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RESUMO
Este trabalho consiste em um estudo de caso sobre a emissora Televisão Brasil Central (TBC),
cuja concessão pertence ao governo do Estado de Goiás. O objetivo foi, a partir da análise de
conteúdo do telejornal local, investigar as possibilidades da prática da comunicação pública
em uma emissora mantida por recursos públicos e gerida pelo Estado. Para tanto, a pesquisa
também se concentrou na averiguação das características de funcionamento e gestão da
emissora, por meio da análise de documentos oficiais, com o intuito de verificar a existência
(ou não) de condições ou elementos que pudessem qualificá-la como televisão pública. O
aporte teórico foi construído por meio de pesquisa bibliográfica com a discussão de temas
como o conceito de comunicação pública e sua relação com a cidadania e o direito à
comunicação, aspectos legais acerca do sistema de radiodifusão de sons e imagens brasileiro,
televisão pública no Brasil e na América Latina e telejornalismo. A análise dos documentos
oficiais revelou ausência de dispositivos legais que determinem o funcionamento da emissora
com objetivos educativos e culturais e que propiciem participação e controle por parte da
sociedade. A análise de conteúdo revelou cobertura informativa predominantemente factual e
local. A maioria das notícias com menção direta ou indireta ao governo do Estado tiveram
enfoque favorável ao governo, embora tenha sido possível identificar a divulgação de
assuntos com enfoque desfavorável ao governo de turno.
Palavras-chave: Comunicação Pública; Cidadania; Direito à Comunicação; Radiodifusão
Pública; Televisão Brasil Central.

ABSTRACT
This research work is a case study of the broadcaster Televisão Brasil Central (TBC), whose
concession belongs to the government of the State of Goiás. The objective was, from the local
television news content analysis, investigate the possibilities of the practice of public
communication in a station maintained by public funds and managed by the State. Therefore,
the research also focused on the investigation of the operating characteristics and station
management through the analysis of official documents, in order to verify the existence (or
not) conditions or elements that could qualify it as public broadcaster. The theoretical
framework was built by bibliographic research by discussing topics such as the concept of
public communication and its relationship to citizenship and the right to communication, legal
aspects about the Brazilian sounds and images broadcasting system, public television in
Brazil and Latin America and television journalism. The analysis of official documents
revealed the absence of legal provisions that assign the operation of the station with
educational and cultural goals and propitiate participation and control by society. Content
analysis revealed predominantly factual and local news coverage. Most news with direct or
indirect mention of the state government had a favorable approach to the government,
although it was possible to identify the disclosure issues with unfavorable approach to current
government.
Keywords: Public Communication; Citizenship; Right to Communication; Public
Broadcasting; Televisão Brasil Central.
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1 INTRODUÇÃO

A discussão a respeito da democratização dos meios de comunicação ganhou espaço no
Brasil após o fim da ditadura, na década de 1980, pelo menos entre entidades de representação
dos profissionais de imprensa, sindicatos e no meio acadêmico. Entretanto, arriscamos afirmar
que esse tema nunca alcançou de fato o debate público, principalmente, nunca alcançou a
maioria dos cidadãos brasileiros, o grande público-alvo dos veículos de comunicação.
Apesar de expressões como liberdade de imprensa, liberdade de pensamento, liberdade
de expressão serem usadas cotidianamente, invocadas a cada vez que um veículo, um
profissional ou o cidadão sente-se lesado no direito de relatar um fato ou exprimir opinião,
pouco se aprofunda na discussão a respeito da falta de equilíbrio no modelo de radiodifusão
de sons e imagens no Brasil. As concessões entregues à iniciativa privada predominam na
chamada “tv aberta” tanto em número de canais ocupados (faixas de frequência
eletromagnéticas) como números de audiência, em detrimento das concessões destinadas a
emissoras públicas e educativas.
As expressões citadas acima também são constantemente utilizadas por representantes
de veículos de comunicação privados a cada vez que se levanta o tema da regulação da mídia
no país. Apesar de configurar concessão de bem público e finito (como é o espectro
eletromagnético onde estão as faixas de transmissão dos sinais de televisão), a exploração do
serviço de radiodifusão de sons e imagens por empresas privadas obedece à lógica comercial,
por tratar-se de empreendimento com finalidade de obtenção de lucro.
Por outro lado, as concessões públicas outorgadas a entes governamentais não se
submetem à régua da audiência, mas os veículos com esta condição estão sujeitos a serem
manobrados para funcionar de forma a beneficiar o governo de turno, o que está no comando.
A falta de órgãos ou entidades institucionalizadas, assentadas na sociedade civil que possam
fazer o papel de regulação da mídia com condições para fomentar a discussão em torno do
modelo de radiodifusão, da partilha de concessões e das programações e conteúdos dificulta
que o cidadão se inteire e tenha voz neste debate.
Emissoras mantidas com recursos públicos e pertencentes a governos deveriam ter
como objetivo o compromisso com o cidadão, que ao mesmo tempo é telespectador e
financiador. Ao obter informações balizadas pelo interesse público, o cidadão dispõe de meios
para se orientar, decidir, reivindicar, se fazer ouvir, e, portanto, alcançar o direito à
comunicação para exercer aquilo que se convencionou chamar de cidadania. Não que
emissoras privadas estejam liberadas desse compromisso com o cidadão, porque, como
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exposto anteriormente, exploram um serviço de bem público, mas funcionam em outra lógica,
a de mercado, e se equilibram entre os interesses do público, que nem sempre coincidem com
o interesse público, e as motivações comerciais e políticas dos concessionários.
As práticas comunicacionais pensadas a partir do interesse público caracterizam do
ponto de vista teórico o conceito de comunicação pública. O tema tem sido objeto de estudo
de pesquisadores que atuam ou atuaram junto a órgãos e instituições governamentais. A
comunicação pública se apresenta como capaz de contemplar as necessidades do telespectador
enquanto cidadão oferecendo a possibilidade do exercício do direito à comunicação e
favorecendo o alcance da cidadania. Nossa intenção neste trabalho foi partindo desse
referencial teórico, investigar as possibilidades da prática da comunicação pública em uma
emissora mantida por recursos públicos e gerida pelo Estado.
A emissora escolhida como objeto de estudo é a Televisão Brasil Central (TBC),
emissora de sinal aberto e o terceiro canal de televisão a entrar no ar, em Goiás, no ano de
1975. A concessão da TBC pertence ao governo do Estado de Goiás e a emissora é vinculada
à Agência Brasil Central1, que, por sua vez, é subordinada à Secretaria de Estado da Casa
Civil de Goiás e seus recursos são provenientes do orçamento público do Estado de Goiás. A
emissora é afiliada da TV Cultura de São Paulo e retransmite a programação da tevê paulista
nos horários em que não há programas locais. O quadro de funcionários é formado por
funcionários contratados, servidores estaduais efetivos e comissionados. Além dos programas
produzidos pela equipe da TBC, a grade do canal é ocupada por programas produzidos por
terceiros.
Embora a TBC tenha completado 40 anos de funcionamento em 2015 há poucos
trabalhos publicados sobre a emissora e nenhum que se concentre na pesquisa dos conteúdos
noticiosos veiculados. Dessa forma, este estudo pretende preencher parte dessa lacuna
contribuindo também com a discussão sobre aspectos que permeiam o campo da comunicação
gerida por agentes governamentais. Outra razão que motiva a pesquisa sobre a emissora é a
existência de aspectos peculiares. No meio jornalístico, entre os profissionais de imprensa, a
emissora é conhecida como “chapa branca”, vista como um veículo de comunicação a serviço
do governo estadual. Já entre os telespectadores, a TBC é lembrada pelos programas
esportivos e raramente pelos telejornais. Por outro lado, os profissionais da emissora vêm se
destacando na conquista de prêmios de jornalismo ofertados por diferentes entidades. É o caso
de uma reportagem com o tema Impunidade no Brasil que foi classificada em primeiro lugar
1

O nome da agência foi alterado de Agência Goiana de Comunicação para Agência Brasil Central, conforme
reforma administrativa proposta pelo Executivo e aprovada pela Assembleia Legislativa em dezembro de 2014.
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em um concurso promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Goiás, em
novembro de 2013. Outro exemplo foi uma reportagem sobre a campanha de reconhecimento
de paternidade desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás com a finalidade de
reduzir o quantitativo de pessoas que não possuem o nome do pai no registro de nascimento.
A matéria ganhou o primeiro lugar em um concurso da Associação dos Magistrados do
Estado de Goiás.
Ao eleger a TBC como objeto de estudo, outra questão configurou-se, saber se a
emissora se enquadraria nas características de uma televisão pública ou se mesmo financiada
por recursos públicos não poderia ser qualificada como tal. A importância da questão está no
fato de que pesquisadores que se dedicam a estudar veículos de comunicação mantidos por
recursos públicos, como Eugenio Bucci e Teresa Otondo afirmarem que a qualidade da
informação jornalística produzida está diretamente ligada a questões de estrutura,
financiamento e gestão da emissora, assim quanto maior a independência de gestão e
funcionamento, maior caráter de independência e imparcialidade teria a informação
produzida, estando menos suscetível a interesses políticos do governo de turno e mais
inclinada ao interesse público.
Portanto, identificamos a necessidade de investigar as duas questões que, embora
diferentes, estão relacionadas: a possibilidade da prática da comunicação pública na TBC a
partir da análise de conteúdo de algumas edições do telejornal diário da emissora e a
existência (ou não) de condições ou elementos que possam qualificar a emissora como
televisão pública por meio da análise de documentos relativos à concessão, estrutura e gestão.
Para essa pesquisa optou-se pela metodologia de estudo de caso, por tratar-se de modelo que
possibilita uma averiguação em nível mais amplo do objeto escolhido. Entendemos que
concentrar a análise apenas no material noticioso produzido pela emissora poderia ser ineficaz
para o problema duplo que levantamos.
Para tanto, a parte teórica do trabalho concentra-se, por meio de pesquisa bibliográfica,
na reflexão sobre o conceito de comunicação e sua condição enquanto disciplina científica; na
investigação do conceito de comunicação pública e sua relação com o direito à comunicação e
a cidadania; na composição de um panorama sobre a radiodifusão de sons e imagens no Brasil
e na caracterização de um modelo de televisão pública no âmbito brasileiro e latinoamericano; além das teorias que versam sobre o fazer jornalismo e o impacto das novas
tecnologias de comunicação e informação na produção de conteúdo.
Pesquisar os vínculos e as imbricações entre os processos comunicativos e os de
exercício da cidadania a partir da relevância alcançada pelo fenômeno comunicacional no
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nosso tempo me atraem desde o início da vida acadêmica. Ao ingressar nos quadros da
Televisão Brasil Central como repórter há cinco anos, tenho vivenciado cotidianamente os
desafios, contradições e oportunidades que permeiam a prática jornalística em uma emissora
com características ambíguas e instigantes como é o caso da TBC. O tema da comunicação
pública me chamou a atenção e fez crescer a vontade de voltar a estudar, de empreender
buscas teóricas que pudessem oferecer subsídios para pesquisar o tema à luz da realidade da
TBC.
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2 PESQUISANDO COMUNICAÇÃO

