outros meios e siste-
mas não formais de educação.

n Programa de fomento da produ-
ção audiovisual e digital, com ên-
fase na constituição de pólos re-
gionais integrados por centros de 
produção, destinados à realização, 
em larga escala, de produções de 
cinema, televisão, rádio, vídeo, ga-
mes e softwares. Esta será a base 
material para a regionalização e 
o incremento da produção inde-
pendente nos Estados brasileiros 
e sua veiculação através das redes 
regionais de televisão aberta e 
por assinatura, inclusive visando o 
mercado internacional.

n Como forma de garantir o acesso 
do cidadão à produção audiovisual 
e regional independente e assegu-
rar o espaço de manifestação de 
diversos atores alijados do proces-
so comunicacional hegemônico, o 
Governo Federal implantará, em 
conjunto com as prefeituras e os 
governos estaduais interessados, 
um programa de uso e gestão 
compartilhada com a sociedade 
dos canais públicos passíveis de 
serem criados com a introdução 
da tecnologia digital na radiodifu-
são sonora e de sons e imagens.

n Projeto Mutirões Digitais visando 
à construção de redes comuni-
tárias sem-fio para promoção da 
inclusão digital dos cidadãos por 
meio de tecnologias sem-fio de 
alta velocidade de forma gratuita 
ou a custo subsidiado.

n Programa Circuito de Salas Multi-
mídia de Cultura Contemporânea 
visando à construção de salas de 
exibição digital multimídia, com 
gestão democrática de programa-
ção, acesso subsidiado e que exiba, 
em tela grande, a produção audio-
visual brasileira independente.

• Lutará pela mudança na lei que regu-
lamenta o funcionamento das rádios 
comunitárias, visando sua desburocra-
tização e a diminuição de seu caráter 
restritivo; e pela criação de medidas 
que garantam às novas mídias ou às 
alternativas, participação significativa 
na divisão das verbas de publicidade 
de governos, órgãos e empresas pú-
blicas.

• Lutará para que o Governo Federal 
envie para o Congresso Nacional um 
projeto de lei criando o Fundo Nacio-
nal de Apoio às Rádios e TVs Comu-
nitárias e Universitárias Públicas.

• Assumirá o comando de uma campa-
nha nacional de mobilização da socie-
dade para monitorar os veículos de 
comunicação, denunciando publica-
mente os grupos políticos que aten-
tam contra a Constituição praticando 
o oligopólio da mídia;

• Ingressará no TSE contra todos os po-
líticos e/ou seus familiares que possu-
am concessões públicas de rádio e TV. 
Esta ação faz parte também da cam-
panha nacional de mobilização pela 
democratização da comunicação;

• Mobilizará a sociedade civil na luta 
pelo controle público dos meios de 
comunicação de massa, para moni-
torar e dar visibilidade à estrutura e 
ao modo de atuação das redes de te-
levisão e rádio, a influência do capital 
estrangeiro sobre elas, formulando 
proposições que combatam a con-
centração ds mídia;

• Orientará, incentivará e proporá aos 
governos a criação de Conselhos Mu-
nicipais e Estaduais de Comunicação 
Social com participação da sociedade 
civil, com o objetivo do controle so-
cial da mídia sobre o fundamento do 
interesse público;

• Articulará um movimento nacional que 
busque incluir disciplinas ou conteúdos 
programáticos de alfabetização para as 
mídias (media literacy) e de produção 
de veículos editoriais no currículo bá-
sico e na formação de professores das 
redes de ensino fundamental e médio. 
Lutará para que a rede pública de ensi-
no garanta o aproveitamento de jorna-
listas, radialistas e demais profissionais 
de comunicação possam ministrar esse 
tipo de disciplina. De forma comple-
mentar, os sindicatos de jornalistas 
organizarão e manterão, com apoio 
dos comitês pela democratização da 
comunicação, um calendário de ofici-
nas e cursos de capacitação buscando 
a formação de comunicadores popula-
res e monitores de mídias alternativas 
em todos os segmentos.

• Estimulará e contribuirá para organi-
zar os mais variados tipos de comu-
nidades para a implantação de redes 
comunitárias sem-fio dentro do pro-
jeto Mutirões Digitais, permitindo o 
acesso dos cidadãos e de entidades da 
sociedade civil a conexões de internet 
em alta velocidade de forma gratuita 
ou mediante o pagamento de uma 
taxa pública única.

• Participará da campanha pelo softwa-
re livre.

• Defenderá junto ao Congresso Nacio-
nal, ao governo federal e à sociedade 
civil a criação de uma instituição pú-
blica não-governamental, voltada para 
garantir organização, planejamento, 
implementação e suporte aos servi-
ços digitais de comunicação social e 
da infra-estrutura utilizada para a dis-
tribuição dos mesmos. Esta instituição 
será responsável pelo recolhimento e 
distribuição de taxas, assinaturas ou 
quaisquer outros valores devidos pe-
las entidades da cadeia de valor que 
a integrarem ou pelos usuários que 
receberem os serviços digitais de co-
municação social....

• Se incorporará de imediato à luta pelo 
estabelecimento de um processo de-
mocrático e de desenvolvimento da in-
teligência nacional em relação à digitali-
zação da radiodifusão sonora, para que 
sejam evitados equívocos semelhantes 
aos que ocorreram no processo de de-
cisão sobre a televisão digital.

Leia a íntegra das resoluções da XIII 
Plenária no site do FNDC: www.fndc.org.br
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Organizacao

Dias para refletir 
e debater a mídia

om o objetivo de trazer à tona dis-
cussões que costumam ficar restri-

tas a órgãos, entidades e profissionais do 
setor, a Semana Nacional pela Democra-
tização da Comunicação abordou dife-
rentes temas, porém mantendo o foco 
em assuntos pertinentes ao momento 
e que são pouco difundidos pela grande 
mídia. As datas de realização variaram 
de acordo com a localidade, mas todas 
se mantiveram próximas ao Dia Mundial 
pela Democratização da Comunicação, ce-
lebrado em �7 de outubro. Pernambu-
co, Espírito Santo, Bahia, Maranhão, São 
Paulo, Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro 
foram algumas das localidades que rea-
lizaram programações, organizadas pela 
Executiva Nacional dos Estudantes de 
Comunicação Social (Enecos), comitês 
do Fórum Nacional pela Democratiza-
ção da Comunicação (FNDC), Coletivo 
Intervozes, entre outras entidades.

Rodrigo Mendes, coordenador-geral 
da Enecos, diz que o empenho valeu a 
pena. “Foi e continua sendo um trabalho 
de formiguinha. E deu certo.” Ele conta 
que a celebração da data propunha dois 
pontos básicos: fazer com que a pauta da 
democratização da comunicação (demo-
com) ecoasse para além dos setores que 
já vêm debatendo os temas e acumular 
mais conhecimentos e informações sobre 
a comunicação no Brasil. E os esforços não 

Quarta edição da Semana Nacional pela 
Democratização da Comunicação reacende a luta

param por aí. “A programação da semana 
gerou a organização de uma segunda ati-
vidade, que é um encontro paulista pela 
democom, com o objetivo de dar conti-
nuidade ao movimento, para potenciali-
zar a intervenção e organizar um coletivo 
mais duradouro para manter a discussão 
durante o ano”, revela Mendes.

Cada estado focou sua discussão 
em temas pertinentes àquela localidade, 
como no Espírito Santo, por exemplo, 
onde há freqüentes campanhas da com-
panhia Aracruz Celulose contra movimen-
tos sociais, em especial contra as popula-
ções indígenas. A TV Digital mostrou que 
está na agenda nacional e foi tema em 
quase todas as capitais, repercutindo em 
diversos debates sobre o assunto. 

De olho nas 
futuras gerações

No Rio de Janeiro, foi dada especial 
atenção aos jovens de escolas públicas. 
Estudantes de diversas instituições do en-
sino espalhadas pela capital carioca tive-
ram a oportunidade de participar de uma 
oficina na qual foi ensinado como pro-
duzir um jornal comunitário. As escolas 
também participaram de debates sobre 
TV e rádio digital. Houve um ato na Rua 
da Carioca, localizada no centro do Rio 
de Janeiro, intitulado de A história de Davi 
e Golias na TV digital. “No ato, Davi era 
o representante da mídia independente 
e Golias aparecia como a grande mídia”, 
conta Arthur William, organizador da 
semana no Rio. Na Bahia, foram realiza-
das duas mesas de discussão: uma com a 
sociedade civil, para elaborar propostas 
ao novo governo do estado, e outra com 
os parlamentares, para que fosse feita a 
apresentação do que foi proposto. Sof-
tware livre e rádios comunitárias foram 
temas presentes. A partir de agora, será 
organizado um grupo de trabalho para 
sistematizar as propostas e encaminhar 
ao governador eleito, Jacques Wagner. 