Quando dizemos que somos pesquisadores ou estudantes de programas de pósgraduação da área de Comunicação, estamos falando sobre o quê? Qual o objeto do nosso
estudo? Temos leis ou teorias próprias da Comunicação? Temos um método específico para
as pesquisas da área? Entendemos que, mais importante do que responder a essas perguntas é
não perdê-las de vista ou do pensamento, por entender que a discussão epistemológica é parte
integrante da pesquisa e reflexão necessária para o alcance de maior rigor teórico e
metodológico.
Para começar, é preciso investigar as definições e significados atribuídos ao conceito de
comunicação. As palavras definições e significados usadas no plural já antecipam a amplitude
e complexidade da questão, demonstrando que não há consenso sobre a definição do que é
comunicação.Diferentemente dos fenômenos estudados por disciplinas das Ciências Exatas e
da Natureza, o fenômeno comunicacional e seus desdobramentos não cabem em equações ou
obedecem a leis gerais, trata-se de fenômeno subjetivo e diretamente afetado e transformado
pelas tecnologias ao longo da história da humanidade.
Ao contrário de outros campos de estudo, o desenvolvimento da comunicação em
campo acadêmico e científico acontece após a regulamentação das habilitações, do fazer
profissional. As escolas de jornalismo, publicidade, relações públicas, rádio e TV surgem
concomitantemente à popularização dos meios de comunicação massivos, estes são resultado
de um contexto de evolução científica que propiciou o desenvolvimento dos aparatos técnicos
combinados a fenômenos considerados típicos da modernidade como o capitalismo e a
urbanização. O crescimento dos veículos de comunicação fez surgir a necessidade do saber
profissional e a importância e a relevância que os meios adquiriram motivaram as pesquisas
que se concentraram, primeiramente, em investigar os efeitos da mensagem no público.
Sendo assim, os primeiros pesquisadores em comunicação não eram comunicólogos,
eram em sua maioria oriundos de outras áreas das Ciências Sociais. E partiam de pressupostos
teóricos próprios de suas respectivas áreas para analisar o fenômeno comunicacional. O que
acontece é que hoje temos o desenvolvimento institucional do campo, demonstrado pela
existência das faculdades de comunicação, dos cursos de graduação e de pós-graduação, mas
no que diz respeito ao campo teórico e metodológico ainda não temos condições de apontar
teorias e métodos próprios da comunicação ou até mesmo de afirmar que algum dia será
possível alcançar essa definição.
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Em relação à questão teórica, os estudos baseiam-se, principalmente, em fundamentos
teóricos de áreas como a sociologia, filosofia, antropologia, dentre outras. Não há consenso
entre os pesquisadores sobre leis e teorias comprovadamente comunicacionais. O que se
verifica são estudos variados utilizando aportes teóricos igualmente variados, estabelecendo
uma aglutinação de olhares, de pontos de vista, ao invés de propriamente um diálogo ou
confronto entre os temas pesquisados.

2.1 DEFINIÇÕES E CAMPO DE ESTUDO
A resposta mais imediata para a pergunta “o que é comunicação?” é, segundo França
(2001), elaborada a partir do nosso senso comum e resulta no apontamento dos objetos
empíricos e concretos de nosso cotidiano. São jornais impressos, programas de televisão,
revistas, anúncios, conversas, etc. Todos esses objetos de fato carregam dimensões
comunicacionais, mas apontá-los como sinônimos de comunicação não favorece a tentativa de
encontrar uma definição para o termo. Outro problema em se considerar veículos ou meios
técnicos como comunicação é, de acordo com a autora, afirmar a inexistência do fenômeno
em períodos anteriores ao surgimento destes meios, na Antiguidade, por exemplo.
França ressalta ainda o caráter recente do próprio vocábulo comunicação. Ela se apoia
nas pesquisas de Debray (1993), que afirma que em meados do século XIV o termo ainda era
novo dentro do contexto medieval: “o universo medieval conhecia apenas o conceito de
comunhão, que supõe uma não-distância, uma simbiose não somente entre seus atores, mas
também entre os médiuns e as mensagens” (DEBRAY, 1993 apud FRANÇA, 2001, p. 41). A
autora destaca que o uso recorrente da palavra comunicação é recente e registrado,
principalmente, a partir da segunda metade do século XX. Até então práticas como a retórica,
a linguagem, os arautos eram nomeados como tais. Hoje, tudo isso é chamado genericamente
de comunicação.
Para França, a definição do que seja comunicação deve levar em conta que esta sempre
existiu na história dos homens e não está atrelada à invenção da escrita, da imprensa, da
televisão ou da internet. A era moderna não inventou a comunicação, o que aconteceu foi
uma complexificação de suas formas. Sendo assim, a autora define comunicação como
“processo social básico de produção e partilhamento do sentido através da materialização de
formas simbólicas” (FRANÇA, 2001, p. 41). Ela nega que a definição de comunicação possa
ater-se somente aos objetos concretos e meios técnicos, sendo assim a autora afirma que o
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objeto da comunicação não é o objeto comunicativo: meios e veículos, por exemplo; mas sim
uma forma de identificá-los, construí-los.

[...] quando se pergunta pelo objeto da comunicação, não nos referimos a
objetos disponíveis no mundo, mas àqueles que a comunicação, enquanto
conceito, constrói, aponta, deixa ver. Essa é a natureza de um “objeto de
conhecimento”: construções edificadas pelo próprio processo de
conhecimento, a partir de suas ferramentas e do seu “estoque cognitivo”
disponível - o conhecimento com o qual se conta para poder conhecer mais
(FRANÇA, 2001, p. 42).

A definição da autora para o objeto da comunicação nos parece adequada para
pensarmos de forma crítica o objeto que propomos investigar nesta pesquisa. Dessa forma, um
relato descritivo da organização e estrutura formal da Televisão Brasil Central e do conteúdo
jornalístico veiculado pela emissora não caracterizam por si só um estudo de comunicação, é
preciso “enxergar” esses dados à luz das reflexões desenvolvidas no âmbito dos estudos da
comunicação pública, da televisão pública e das teorias do jornalismo informativo.
Uma primeira dificuldade apontada por França (2001) na definição do campo científico
específico da comunicação guarda relação com a predominância da prática sobre a teoria.
Inicialmente houve o desenvolvimento das práticas, o surgimento dos meios de comunicação
massivos. O campo acadêmico surge, então, para suprir a necessidade de um ensino técnico.
Para a autora, essa espécie de inversão é responsável por algumas distorções, como os estudos
que se desenvolvem voltados para a obtenção de determinados resultados, em detrimento de
uma postura crítica necessária à produção de conhecimento. Por outro lado, a tentativa
exagerada de se afastar do viés prático também é responsável por produzir teorias deslocadas,
que abandonam o referencial das questões concretas, perdem a capacidade explicativa e
acabam se apresentando como abstrações.
O campo de estudo da comunicação, segundo França, é permeado desde o início por
contradições e tensões, fruto da natureza do objeto comunicacional e da relação conflituosa
entre prática e teoria. As teorias ou teoria da comunicação são o resultado do agrupamento das
inúmeras e diversas tentativas de se elucidar a comunicação de modo científico, “aquilo que
chamamos „teoria da comunicação‟, principalmente em seus primórdios, apresenta-se como
um corpo heterogêneo, descontínuo e mesmo incipiente de proposições e enunciados sobre a
comunicação, fruto de investigações oriundas das mais diversas filiações” (FRANÇA, 2001,
p. 49-50).
Ao mesmo tempo em que a comunicação parece ter um caráter de ubiquidade em
relação a outras disciplinas e áreas do conhecimento, essa onipresença imporia dificuldades na