Dos assuntos propostos, um chama es-
pecial atenção, pois propiciará a forma-
ção de opinião crítica aos estudantes 
locais. “Propomos a inclusão de uma dis-
ciplina de leitura crítica dos meios de co-
municação na grade curricular do ensino 
fundamental e médio”, diz Paulo Rogério 
Nunes, diretor do Instituto Mídia Étnica e 
coordenador da semana baiana.

“Com a semana, que pretendíamos 
formar um grupo mais forte e permanen-
te de atuação nessa área”, conta Fábio 
Nassif, organizador do evento em São 
Paulo. Ele revela que a idéia é aglutinar 
forças de diversos campos em torno da 
pauta fundamental, que é a democrati-
zação dos meios de comunicação. Da 
programação paulista, Nassif destaca a 
mesa de diálogo Mídia e Movimentos So-
ciais,  que contou com a participação de 
aproximadamente 40 pessoas de diver-
sas áreas e movimentos. As programa-
ções da semana contaram com a entrega 
do 28º Prêmio Vladimir Herzog da Anis-
tia e Direitos Humanos promovido pelo 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais no 
Estado de São Paulo, Federação Nacional 
dos Jornalistas, Associação Brasileira de 
Imprensa, Comissão de Direitos Huma-
nos da Ordem dos Advogados do Brasil 
(seção SP) e Comissão de Justiça e Paz da 
Arquidiocese de São Paulo.

Em São Luís, no Maranhão, tam-
bém está sendo organizado um comitê 
do FNDC com o objetivo de manter a 
discussão viva durante todo o ano, “ao 
contrário do que vem acontecendo atu-
almente, quando o assunto fica reduzido 
à Semana Nacional”, relata Camila Cha-
ves, organizadora do evento na capital 
maranhense. Camila conta que além das 
discussões sobre democratização da co-
municação, em geral, e a opressão na 
mídia, os temas que abordam machismo, 
racismo e homofobia foram os campeões 
de audiência nos debates deste ano na 
semana.

Bernardo Kucinski, Renato Rovai, Bia Barbosa e Ma-
rina Amaral contribuíram com o debate “Mídia e elei-
ções”, em SP

Giovanna Modé/Intervozes
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Considerações acerca do sistema 
público de radiodifusão

sistema público de radiodifusão aparece na Constituição 
Federal de 88 ao lado dos antigos sistemas privado e es-

tatal, dos quais temos referência nas constituições anteriores, nas 
leis ordinárias, decretos, normas, editais e outros procedimentos 
administrativos. O Brasil, a partir de então, organiza seu modelo 
de radiodifusão em três sistemas diferentes em características e 
funções sociais. Porém, supõe-se harmoniosamente reunidos, se 
complementando, de modo que a natureza pública da comunica-
ção prevaleça indistintamente e lhes dê sentido. Este novo sistema 
é em essência oposto ao privado, porém, diverso do estatal. 

Há quem afirme, com propriedade, que em razão da natureza 
e modo de produção social capitalista, sob os quais a sociedade 
brasileira historicamente se estrutura, as políticas públicas e as 
ações do Estado tendem a ser modeladas por valores e interesses 
privados, sejam econômicos, políticos ou religiosos. Assim, a natu-
reza pública da comunicação e a regulação dos sistemas público-
estatal e público-societário, instituídos na Constituição de 88, ten-
dem a ser desfigurados, incorporando mecanismos burocráticos 
e políticos que impedem a sua execução, e as poucas emissoras 
públicas são pressionadas a adotarem práticas privadas. Após �8 
anos da promulgação da Constituição Brasileira, ainda não foram 
regulados os sistemas estatal e público. Entretanto, as legislações 
do sistema privado são atualizadas, ampliando privilégios, manten-
do monopólios e oligopólios, inclusive premiando as empresas e 
instituições detentoras das concessões analógicas de televisão com 
a outorga de canais digitais.