17

formatação de teorias e métodos próprios do campo. Partindo desses pressupostos, França
(2001, p.50) argumenta que o campo teórico da comunicação apresenta-se como um quadro
fragmentado, tanto em relação à multiplicidade dos aportes teóricos quanto à diversidade das
práticas. A autora reitera que o surgimento de uma disciplina não está vinculado aos objetos
do mundo, concretos, “mas à constituição de uma tradição de trabalho, que foi capaz de
estabelecer um objeto próprio e métodos específicos de abordagem”.
Ferrara (2012) aponta que a confusão entre suportes tecnológicos e comunicação fez
com que em vários planos, inclusive no epistemológico, se negligenciasse a condição que a
comunicação tem de superar as possíveis barreiras ou condições manipulativas dos suportes
técnicos para dar lugar a processos de interação patrocinados pelos meios. A autora propõe a
superação do conceito de comunicação como transmissão e a adoção do conceito de interação.
Segundo Ferrara, a comunicação é entendida como um ambiente formado pelas esferas
natural, cultural e tecnológica existindo em interações mútuas.
A autora afirma que essa característica de indeterminação do fenômeno comunicacional
não é obstáculo à consolidação da comunicação enquanto campo do conhecimento, pelo
contrário, consiste na característica definidora de seu objeto. Ferrara baseia-se no conceito de
bios midiático moldado por Muniz Sodré para tal formulação: “trata-se daquele contínuo
comunicativo que Sodré chamou de bios midiático, fenômeno que caracteriza os processos de
mediação contemporâneos” (FERRARA, 2012, p. 33).
Sobre a definição do campo científico da comunicação, Ferrara propõe uma revisão da
ideia de autonomia como é entendida em outras disciplinas, em vista da natureza móvel,
oscilante do objeto comunicacional. A teórica propõe submeter a sistematização dos saberes
aos resultados metodológicos, de modo a encarar a comunicação como ciência não dedutiva,
mas orientada pelo seu objeto científico, para então extrair análises e interpretações que
sirvam a caracterização de uma epistemologia da área. A partir desses pressupostos, Ferrara
considera a comunicação como exemplo de ciência pós-moderna.

[...] parece mais lógico considerar que aquele tempo é irregular por estar em
constante e contínua evolução a qual descaracteriza o tempo progressivo da
ciência moderna e sustenta a base de uma ciência pós-moderna em constante
revisão dos seus paradigmas, porque em confronto com a indeterminação de
um objeto que não se refugia na teoria, mas se expõe como fenômeno que
desafia a certeza da sua empiria (FERRARA, 2012, p. 42).
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De acordo com Martino (2001) definir o termo comunicação é o primeiro desafio dos
pesquisadores da área. Polissêmica, a palavra pode ser empregada tanto para designar as
relações entre homens, verbais ou não; relações entre animais; entre máquinas e ainda
relações orgânicas, comunicação entre células, por exemplo. Por conta dessa variedade de
definições, o teórico alerta para a necessidade de uma análise crítica antes da adoção de uma
das definições diretas do termo em qualquer estudo. Ele critica trabalhos de comunicação que
ignoram essa condição. “Fórmulas matemáticas avançadas e equações químicas complexas
convivem inocentemente ao lado de análises de processos sociológicos ou sociais sem que a
menor consideração sobre as relações entre estes campos, e a diversidade dos saberes aí
implicados, sejam colocadas” (MARTINO, 2001, p. 54).
No intuito de demarcar com mais clareza o conceito de comunicação, Martino parte da
ideia de comunicação humana, segundo ele, processo simbólico e influenciado de forma
complexa pela cultura. Ele define o homem como um ser simbólico, que só pode ser
apreendido como tal nas relações com seus semelhantes e que por isso mesmo é um ser
comunicativo, consigo (subjetivamente) e com o restante da sociedade. O autor afirma que o
termo comunicação assume um sentido particular de acordo com o domínio em que é
utilizado, apesar de todos guardarem concordância com a expressão pôr em relação.
Entretanto, Martino sem desmerecer o uso da palavra em outras disciplinas, ressalta que para
a investigação do campo e do objeto da comunicação interessa apenas o sentido humano de
comunicação.
Braga (2001) baseia-se nas concepções de Francisco Rüdiger e Gabriel Tarde para
moldar sua definição do objeto comunicacional. O primeiro se refere a esse objeto como
sendo a conversação da sociedade. Tarde aponta que a conversação seria o mesmo que uma
espécie de mediação das relações sociais. Braga lembra que o termo conversação remete ao
verbo conversar, à troca comunicacional em si, o que, segundo o autor, representa uma
vantagem, pois distingue a ação de qualquer outro tipo de interação social. Porém, o termo
conversação pode levar ao entendimento de que se trata apenas de comunicação face a face ou
entre indivíduos em situação presencial. O autor opta então, pela utilização da expressão
interação social ou interação comunicacional para se referir ao objeto específico da
comunicação.

[...] interação comunicacional é considerar que se trata aí dos processos
simbólicos e práticos que, organizando trocas entre os seres humanos,
viabilizam as diversas ações e objetivos em que se vêem engajados [...] e
toda e qualquer atuação que solicita co-participação [...] decorre do esforço
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humano de enfrentar as injunções do mundo e de desenvolver aquelas
atuações para seus objetivos – o próprio “estar em contato”, quer seja
solidário quer seja conflitivo [...] (BRAGA, 2001, p. 17-18).

O desafio em adotar essa delimitação para o objeto comunicacional, de acordo com
Braga, está em equilibrar a perspectiva comunicacional e a midiática. Dessa forma, os estudos
devem ater-se a amplitude do comunicacional enquanto conversação social, o que não se
restringe à análise do que é veiculado na mídia. O autor não nega a importância dos meios de
comunicação no surgimento do campo, e ressalta que a mídia se constitui como fenômeno
sócio-histórico que permitiu observar e problematizar os processos comunicacionais, fez
aflorar o objeto, que uma vez elucidado não depende mais das condições de sua constituição.
O teórico afirma que desde o início do século passado houve um crescimento da
importância e consequentemente da presença do tema comunicacional nos estudos das demais
disciplinas humanas e sociais. Com o intuito de diferenciar o fenômeno comunicacional
analisado nas outras disciplinas, do objeto específico do campo da comunicação, Braga (2001,
p. 18) aponta que a diferença parece estar no ângulo pelo qual a comunicação é percebida.
Nas demais disciplinas ela é analisada enquanto processo que faz funcionar alguma outra
atividade, já “no campo específico da comunicação, inversamente, os diferentes objetivos e
objetos do humano e do social é que seriam percebidos pelo ângulo prioritário da
comunicação que os organiza e que deles decorre”.
Braga argumenta que tanto no campo específico da comunicação como nos outros,
surgem pesquisas que apontam novos enfoques e novos problemas sobre a interação e que,
portanto, o campo específico da comunicação está sendo construído de forma conjunta por
pesquisadores de diversas áreas. O autor reforça que isso não representa a diluição da
comunicação nas demais ciências e nem algum tipo de invasão de outras disciplinas no que
seria a especificidade da comunicação.
As observações de Braga a respeito da natureza específica do objeto do estudo
comunicacional nos oferecem contribuições para serem aplicadas a esse trabalho. É preciso
estar atento ao lugar conferido à comunicação no desenvolvimento da pesquisa, analisá-la
como mais uma variável envolvida no estudo de um fenômeno ou como engrenagem desse
fenômeno provavelmente não resultará em respostas satisfatórias. Do contrário, observar os
dados coletados tendo como primeiro plano o fenômeno comunicacional, a partir de práticas
comunicacionais ou estabelecendo essas práticas como referência pode conferir a
especificidade exigida. Para este estudo pretende-se utilizar o conceito de comunicação
pública como referencial teórico a fim de inferir significado aos dados coletados.
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2.2 COMUNICAÇÃO PÚBLICA: CONCEITO EM CONSTRUÇÃO

O tema comunicação pública (CP) é objeto de estudo recente nas pesquisas acadêmicas
quando comparado ao número de estudos e publicações de outras áreas da comunicação. O
interesse pelo assunto tem partido principalmente de servidores públicos que são
comunicólogos por formação e atuam ou atuaram nas esferas do poder, seja ele Executivo,
Judiciário ou Legislativo (DUARTE, 2009).
O tema ainda pouco explorado faz com que a maioria das pesquisas se concentre em
desenvolver conceituações sobre o termo CP em um contexto de escassez de referenciais
teóricos. A obra do sociólogo francês Pierre Zémor é considerada um marco sobre o tema
entre os pesquisadores e tem servido de base para vários estudos brasileiros (BRANDÃO,
2009).
Em um de seus trabalhos a professora Elizabeth Brandão (2009) investigou os
diferentes entendimentos a respeito da expressão comunicação pública. A autora listou cinco
definições para o conceito. A primeira definição liga o conceito de CP a técnicas da área de
Relações Públicas e Comunicação Organizacional. Essa conceituação é mais corrente em
alguns países da América Latina, na América Central e América do Norte. Neste contexto é a
comunicação entre as organizações e seus públicos com vistas ao mercado e comércio de
produtos ou ideias.
A divulgação de informações com enfoque científico a partir de trabalhos de instituições
de pesquisa e a divulgação de informações técnicas relacionadas ao meio rural e de saúde em
comunidades necessitadas são também associadas à ideia de CP. “A comunicação científica se
expande a partir de uma área tradicional da Ciência da Informação, a divulgação científica, à
qual se somaram os conhecimentos e experiências acumulados no campo da difusão de
informação que tem longa história no Brasil, especialmente na agricultura e na saúde”
(BRANDÃO, 2009, p. 3).
Outro entendimento para o termo é a sua caracterização como comunicação
governamental ou comunicação do Estado. Para Brandão (2009, p. 5) “pode ser entendida
como comunicação pública na medida em que ela é um instrumento de construção da agenda
pública e direciona seu trabalho para a prestação de contas, o estímulo para o engajamento da
população nas políticas adotadas...”. Nesta dimensão, a CP é o fluxo comunicativo
estabelecido a partir dos governos em direção à sociedade civil.
De acordo com Brandão (2009, p. 6) o sentido mais difundido de CP é a associação com
comunicação política, “advinda de uma tradição de estudos que analisa a questão da
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comunicação contraposta ao interesse público e o seu lugar de direito no espaço público”.
Neste contexto, o termo é identificado com as técnicas de comunicação para a defesa de ideias
e posicionamentos políticos de governos e partidos.
A última definição listada pela autora é CP como estratégias de comunicação da
sociedade civil organizada. Brandão (2009, p.7) aponta como exemplo as práticas de
comunicação comunitárias e também desenvolvidas por membros do terceiro setor e
movimentos sociais e populares. Nesse contexto, CP é a “prática da comunicação a partir da
consciência de que responsabilidades públicas não são exclusivas dos governos, mas de toda a
sociedade”. O termo ganha então um sentido de prática democrática.
Ao iniciar a discussão sobre o conceito de CP, Duarte (2009) faz uma análise do
conceito de comunicação a partir do viés etimológico da palavra. No latim original,
communicare significava “pertencente a muitos, a todos, tornar comum, comungar”
(CUNHA, 1999 apud DUARTE, 2009, p. 63).
Ao longo dos anos e por conta das mudanças nas formas e práticas de comunicação
humana, a palavra passou a significar transmissão, levar de um ponto ao outro. Dessa forma,
comunicação passou a designar tanto a transmissão de informações como o ato de publicar,
publicizar, persuadir, divulgar e o processo de interlocução entre duas ou mais pessoas.
Segundo o autor, a difusão dessas noções de comunicação acabou por dificultar o
entendimento do termo em seu sentido pleno.

Reforçar a ênfase na emissão significa considerar comunicação como um
tipo de produto a ser entregue, transformado sujeitos em objetos de
comunicação. [...] Viabilizar a comunicação exige como requisito mínimo
que uma mensagem chegue e seja compreendida pelo receptor, mas o
modelo elementar de emissão e recepção não é suficiente. A informação é
apropriada em geral por interação social, e depende de fatores como
conhecimento de sua existência, disponibilidade, oportunidade, acesso [...]
(DUARTE, 2009, p. 63).

O autor chama a atenção para a concepção de comunicação utilizada por Paulo
Freire. Para o educador, o processo de comunicação supõe reciprocidade e sujeitos que
dialogam em termos de igualdade. “A comunicação implica a existência de credibilidade,
respeito e interesse pelo outro” (DUARTE, 2009 apud FREITAS; MEDEIROS, 2015, p.110).
Duarte investiga o significado da palavra comunicação para ir além na formatação do conceito
de CP que, segundo ele, não pode ser entendido como mero repasse de informação.
Deve incluir a possibilidade de o cidadão ter pleno conhecimento da
informação que lhe diz respeito, inclusive aquela que não busca por não
saber que existe, à possibilidade de expressar suas posições com a certeza de
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que será ouvido com interesse e a perspectiva de participar ativamente, de
obter orientação, educação e diálogo (DUARTE, 2009, apud FREITAS;
MEDEIROS, 2015 p. 111).

O autor defende que a divulgação de informações por si só não é garantia de condições
de CP. A disponibilização de dados e informações que sejam de interesse geral é fundamental,
mas é necessário também facilitar o acesso a esses dados e também seu entendimento,
principalmente para o cidadão comum. Frequentemente informações emitidas por instituições
públicas são divulgadas com linguagem técnica ou jurídica dificultando a apropriação da
mensagem por não especialistas. Duarte afirma que o cidadão precisa ter papel ativo,
interpretar e questionar a mensagem para então utilizá-la da melhor forma possível.
E quanto ao vocábulo público? Qual a contribuição do termo para a demarcação do
conceito de comunicação pública?
Na descrição do Dicionário da Língua Portuguesa (2003-2015), a palavra público tem
oito significados associados: “1. pertencente ou relativo ao povo; 2. que é de todos; 3. que se
faz diante de todos; 4. aberto ou acessível a todos; 5. conhecido de todos; notório; 6. que não é
secreto; 7. comum; 8. relativo ou pertencente ao governo de um país”. As definições múltiplas
demonstram que o termo possui significado complexo ao ser identificado ao mesmo tempo
como o que diz respeito ao povo, à coletividade, ao que não é privado e relativo ao Estado.
Na Grécia Antiga a noção de público estava ligada a de vida pública e tinha relação com
a necessidade de discutir questões de interesse coletivo cujo enfrentamento não poderia ser
feito a partir de interesses privados, eram questões que diziam respeito à coletividade. A
esfera do privado se restringia à vida familiar, doméstica, às necessidades humanas mais
elementares. Haswani (2013) lembra que no século XVIII as palavras espanholas publicana e
publique significavam prostituta e bordel, respectivamente; na Grã-Bretanha a expressão
public houses evoluiu para pubs, locais de encontro e de convivência pública.
A diferenciação entre público e privado que vigorava nas sociedades grega e romana se
desfez na Idade Média. As relações das sociedades do período eram relações de dominação, o
servo, camponês que não possuía terras nem origem aristocrática devia obrigações ao senhor
feudal, que por sua vez detinha poder sobre tudo que envolvia a vida no feudo e do servo. Não
havia sociedade civil nem a noção de um poder público. O poder era exercido baseado na
posse da terra e a propriedade era garantida àqueles de nascimento nobre, delegada pelo
monarca que por sua vez reinava amparando-se no direito divino, devidamente resguardado
pela Igreja Católica.
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Haswani (2013, p.13-14) aponta três entendimentos do termo público a partir da
ascensão da burguesia e quebra da ordem feudal: o público como o que é referente ao Estado,
“revestido de uma existência objetiva em relação à pessoa que o governa”; público como o
que não é privado, sendo que o último passa a designar o que não tem função pública ou
oficial, o que levou ao desenvolvimento do conceito de sociedade civil.
E por último, segundo a autora, a noção de público relaciona-se com a ideia de esfera
pública, definida por Habermas como reunião de indivíduos privados para discutir questões de
interesse coletivo por meio da construção de um debate político de teor crítico. “A partir da
revolução liberal, portanto, a ideia de público torna-se intimamente ligada à concepção de
Estado e do exercício de sua autoridade, atualizada a partir do pensamento habermasiano de
esfera pública, que introduz a sociedade civil na cena política”.
Para o filósofo político italiano Norberto Bobbio (1986), a compreensão da ideia de
público exige que o termo seja apreendido a partir de dois entendimentos: o público como o
contrário de privado e público como o que é visível, o que não é oculto. Essa delimitação do
conceito de público é feita por Bobbio ao criticar a obra de Habermas.
me parece discutível porque jamais são distinguidos, no curso de toda a
análise histórica, os dois significados de „público‟: quais sejam, „público‟
como pertencente à esfera estatal, à „res publica‟, que é o significado
originário do termo latino „publicum‟, transmitido pela distinção clássica
entre ius privatum e ius publicum, e „público‟ como manifesto (que é o
significado do termo alemão öffentliches), oposto a secreto (BOBBIO, 1986,
p. 89).

Bobbio (1986) estabelece uma inter-relação entre os dois significados a partir do
pensamento do filósofo Immanuel Kant, que segundo o autor foi quem melhor vislumbrou o
vínculo entre opinião pública e o caráter público do exercício do poder. O filósofo italiano
esclarece que as ideias de Kant estão em um contexto de elogio ao rei Frederico II que
governou a Prússia no século XVIII e concedeu liberdade religiosa e de pensamento à
população e a autorizou a opinar sobre as leis existentes.
No segundo Apêndice à Paz perpétua, intitulado „Do acordo entre a política
e a moral segundo o conceito transcendental do direito público‟, Kant
considera „conceito transcendental do direito público‟ o seguinte princípio:
„Todas as ações relativas ao direito de outros homens, cuja máxima não é
suscetível de se tornar pública, são injustas‟.Qual é o significado deste
princípio? Em termos gerais pode-se responder que uma máxima não
suscetível de se tornar pública é uma máxima que, caso fosse tornada
pública, suscitaria tamanha reação no público que tornaria impossível a sua
realização (BOBBIO, 1986, p. 90).
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As colocações de Bobbio acerca do entendimento de público nos parecem pertinentes
no trabalho de formulação de um conceito de CP que sirva como referencial teórico para esta
pesquisa. Ao estabelecer um nexo entre os dois significados, o teórico aponta que algo que
possa ser classificado como público diz respeito à totalidade dos indivíduos que compõem
determinada sociedade, não pode ser restringido ou apropriado por determinado grupo ou
indivíduo particular, ao mesmo tempo em que carrega a característica de explícito, aberto,
transparente.
Pensando no conceito de CP temos a ideia de comunicação como processo que vai além
da transmissão de informação, mas supõe uma interação dialógica entre emissor e receptor,
que propicie não só o recebimento da mensagem, mas sua compreensão e a possibilidade de
resposta. O termo público aponta para uma modalidade comunicacional que se diferencia de
outras por guardar relação com o que diz respeito a todos, indiscriminadamente e com o que
deve ser revelado, o que deve ganhar visibilidade.