Sabemos que a comunicação é um bem público – em tese, para 
uso universal pelas populações das comunidades e do território na-
cional – um dever do Estado e direito de todos. Mas a noção histó-
rica de público após 88 ganha uma nova vertente: a instituição do 
sistema público distinto do estatal. Em natureza, propriedade, ges-
tão e conteúdos, estes sistemas se diferenciam. No sistema público 
não-estatal, as ondas de rádio de sons e imagens, entendidas como 
bem público universal, são de propriedade e gestão do conjunto dos 
indivíduos, grupos e instituições da sociedade. Já no sistema esta-
tal, tradicionalmente consagrado como público, destinado a todos 
indistintamente, a gestão deste e de todos os seus serviços deve 
ser democrática, onde União, Estados e Municípios partilham com 
instituições da sociedade civil a condução das políticas, respeitando 
os beneficiários como cidadãos, jamais como clientela. Não se con-
cebe como eticamente legítima a transferência da gestão de uma 
instituição pública, mantida pelo Estado, nem mesmo na forma de 
fundação de direito privado (terceirização da gestão administrativa), 
praticada pelos dirigentes neoliberais nas últimas décadas, no país, 
na área da radiodifusão educativa. O mundo dos negócios faz parte 
do sistema privado da comunicação, jamais dos sistemas estatal de 
gestão democrática ou do público de gestão comunitária.

Seja nos tempos do regime de força de Getúlio ou dos milita-
res de 64, na transição democrática de Sarney, na fase neoliberal 
de Collor a Fernando Henrique ou populista de Lula, grupos pri-
vilegiados dominantes se utilizam dos mecanismos do poder de 

Estado para a legitimação de seus atos, interesses 
ou um grande negócio como se nada de anormal 
ocorresse. O Estado sempre esteve pronto para 
reproduzir o sistema privado de radiodifusão. A 
primeira TV no país – a Nacional –, em �9�0, 
logo se desfez para que os Diários Associados, o 
“pioneiro”, inaugurasse em �9�� uma televisão 
privada.

No início dos anos 80, o modelo de Estado 
configurado na ditadura militar dava sinais de 
crise. A presença dos militares no poder como 
mecanismo de controle sobre a maioria da so-
ciedade entrava em conflito com os anseios das 
oligarquias políticas regionais e seus partidos. 
O regime do arbítrio não podia mais conter as 
greves operárias e as manifestações populares 
e da sociedade civil. As oposições partidárias cresciam nos esta-
dos e passavam a espelhar seus conteúdos na imprensa regional, 
apesar dos aparatos repressivos. Abria-se uma janela para que a 
luta pela democratização da sociedade e das estruturas de estado 
se espalhasse pelo país. As Diretas já! ganharam as ruas, pautaram 
a imprensa e as discussões acadêmicas e estimularam a formação 
de uma frente nacional por políticas públicas democráticas na área 
das comunicações. Ao assegurar no texto constitucional mecanis-
mos de participação social e de elaboração de projetos de iniciativa 
popular, surgia o sistema público de radiodifusão, onde a proprie-
dade, gestão e produção de conteúdos das comunidades era con-
cebida como uma vertente nova da gestão pública do bem comum 
no campo da comunicação no país. 

No contexto político atual, da passagem do primeiro para o 
segundo mandato do governo Lula, há uma queda de braço com 
a chamada “grande mídia conservadora”. Mas as relações entre o 
governo e o mundo da mídia regional e nacional se restabelecem 
na continuidade do modelo de governabilidade adotado, fruto de 
uma conciliação de interesses entre Estado, partidos e empresas. 
Constitui grande desafio para os movimentos sociais na luta pela 
democratização da comunicação, superar diferenças entre grupos 
e classes sociais, traçar uma compreensão clara do cenário político 
e então (re)definir estratégias e táticas para construir uma outra 
comunicação, fundada no estatuto da igualdade. Nesta perspec-
tiva, devemos priorizar a regulação dos sistemas público e estatal 
de modo a garantir o exercício do direito coletivo e difuso da co-
municação, com emissoras de rádio e televisão digitais societárias 
numa convergência técnica com as redes comunitárias sem-fio, de 
telefone e internet de acesso universal, públicas, gratuitas ou de 
baixo custo, numa complementaridade com um sistema estatal de-
mocratizado na sua gestão administrativa e política.