2.2.1 Comunicação Pública x Comunicação Política
Com a intenção de demarcar o tema com mais clareza nos parece prudente estabelecer
uma distinção entre CP e o conceito de comunicação política. A diferenciação nos parece
necessária diante da constatação de Brandão (2009) de que as expressões são frequentemente
associadas e ainda porque a ideia de público pode ser associada à ideia de governo e Estado,
como apontado no tópico anterior.
Haswani (2013, p. 142) entende a comunicação política como uma subárea da CP, por
abranger como objetos temas de interesse geral, mas também outros de caráter privado dos
partidos políticos e de outras instituições, tanto particulares como públicas. No âmbito da
comunicação política os cidadãos seriam interpelados como eleitores, “essa definição que
encontra concordância na maior parte dos estudiosos, caracteriza os cidadãos como sujeitos de
comunicação política em sua veste de cidadãos eleitores e não tanto usuários de serviços
públicos”.
A professora Heloiza Matos (2009, p. 49) afirma que no início do século XX, no Brasil,
a expressão comunicação pública era associada à ideia de comunicação estatal e mais tarde
ficou atrelada ao processo de implantação da radiodifusão. O termo, segundo a autora, era
utilizado em oposição à comunicação do setor privado. Ela lembra que embora a maioria dos
veículos seja tratada como empresas particulares, a concessão para uso do espectro
eletromagnético é pública. “Embora haja diferenças entre a origem dos recursos financeiros
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(privados) e a origem da concessão e regulamentação (estatais), as finalidades que orientam o
funcionamento da mídia deveriam ser guiadas pela satisfação do interesse público”.
Monteiro (2009) afirma que o termo comunicação política vem sendo substituído pela
expressão marketing político. E observa que mesmo com palavras diferentes a prática
estabelecida é a mesma. A autora define comunicação política como a que é praticada por
partidos políticos e candidatos. “Ela abusa dos meios de comunicação de massa como
instrumento de competição eleitoral ou político-partidário, para influenciar e controlar as
percepções do público a respeito dos temas políticos” (MATOS, 2003 apud MONTEIRO,
2009, p. 38-39).
A autora lembra que Zémor (1995) alerta para a dificuldade em se conseguir estabelecer
fronteiras entre as classificações de comunicação política, comunicação governamental e
pública. E propõe três pontos que devem ser levados em conta na problematização do tema.

Primeiramente, o fato de que o tempo de duração de uma instituição pública
é mais longo do que o do exercício do poder por quem ocupa um cargo
político ou um mandato eleitoral. Em segundo lugar, a perspectiva de que o
cidadão é também eleitor. Por fim, a constatação de que é no âmbito do
Legislativo que acontecem os debates públicos (MONTEIRO, 2009, p. 39).

Monteiro (2009, p. 40) baseia-se na natureza da mensagem para distinguir CP e
comunicação política. A informação de interesse público é entendida como característica
singular da CP, não importa sua origem, independentemente de ter sido emitida por
instituições públicas ou privadas. “Importa que elas sejam portadoras do interesse coletivo;
que elas coloquem o interesse público à frente do interesse particular esteja este último no
mundo dos negócios ou no da política. Importa que elas sejam fruto do debate público e
propiciem o debate público”.
A partir dessa mesma perspectiva de pensamento, Duarte (2009, p.60) afirma que CP
não se trata de um conjunto de conhecimentos ou estruturas específicas, “estando mais
próximo de se caracterizar como um etos, uma postura de perceber e utilizar a comunicação
como instrumento de interesse coletivo para fortalecimento da cidadania”. O autor ressalta
que não se trata da comunicação meramente institucional, nem corporativista ou ainda de um
único público. Para Duarte (2009, p. 61) o processo de comunicação pública é centrado no
cidadão, na garantia do direito à informação e à expressão, no diálogo e no estímulo à
participação. “Praticar comunicação pública implica assumir espírito público e privilegiar o
interesse coletivo em detrimento de perspectivas pessoais e corporativas”.
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O que parece diferenciar a CP de outras modalidades ou práticas comunicacionais não é
a origem de sua mensagem, quer dizer, não depende de quem seja o emissor, a CP não é
prática privativa de instituições ou órgãos públicos, embora a administração pública devesse
tê-la como obrigação, na prestação de contas e no fornecimento de informações que possam
garantir aos cidadãos conhecer e exercer da melhor forma possível os direitos assegurados
dentro do ordenamento jurídico. O elemento distintivo da CP está, portanto, na informação
que a mensagem carrega, informação que tem como principal qualidade os dois sentidos de
público apontados por Bobbio: público, como o que é de todos, diz respeito a todos e público
como aquilo que deve ser visto, conhecido, que não deve ser secreto.
Faz-se pertinente observar que as reflexões a respeito do conceito de CP apontam para
uma prática comunicacional que compreende o receptor como cidadão e pode ser entendida
como um meio ou ferramenta que propicie a esse cidadão agir de forma ativa no
conhecimento e exercício dos direitos em oposição a uma postura passiva em relação ao
Estado. Sendo assim, pode-se dizer que o conceito guarda relação estreita com a própria ideia
de cidadania, não é possível pensar CP apartada das noções de diálogo, participação,
esclarecimento e emancipação.
A partir dessa constatação nos arriscamos a afirmar que a prática de CP é condição
fundamental para o alcance da cidadania. Nas sociedades onde houve uma grande penetração
dos veículos de comunicação massivos, como o rádio e a televisão e recentemente também
das conexões de internet que gerou a popularização das redes sociais digitais se verifica que
os processos de mediação da realidade são fundamentalmente processos midiáticos,
alcançados por meio de diferentes plataformas de comunicação, que propiciam ao receptor,
inclusive, ser ao mesmo tempo emissor/produtor de conteúdo. Nessas condições, práticas de
comunicação guiadas pelo objetivo de informar a partir do interesse público, que propiciem o
conhecimento e levem a processos de emancipação são cada vez mais relevantes e
necessárias.
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3 CIDADANIA: RECORTES HISTÓRICOS

Portanto, já que explorais o pobre e lhe exigis tributo de trigo, edificareis
casas de pedra, porém não habitareis nelas; plantareis as mais excelentes
vinhas, porém não bebereis do seu vinho. Porque eu conheço as vossas
inúmeras transgressões e os vossos graves pecados: atacais o justo, aceitais
subornos e rejeitais os pobres à sua porta (Amós, 5:11-12).

O trecho acima foi extraído do livro de Amós, que pertence ao Antigo Testamento. Os
profetas da Antiguidade, figuras comuns em sociedades como a hebraica, eram homens que se
diziam porta-vozes de divindades, arrogavam-se a missão de espalhar a palavra divina e eram
muitas vezes tratados como videntes capazes de prever o futuro.
O historiador Jaime Pinsky (2003) enxerga na religião hebraica uma característica que
outros povos monoteístas não possuíam. Os profetas hebreus foram os primeiros a conceber
um deus além da ideia de divindade guerreira cuja função seria proteger seus seguidores e
condenar os inimigos, eles criaram o que o historiador chama de monoteísmo ético. O
discurso dos profetas revela um deus preocupado com a desigualdade, com as diferentes
condições em que viviam ricos e pobres, menos interessado no cumprimento de rituais e
sacrifícios e mais em cobrar comportamento ético e atitudes solidárias. Segundo o historiador,
essas ideias e valores propagados pelo monoteísmo ético configuraram-se nas bases das
religiões ocidentais e correspondem ao que ele chamou de pré-história da cidadania.
Para Pinsky (2003, p. 27), ao exporem as injustiças da monarquia hebraica contra seus
súditos, e darem voz às lamentações e opressões sofridas pelos subalternos, os profetas
questionam as relações sociais vigentes e pela primeira vez na história do homem acenam
para a possibilidade da existência de outro tipo de sociedade mais justa e onde as pessoas
tenham direitos. “Ao criticarem o que existia e proporem uma nova sociedade, cortam suas
amarras e partem para mar aberto. Desistem do deus do templo, de qualquer templo, e criam o
deus da cidadania”.
Questões ligadas à cidadania como igualdade, justiça, solidariedade, pertencimento
parecem estar presentes na história do homem e das sociedades desde então.
Tradicionalmente, a ideia de cidadania supõe a junção de três esferas diferentes de direitos:
civil, política e social. Essa formatação foi concebida pelo sociólogo Thomas H. Marshall na
década de 50 ao estudar a evolução da conquista de direitos na sociedade inglesa. Marshall
(1967) aponta que no país europeu o desenvolvimento da cidadania deu-se de modo linear
durante três séculos: no século XVIII houve a conquista dos direitos civis, depois no século
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seguinte os ingleses reivindicaram direitos políticos e conseguiram a implementação de
direitos sociais a partir do século XX.

Chamarei estas três partes, ou elementos, de civil, política e social. O
elemento civil é composto dos direitos necessários à liberdade individual liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à
propriedade e de concluir contratos válidos e o direito à justiça. [...] Por
elemento político se deve entender o direito de participar no exercício do
poder político, como um membro de um organismo investido da autoridade
política ou como um eleitor dos membros de tal organismo. As instituições
correspondentes são o parlamento e conselhos do Governo local. O elemento
social se refere a tudo o que vai desde o direito a um mínimo de bem-estar
econômico e segurança ao direito de participar, por completo, na herança
social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que
prevalecem na sociedade (MARSHALL, 1967, p. 63-64).

É possível afirmar que com o passar do tempo, desenvolvimento científico e
tecnológico, movimentos sociais, mudanças de valores e comportamentais nas sociedades
fizeram com que a lista de direitos elencada por Marshall na metade do século XX fosse
ampliada. Além dos direitos à liberdade, ao voto, à saúde e educação podemos citar outros
cujo conteúdo refere-se ao âmbito coletivo e relaciona-se com noções de fraternidade e
solidariedade como o direito ao meio ambiente, direito à autodeterminação dos povos e o
direito à comunicação, sendo este último o que nos interessa para a pesquisa. Pretendemos a
partir de recortes históricos verificar de que forma o conceito de cidadania se desenvolveu e
como se configura à luz da realidade brasileira contemporânea para então compreender o que
significa apontar a comunicação como um direito de cidadania.

3.1 A CIDADANIA EXCLUDENTE DAS CIDADES-ESTADO

A questão da cidadania na Antiguidade está ligada diretamente ao surgimento das
cidades-estado ou polis no mundo grego. Nesse contexto Atenas é tida como a polis de maior
relevância por ter implantado no século V a.C. um regime de governo baseado parcialmente
na vontade popular, de caráter democrático, com as ressalvas impostas por uma sociedade
escravocrata. Em uma tradução literal da origem grega da palavra, demo=povo e
cracia=poder, portanto poder do povo. Ao participarem de forma direta das funções públicas e
exercer poder de decisão sobre diferentes aspectos da vida na polis, os cidadãos atenienses
adquirem direitos políticos.
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Comparato (1993) afirma que os cidadãos atuavam na votação de leis e que uma das
principais prerrogativas era a igual liberdade de fala ou palavra nas assembleias do povo. Mas
se hoje entendemos por cidadão todo e qualquer indivíduo que habite o território de
determinado Estado-Nação, na Atenas da Antiguidade eram considerados cidadãos apenas
indivíduos do sexo masculino nascidos de pai e mãe atenienses. Estrangeiros, escravos,
mulheres, crianças e outros segmentos minoritários estavam excluídos do que se poderia
considerar como privilégios de cidadania.
Guarinello (2003) ressalta que possuir o status de cidadão e pertencer à comunidade da
polis era algo de grande relevância e minuciosamente controlado por meio de registros
escritos. O autor lembra que Aristóteles se referiu àqueles que viviam fora da cidade-estado
como indivíduos sem direitos e garantias sobre si e seus bens. O certo é que com a aplicação
de uma cidadania restritiva, o excluído não era só quem estava além dos muros, mas a grande
parte dos habitantes das cidades que apesar de trabalharem em diversos segmentos e
contribuírem com a geração de riquezas não estavam aptos à participação política.
Apesar de entender a cidadania ateniense como uma cidadania restritiva, Guarinello
aponta que se deve levar em conta a relevância do fenômeno da democracia em Atenas, que
mesmo com a delimitação do universo de pessoas que poderiam ter participação direta nas
decisões políticas não restringiu a participação a critérios como posição social ou posse de
bens. Um dos motivos para o êxito do governo democrático em Atenas, segundo o autor, seria
a distribuição de terras e tributos conquistados em guerras contra os persas aos mais
necessitados. Contudo, o surgimento do espaço público colocou em evidência as diferenças
entre os cidadãos mais ricos e os mais pobres, além do próprio crescimento das cidades, o
desenvolvimento do comércio na região do mar Mediterrâneo e o aumento dos escravos foram
fatores que contribuíram para acirrar as desigualdades na cidade-estado.
O período entre os séculos IV e II a.C. foi marcado por intensas disputas por
distribuição de terras e outras demandas sociais a ponto de algumas cidades se dividirem em
duas. “Fragmentadas, fechadas pelo caráter exclusivista de sua cidadania, as cidades-estado
não conseguiram fundir-se em comunidades mais amplas. As milícias cidadãs tornaram-se
pequenas e fracas diante de um mundo em permanente integração” (GUARINELLO, 2003, p.
42). Para o autor tanto a fraqueza interna quanto a incapacidade de resistir aos ataques de
invasores externos contribuíram para a queda das cidades-estado e consequentemente para a
formação de grandes impérios, como foi o romano.
A palavra latina ciuis significa cidadão e ciuitas era entendida pelos romanos como um
conceito único que designava Estado, cidade e cidadania (FUNARI, 2003). Na Roma Antiga
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ciuis era o ser humano livre e tal característica era reservada a certas parcelas da sociedade,
ser escravo ou estrangeiro tornava inviável a possibilidade de ser considerado um cidadão
romano.
Durante a República Romana, nos séculos V e IV a.C., Funari (2003) lembra que
ocorreram levantes dos plebeus contra os patrícios (classe dominante) na luta por diretos. Aos
plebeus não era permitido ocupar cargos públicos, votar no Senado e casar-se com patrícios,
eles também não entravam na partilha das terras conquistadas de outros povos, estavam
sujeitos a terem suas próprias terras confiscadas por endividamento e até serem escravizados
pelo mesmo motivo.
À medida que os romanos avançavam para conquistar outras cidades dependiam cada
vez mais de um exército forte e numeroso e este passou a depender mais de soldados plebeus.
Isso foi usado para pressionar os patrícios que aos poucos cederam na concessão de alguns
direitos. Em 494 a.C. foi instituído, por exemplo, o Tribunado da Plebe, com poder de veto
em relação a decisões dos patrícios.
Funari identifica valores de cidadania em outros momentos da civilização romana como
em uma legislação datada de 122 a.C. que propiciava aos cidadãos recorrerem de abusos de
poder. Além disso, o autor aponta a preocupação dos romanos em dar publicidade às leis ou
inscrições, que deveriam ser afixadas em locais públicos para garantir que se tornassem
conhecidas. Segundo o autor, o conceito de liberdade estava na base da cidadania romana, e
perante a lei os indivíduos eram divididos em escravos ou livres (e só estes últimos eram
amparados por ela).
De acordo com Funari, os pensadores modernos partiram da ideia romana chamada de
liberdade negativa, descrita como a circunstância de não estar submetido à vontade de outra
pessoa, para moldar os fundamentos da liberdade individual. Outras contribuições da
sociedade romana para as noções atuais de cidadania e democracia foram a criação do modelo
de Senado e Câmara, instituídos na República e a invenção do voto secreto.
Soares (2004), ao analisar as origens clássicas da cidadania nas cidades-estado, ressalta
que se trata de uma cidadania exclusivamente política, não havia ainda a configuração de uma
ideia de liberdade individual no âmbito privado. Essa é a mesma percepção de Comparato
(1993) ao notar o contraste entre o status político do cidadão na civilização greco-romana e a
falta de liberdade no âmbito privado.
Não havia, praticamente, vida privada. Muitas cidades gregas proibiam o
celibato: outras, o trabalho manual ou, contraditoriamente, a ociosidade. Até
a moda era objeto de regulação pública: a legislação espartana determinava o
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penteado das mulheres e a de Atenas proibia que elas levassem em viagem
mais que três vestidos. Em Rodes, a lei impedia os homens de se barbearem
e em Esparta eles eram obrigados a raspar o bigode. Tanto a religião, quanto
a educação, eram assuntos de exclusiva competência dos Poderes Públicos,
pois tratava-se de moldar o caráter dos cidadãos para o serviço da polis
(COMPARATO, 1993, p. 88).

No contexto do Direito Romano, o direito era entendido como um patrimônio e estava
ancorado em três bases: liberdade, cidade e família, conforme nos explica Zeron (2003, p. 98).
A liberdade consistia em condição fundamental para a posse de direito, de modo que o
escravo ao ter sua liberdade suprimida, não poderia aspirar à posse de uma família e a posse
de uma cidade, mesma situação de estrangeiros vencidos nas guerras e que eram rendidos ao
poder de Roma e de certa forma se viam em situações de menor liberdade. “Por isso o Direito
Romano era privilégio do povo livre de Roma, dos cidadãos romanos. Cidadania reporta-se
primariamente, nesse sentido, à condição de quem pertence a uma cidade e sobre ela têm
direitos”.
Autores como Hoornaert (2003) enxergam uma relação estreita entre o desenvolvimento
do cristianismo e a sociedade romana dos primeiros séculos. O autor defende que o
crescimento da religião esteve ligado fortemente à luta por dignidade e cidadania daqueles
que não eram considerados cidadãos romanos e experimentavam a marginalização política e
econômica. O motivo que melhor justifica a popularização do cristianismo nos dois primeiros
séculos teria sido a criação de uma rede associativa entre as populações subalternas que
estavam à margem da sociedade romana. Hoornaert cita como exemplo de ações
empreendidas pelos cristãos: a doação de alimentos a órfãos e viúvas necessitadas; serviço de
acolhida e hospedagem para estrangeiros; visitas a enfermos e presos; organização de funerais
e enterros, não só daqueles que pertenciam à comunidade, mas da vizinhança em geral,
inclusive pagãos.
O autor nega fatores tradicionalmente apontados como responsáveis pelo sucesso e
difusão da religião no mundo ocidental. Segundo ele, não se pode atribuir a vitória do
cristianismo ao martírio de Jesus Cristo, à santidade, aos milagres e à evangelização.
Hoornaert (2003, p. 82) observa que o martírio não teve o impacto histórico que lhe foi
atribuído em literatura sobre o período. Ele também questiona a ideia de santidade associada
aos primeiros cristãos. “Os dois únicos cristãos das primeiras gerações dos quais é possível
reconstituir uma biografia coesa, Paulo e Hermas (início do século II), declararam
explicitamente que não são „santos”.
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Sobre os milagres que teriam sido realizados por Jesus Cristo, Hoornaert (2003, p. 82)
lembra que a literatura cristã à época não fazia distinção rígida sobre fatos reais e situações
hipotéticas ou imaginárias. “Nesse ponto os evangelhos e os atos dos apóstolos decepcionam
os positivistas entre nós, já que o seu intento consiste menos em relatar o que realmente
aconteceu do que em provocar a consciência e a ação”. Por fim, em relação à evangelização, o
autor afirma que só há relatos históricos de missionários cristãos a partir do fim do século III.
Hoornaert (2003, p.82) afirma que Celso, um intelectual romano definiu, por volta do ano
170, “os cristãos como tímidos que têm medo de abrir a boca”.
As ações humanitárias, portanto, fizeram com que o cristianismo encontrasse grande
apoio popular. Hoornaert (2003, p. 94) ressalta que a religião se desenvolveu nos extratos
sociais mais baixos e que é engano creditar esse desenvolvimento a um movimento
organizado de evangelização a partir de apóstolos ou bispos. “Constituiu-se numa „utopia que
funciona‟ no seio do submundo romano. Conseguiu para muitas pessoas e muitos grupos uma
cidadania real, embora limitada e bastante modesta quanto aos resultados em termos de
sociedade global”.
A cidadania romana chegou a ser estendida a todos os homens livres do Império no ano
de 212, porém nessa época o imperador já gozava de plenos poderes e autonomia e ser
cidadão não se diferenciava de ser súdito. O século seguinte foi marcado por guerras civis e
disputas entre os generais romanos que resultaram no enfraquecimento das estruturas do
Império e o consequente esvaziamento das cidades, com a migração dos aristocratas para as
propriedades rurais (FUNARI, 2003).