O

Jonicael Cedraz de Oliveira é Mestre em comunicação e cultura 
e professor da Universidade Federal da Bahia 
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Notas
HUMoR

i Fórum Nacional 
de tVs Públicas
A situação atual e os 
problemas enfrentados 
pelo campo público 
de televisão, formado 
pelas TVs educativas e 
culturais, universitárias, 
comunitárias e legislativas 
motivou a criação do I 
Fórum Nacional de TVs 
Públicas. Um diagnóstico 
do setor foi realizado, 
com os presidentes das 
entidades do campo público 
de televisão e do grupo 
executivo que prepara o 
Fórum. O próximo passo 
é definir o funcionamento 
dos grupos temáticos de 
trabalho e o processo de 
debates com entidades 
ligadas à sociedade civil 
e setores do governo. 

O FNDC foi convidado 
pelo Ministério da Cultura 
para participar de um dos 
grupos, que tratará do tema 
TV digital. As reuniões 
serão ao longo do mês 
de dezembro. O objetivo 
dos encontros regionais 
é formatar uma política 
pública para o setor. O 
resultado será apresentado 
posteriormente, na etapa 
nacional, provavelmente 
ainda este ano.

Renovação do CCS
Conforme a lei nº 8.�89, de 
�0 de dezembro de �99�, 
a renovação do Conselho 
de Comunicação Social 
(CCS) – órgão auxiliar do 
Congresso Nacional – deve 
acontecer a cada dois anos. 

Seguindo a legislação, no 
final do mês de dezembro 
deste ano será definida 
a nova constituição do 
Conselho, para a gestão 
2007/2009. O FNDC 
encaminhou propostas para 
a nova formação do CCS. 
Leia na página 2�.

Ação contra Net
Em maio, a NET, maior 
operadora de TV a cabo 
do Brasil, deixou de incluir 
os canais comunitários, 
legislativos e universitários 
no novo sistema digital que 
estão implantando, nas 
cidades de Porto Alegre, 
Rio de Janeiro e São Paulo. 
Numa reunião realizada dia 
�4/��, na Agência Nacional 
de Telecomunicações, a 

empresa apresentou uma 
proposta em conjunto com 
entidades do setor, como 
a Associação Brasileira 
de Canais Comunitários 
(ABCCom), Associação 
das TVs Legislativas do 
Brasil (Astral) e Associação 
Brasileira de Televisão 
Univesitária (ABTU). 
No Ministério Público 
Federal, em reunião no dia 
�7/��, representantes da 
ABTU, ABCCom e Astral 
defenderam que firmar um 
acordo é uma saída mais 
eficiente que a ação judicial 
e apresentaram cláusulas à 
proposta da operadora. O 
FNDC rejeitou a proposta 
da NET, pois julga que ela 
descumpre a lei. O Fórum 
encaminhou documento 
ao MPF com sua posição.



No próximo ano, 28 emissoras de televisão terão que renovar suas outorgas - os instrumentos através 
dos quais a sociedade brasileira concede a uma entidade o direito de explorar temporariamente 
determinado espaço no chamado espectro eletromagnético.

É um momento propício para a sociedade civil cobrar dos governantes e parlamentares o cum-
primento do papel constitucional das emissoras de rádio e televisão.

Não perca a oportunidade de reivindicar seus direitos no acesso à uma programação com menos 
baixaria e apelo ao consumo e mais informação, educação e cultura.

Depois disso, só daqui a 15 anos.

Você está sempre de olho na TV.
Então não deixe de ver isso em 2007.