3.2 A JUNÇÃO DE PÚBLICO E PRIVADO E A AUSÊNCIA DA CIDADANIA NA
IDADE MÉDIA

Alguns historiadores apontam o sistema de colonato implantado pelo Estado Romano já
no seu período de decadência como fundamental na transição da estrutura organizacional da
cidade-estado para o feudo. No sistema de colonato, a terra era dividida: uma parte consistia
na reserva senhorial e outra era entregue aos camponeses. Estes deviam produzir sem
remuneração na reserva senhorial e entregar parte do que produziam em suas terras ao senhor.
(FRANCO JÚNIOR, 1986). O regime de escravidão que perdurou na Antiguidade é então
substituído pelo regime de servidão.
Convencionou-se chamar de Idade Média o período histórico entre as invasões
germânicas que resultaram na queda do Império Romano do Ocidente no século V e a
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conquista de Constantinopla, capital do Império Bizantino pelo Império Turco-Otomano, no
século XV. O período medieval foi marcado pelo feudalismo: sistema econômico, político e
social, baseado na propriedade da terra e nas relações de vassalagem, em troca de um feudo e
de proteção, o vassalo garantia fidelidade e ajuda militar ao seu senhor ou suserano, sendo que
o rei era considerado o suserano de maior poder.
Dalari (1998) aponta que as constantes invasões e guerras dificultavam o comércio, o
que fez com que a posse da terra alcançasse imensa valorização, pois dela dependia a
subsistência de todos, ricos ou pobres, nobres ou servos, levando ao desenvolvimento de um
sistema administrativo e militar diretamente baseado na posse, no patrimônio. O autor
identifica nesse período histórico três situações que expõem a falta de diferenciação que se
estabeleceu entre o público e o privado.

Pela vassalagem os proprietários menos poderosos colocavam-se a serviço
do senhor feudal, obrigando-se a dar-lhe apoio nas guerras e a entregar-lhe
uma contribuição pecuniária, recebendo em troca sua proteção. Outra forma
de estabelecimento de servidão era o benefício, contratado entre o senhor
feudal e o chefe de família que não possuísse patrimônio. Este último recebia
uma faixa de terra para cultivar, dela extraindo o sustento de sua família,
além de entregar ao senhor feudal uma parcela da produção. Estabelecido o
benefício, o servo era tratado como parte inseparável da gleba, e o senhor
feudal adquiria, sobre ele e sua família, o direito de vida e de morte, podendo
assim estabelecer as regras de seu comportamento social e privado. Por
último, é importante considerar a imunidade, instituto pelo qual se concedia
a isenção de tributos às terras sujeitas ao benefício. A vassalagem era uma
relação jurídica de caráter pessoal, enquanto que o benefício tinha o sentido
de estabelecimento de um direito real, mas ambos implicando o
reconhecimento do poder político do senhor feudal e contribuindo para que o
feudo tivesse sua ordem jurídica própria, desvinculada do Estado (DALARI,
1998, p. 28-29).

Apesar de estarem ligados a um Estado (ainda difuso e com dimensões imprecisas,
como lembra Dalari) comandado por um rei ou imperador, os senhores feudais detinham
controle sobre suas propriedades e exerciam poder de forma independente. É interessante
observar como essa configuração que pressupõe a subjugação daqueles desprovidos de
patrimônio por aqueles que o possuem irá se reproduzir no Brasil colonial, com os
latifundiários que exerciam domínio sobre grande parte da população, não só em suas
propriedades, mas também encarnavam poderes administrativos e jurídicos, exercendo-os da
maneira que lhes interessasse, subordinando dessa forma o que pertenceria ao âmbito público
à esfera do privado, semeando a cultura de uma sociedade patrimonialista.
Comparato (1993, p. 88) afirma que a civilização ocidental passou por vários séculos de
supressão da cidadania durante a Idade Média. “O status civitatis foi substituído por um
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complexo de relações hierárquicas de dominação privada. O renascimento da vida política
fundada na liberdade entre iguais deu-se apenas a partir do século XI, nas cidades-estados da
península itálica...”. O autor pondera, entretanto, que assim como nas cidades-estado da
Antiguidade, a cidadania neste contexto pertencia a um grupo privilegiado, uma minoria que
habitava os burgos e prosperou a partir do comércio, longe da influência dos senhores feudais.
Zeron (2003, p. 100) explica que algumas cidades do chamado Reino Itálico, mesmo
submetidas ao Sacro Império Romano, acabaram por conquistar autonomia por conta das
dificuldades financeiras e militares do imperador e também de conflitos envolvendo a Igreja.
Foi o caso de algumas cidades do norte da Itália que ancoradas pelo desenvolvimento do
capital mercantil resistiram a tentativas de unificação do território. “O eclipse simultâneo do
Império e do papado fizeram da Itália o elo fraco no feudalismo ocidental: entre os meados do
século XIV e os do século XVI, as cidades entre os Alpes e o Tibre passaram por essa
experiência histórica revolucionária a que os homens chamaram „Renascimento‟”.

3.3 A CIDADANIA LIBERAL MODERNA

O período histórico conhecido como Idade Moderna foi marcado por inúmeras
transformações. A Reforma Protestante, a expansão marítima europeia e o movimento
Renascentista mudaram a percepção do homem sobre o mundo e sobre si mesmo. Os
acontecimentos registrados entre a crise do sistema feudal e as revoluções burguesas
inauguram uma nova visão de mundo, incompatível com noções como a predestinação divina
utilizada para justificar privilégios e desigualdades.
Mondaini (2003, p.116) relata que um dos acontecimentos mais importantes para essa
revolução de pensamento foi o que ele chama de historicização da desigualdade. “A
diferenciação natural existente entre os homens não implica a existência da desigualdade
natural entre eles. Esta última tem origens – e isso nos leva a pensar num tempo passado em
que ela não existia e num futuro possível em que ela não mais existirá”. A partir daí, o autor
aponta o surgimento de uma nova fase na história da humanidade, o citadino/súdito passa a
ser citadino/cidadão. E a Era dos Deveres dá espaço à Era dos Direitos.
Pensadores de tradição liberal como Thomas Hobbes e John Locke foram fundamentais
na consolidação de uma concepção que tem no indivíduo o motivo da existência do Estado,
segundo Mondaini. Hobbes afirma que o Estado absolutista é resultado de um contrato social
entre homens que até então viviam livres e iguais em um “estado de natureza”, mas que para
se protegerem uns dos outros tomam a decisão de fazer um pacto: sua liberdade individual em
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troca da proteção do Estado. Mesmo de caráter absolutista, a obra de Hobbes já aponta para
uma percepção moderna da relação indivíduo/Estado. O segundo só existe em função da
vontade do primeiro.
O contratualismo de Locke se diferencia do de Hobbes em relação ao “estado de
natureza” em que viviam os homens, como esclarece Mondaini. Para Locke os indivíduos
neste estado possuíam direitos naturais: vida, liberdade e bens, que ele definiu como
propriedade. O contrato social com o Estado teria então a finalidade de preservar e garantir a
propriedade. Para que tal objetivo se concretizasse Locke propôs a divisão de poderes dentro
do Estado: poder legislativo, poder executivo e poder federativo. Os três seriam mantidos pelo
“princípio da maioria” e no “respeito às minorias”.
Mondaini (2003, p. 131) destaca que não se pode desprezar a importância do
pensamento liberal na constituição das liberdades civis, mesmo que essas liberdades tenham
sido associadas ao critério excludente de possuir posses. A cidadania liberal pode ser
considerada uma cidadania excludente ao diferenciar cidadãos ativos e passivos, cidadãos
com posses e sem posses. Por outro lado, ao lutarem pela garantia de direitos para uma classe
específica, os liberais burgueses acabam expressando uma vontade geral que acomete todos os
extratos da sociedade. “Por uma liberdade positiva é que virá à tona nos séculos vindouros a
luta por igualdade política e social, tarefa árdua a ser conquistada não mais pelos liberais, mas
regularmente contra eles, pelas forças democráticas e socialistas. Uma luta contínua que não
cessa até o tempo presente”.

3.4 INVESTIGANDO O CONCEITO DE CIDADANIA

A cidadania plena ou o ideal de cidadania a ser perseguido: a junção dos direitos civis,
políticos e sociais tem como modelo as nações desenvolvidas Ocidentais. A separação dos
direitos em três classes remete à obra de Marshall como citado anteriormente. O sociólogo
britânico mostrou que, primeiro foram consolidados os direitos civis e a partir do exercício
desses, os ingleses reivindicaram direitos políticos. A participação na política permitiu que
defensores das causas operárias fossem eleitos, para então introduzirem os direitos sociais.
Carvalho (2010, p. 11) lembra, entretanto, que o próprio Marshall faz uma ressalva em
relação à linearidade do processo descrito por ele. O sociólogo britânico aponta que a
educação do povo é condição indispensável para a expansão e conquista dos outros direitos.
“Ela é definida como direito social mas tem sido historicamente um pré-requisito para a
expansão dos outros direitos. Nos países em que a cidadania se desenvolveu com mais
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rapidez, inclusive na Inglaterra, por uma razão ou outra a educação popular foi introduzida”.
E completa: “a ausência de uma população educada tem sido sempre um dos principais
obstáculos à construção da cidadania civil e política”.
O autor ressalta a complexidade do fenômeno da cidadania ao lembrar que o exercício
de certos direitos como o de votar e ser votado e a liberdade de pensamento e expressão não
implicam necessariamente na garantia de outros direitos como segurança, educação e
emprego. Uma vertente da cidadania pode estar presente sem a outra, situação facilmente
observável no Brasil pós-ditadura.
Soares (2004, p. 43) ao investigar o conceito de cidadania, estabelece uma distinção
entre os direitos humanos e os direitos de cidadania. A autora afirma que os primeiros se
referem aos direitos fundamentais como o direito à vida, são direitos herdeiros do Iluminismo,
“hoje, fazem parte da consciência moral e política da humanidade”. Os direitos de cidadania
são oriundos dos mesmos acontecimentos históricos, mas são aqueles estabelecidos dentro da
ordem jurídica de um país. Eles englobam segundo Soares, as esferas civil, política e social e
ainda a econômica e a cultural. Quando são garantidos e efetivados, teríamos então uma
“cidadania democrática”.
A autora considera que o estabelecimento de direitos de cidadania está intimamente
ligado ao ambiente democrático e que tanto democracia como cidadania são processos em
constante movimento e historicamente determinados.