Entidade	 UF
TELEVISÃO	ITAPOAN	SOCIEDADE	ANÔNIMA	 BA
GLOBO	COMUNICAÇÕES	E	PARTICIPAÇÕES	S.	A.	(GLOBOPAR)	 DF
RÁDIO	E	TELEVISÃO	CAPITAL	LTDA	 DF
SISTEMA	NORTE	DE	RÁDIO	E	TELEVISÃO	LTDA	 ES
TELEVISÃO	RIO	FORMOSO	LTDA	 GO
GLOBO	COMUNICAÇÕES	E	PARTICIPAÇÕES	S.	A.	(GLOBOPAR)	 MG
RÁDIO	E	TELEVISÃO	BANDEIRANTES	DE	MINAS	GERAIS	LTDA	 MG
SOCIEDADE	RÁDIO	E	TELEVISÃO	ALTEROSA	LTDA	 MG
RÁDIO	TELEVISÃO	DE	UBERLÂNDIA	LTDA	 MG
GLOBO	COMUNICAÇÕES	E	PARTICIPAÇÕES	S.	A.	(GLOBOPAR)	 PE
TV	E	RÁDIO	JORNAL	DO	COMMERCIO	LTDA	 PE
TV	INDEPENDÊNCIA	NORTE	DO	PARANÁ	LTDA.	 PR
RÁDIO	E	TELEVISÃO	OM	LTDA	 PR
SOCIEDADE	RADIO	EMISSORA	PARANAENSE	S.A.	 PR
RÁDIO	E	TELEVISÃO	OM	LTDA	 PR
SOCIEDADE	RADIO	EMISSORA	PARANAENSE	S.A.	 PR
GLOBO	COMUNICAÇÕES	E	PARTICIPAÇÕES	S.	A.	(GLOBOPAR)	 RJ
RÁDIO	E	TV	UMBU	LTDA	 RS
RÁDIO	E	TV	PORTOVISÃO	LTDA	 RS
TELEVISÃO	GAÚCHA	S.A.	 RS
EMPRESA	PORTOALEGRENSE	DE	COMUNICAÇÃO	LTDA	 RS
RBS	TV	DE	FLORIANÓPOLIS	S.A.	 SC
TV	BAURU	S.A.	 SP
FUNDAÇÃO	CASPER	LIBERO	 SP
FUNDAÇÃO	PADRE	ANCHIETA	 SP
GLOBO	COMUNICAÇÕES	E	PARTICIPAÇÕES	S.	A.	(GLOBOPAR)	 SP
RÁDIO	E	TELEVISÃO	BANDEIRANTES	LTDA	 SP
RÁDIO	E	TELEVISÃO	RECORD	S.A.	 SP

Localidade
Salvador
Brasília
Brasília
Linhares
Jataí
Belo	Horizonte
Belo	Horizonte
Belo	Horizonte
Uberlândia
Recife
Recife
Cornélio	Procópio
Curitiba
Curitiba
Londrina
Londrina
Rio	de	Janeiro
Passo	Fundo
Porto	Alegre
Porto	Alegre
Porto	Alegre
Florianópolis
Bauru
São	Paulo
São	Paulo
São	Paulo
São	Paulo
São	Paulo

5/10/2007
5/10/2007
6/10/2007
8/5/2007
24/8/2007
5/10/2007
5/10/2007
5/10/2007
5/10/2007
5/10/2007
5/10/2007
11/5/2007
5/10/2007
5/10/2007
25/2/2007
3/5/2007
5/10/2007
9/12/2007
5/10/2007
5/10/2007
17/11/2007
4/7/2007
5/10/2007
5/10/2007
5/10/2007
5/10/2007
5/10/2007
5/10/2007

Acesse a página do FNDC na internet para conferir a lista de mais  
de 150 rádios que também precisarão renovar suas outorgas no ano que vem.

Venc.Outorga
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A opinião que você nem sabia que tinha. 
O desejo de comprar algo que ontem 
não existia. 
A celebridade que você não conhece 
mas é sua amiga. 
O que a mídia não diz mas quer que 
você pense. 
Tudo isso é invisível aos olhos. Mas está 
no ar. Todos os dias. Em todos os lares. 
Democratizar a comunicação é aprender 
a produzir informação e a decifrar as 
mensagens que nos entregam.

O caminho é longo.
Venha trilhá-lo com a gente. 

Associe-se ao FNDC.
Mais informações em www.fndc.org.br

Definitivamente, 
há algo mais 
no céu do que 
os aviões de 
carreira. 