Os cidadãos numa democracia não são apenas titulares de direitos já
estabelecidos – mas existe, em aberto, a possibilidade de expansão, de
criação de novos direitos, de novos espaços, de novos mecanismos. O
processo, portanto, não se dá num vazio. Lembra Marilena Chauí que a
cidadania exige instituições, mediações e comportamentos próprios,
constituindo-se na criação de espaços sociais de lutas (movimentos sociais,
sindicais e populares) e na definição de instituições permanentes para a
expressão política, como partidos, legislação, órgãos dos poderes públicos
[...] (SOARES, 2004, p. 45-46).

Os direitos de cidadania e os direitos humanos, considerados naturais e universais
seriam coincidentes, conforme Soares nas sociedades efetivamente democráticas. No entanto,
a autora ressalta que os direitos do cidadão não devem de forma alguma se sobrepor aos
direitos humanos porque como universais são intrínsecos a todos os indivíduos, independente
de etnia, nacionalidade ou gênero.
Pinsky (2003) ao definir o conceito de cidadania concorda com o pensamento de Soares
ao afirmar tratar-se de um conceito historicamente definido com significados que variam no
tempo e no espaço. O autor salienta que ao longo da história nos limites de cada país
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alteraram-se os titulares da cidadania assim como os próprios direitos: negros foram libertos
da situação de escravidão, mulheres conquistaram direito ao voto, homossexuais conseguiram
permissão para se casar. Sobre a análise de Pinsky nos parece necessário destacar sua
preocupação em associar a evolução dos direitos de cidadania aos processos de lutas. O autor
destaca que as Revoluções Americana e Francesa que propiciaram a Declaração dos Direitos
Humanos foram o pontapé inicial por romper com a ordem vigente baseada nos deveres do
súdito. A partir daí uma série de lutas foram travadas por diferentes grupos no intuito de
conquistar e ampliar direitos.
Apoiado na teoria marxista, Viana (2003) critica a noção de cidadania apontada como
caminho para a emancipação do cidadão na sociedade. Segundo o autor, o desenvolvimento
da cidadania moderna, primeiro com os diretos civis surge atrelada a ascensão política da
burguesia não por acaso.

O movimento do capital comercial engendrou o predomínio do capital
industrial e este se consolidou e transformou em uma nova força dominante.
Este processo gerou a necessidade do mercado livre, que se manifesta
através da instituição do trabalhador juridicamente livre e da propriedade
privada burguesa, ao lado da instituição de um mercado consumidor e um
mercado distribuidor igualmente livres. Desta forma, os chamados direitos
civis (liberdade de ir e vir, de propriedade, etc.) são conseqüências naturais
da emergência da civilização burguesa (VIANA, 2003, p. 56).

A cidadania entendida como a concessão de direitos serviria, segundo Viana (2003, p.
55), como uma forma de legitimar e conservar as desigualdades no contexto de uma
democracia capitalista ao mesmo tempo em que apaziguaria conflitos ou movimentos
revolucionários que pudessem questionar a ordem econômica vigente. “A desigualdade real
existente entre os homens é substituída por uma fictícia igualdade, „perante a lei‟. Uma vez
que a lei é igual para todos, pressupõe-se que existe uma igualdade jurídica entre os homens”.
Para o autor essa igualdade seria falsa porque a efetivação dos direitos depende do poder
aquisitivo. “Qualquer disputa jurídica entre um burguês e um proletário, que são „iguais
perante a lei‟, tende a ser resolvida em favor do primeiro, pois eles são „desiguais perante a
realidade‟. O primeiro conta com o poder do dinheiro e isto quer dizer os melhores
advogados, as melhores provas, a melhor imagem, etc”.
Viana (2003, p. 61) não se coloca contra a concessão ou conquista de direitos, mas
questiona a efetividade dessas políticas ou ações no que diz respeito a alterações significativas
que possam mudar a ordem social e oferecer à população subalterna uma emancipação real.
Para o autor, as políticas sociais teriam a função única de integrar as populações oprimidas ao
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sistema capitalista. “Não se trata também de ampliar a cidadania mas de superá- la, ou seja, o
problema não está em conquistar direitos (civis, políticos e sociais) e deveres e sim em
transformar a sociedade”.
A cidadania colocada dessa forma por Viana (2003) corresponde então a uma ideologia
burguesa, convergente com o interesse das classes dominantes. Contudo, o próprio autor
reconhece que em alguns países, em momentos históricos específicos, a cidadania apresentouse como elemento de enfretamento dos interesses capitalistas. Ele observa, entretanto, que
essa situação é mais rara em países com baixos índices de desenvolvimento socioeconômico e
humano, caso do Brasil.

3.5 A CIDADANIA NO CONTEXTO BRASILEIRO

Um dos problemas em relação ao estabelecimento de direitos de cidadania no Brasil
decorre, segundo Meksenas (2002, p. 56) da confusão entre público e privado, instalada desde
os tempos da colonização portuguesa. O patrimônio da Coroa portuguesa era entendido como
privado. Aos habitantes da colônia, aqueles que eram proprietários, cabiam a administração
dos bens municipais. “Tal patrimônio era definido como público em oposição ao que
pertencia à Coroa, definido como privado. Uma vez que a vila era controlada por chefes locais
e pertencentes às famílias proprietárias, a administração da vila aparecia como uma extensão
da administração dos bens familiares”.
O autor lembra que enquanto na Europa, os direitos se afirmaram como resultado das
revoluções burguesas, da distinção entre o público e o privado e sob a bandeira das liberdades
civis; no Brasil os direitos foram moldados na posse da propriedade, e “se caracterizavam
como uma questão de sangue”, o que era bem comum era administrado pelas elites como bem
familiar. Meksenas (2002) observa que além dos escravos e pobres não possuírem qualquer
status de cidadania, as próprias elites desconheciam o significado de uma vivência cidadã.
O exercício dos „direitos‟ na vida municipal - a sociedade civil – se
concentrava nas mãos das famílias proprietárias, que utilizavam a justiça
municipal como um mecanismo do poder pessoal. Mesmo frente à justiça da
Coroa portuguesa, as questões cotidianas se resolviam na justiça municipal,
pois a metrópole se apresentava distante (MEKSENAS, 2002, p. 57).

Com a falta de instituições que garantissem o exercício dos direitos de forma
democrática, o poder público estava concentrado nas mãos de agentes privados. Dessa forma,
o autor aponta que as classes subalternas viviam subordinadas aos proprietários locais a quem
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recorriam em busca de proteção e na ocasião de alguma necessidade. Para o autor essa prática
que teria se iniciado ainda na colonização permeia as relações cidadãos/Estado até hoje.
A afirmação do poder político patrimonial resulta em descrença em relação ao
funcionamento das instituições públicas quanto à garantia de direitos. É daí, segundo o autor,
a ideia de que é mais fácil e rápido agir por conta própria do que esperar pelo Estado, que
estaria a serviço daqueles que detém poder político e econômico. O que leva Meksenas (2002)
a afirmar que tanto nos primórdios da sociedade brasileira como no século XXI o povo não
busca o Estado como um exercício de direito, a postura é mais de submissão e similar com a
de quem recebe um favor.
Dentro do contexto desfavorável de exercício dos direitos, Meksenas (2002) lembra que
no Brasil imperial quando 11% da população possuía o direito de votar foi desenvolvido o
que ele chama de um tipo de estratégia popular de resistência. Além das eleições serem
constantemente fraudadas, a declaração do voto era feita em público de modo que o eleitor era
refém do chefe político local. Ao perceber a importância que o voto tinha para aquele que
pretendia se eleger, o eleitor passa a negociá-lo, troca o voto por dinheiro, comida, animais e
muitos encontraram maneiras de negociar o voto mais de uma vez.

Com o voto como lealdade na sociedade patrimonial, encontramos as ações
dos subalternos que, na resistência histórica possível, o converteramem
mercadoria. É óbvio que tais procedimentos não conduziram a uma
emancipação social a partir do cotidiano, mas é possível ver em episódios
como esses, ou como em Canudos, uma história que também é
protagonizada pelas classes trabalhadoras (MEKSENAS, 2002, p. 60-61).

Em episódios como esse, o autor afirma que as elites reagiam desqualificando o modo
de agir popular no imaginário social. A população pobre era então caracterizada como
malandra, analfabeta, supersticiosa, violenta. E acusada de participar do processo eleitoral
com o intuito de obter vantagens pessoais, um argumento que, como lembra Meksenas passou
a fazer parte da consciência social.
Entre as décadas de 1930 e 1940 houve a formação de um pensamento conservador
autoritário no que tange ao exercício de direitos. O Estado aparece como ente organizador,
edificador nas obras de autores conservadores da intelectualidade brasileira como Oliveira
Vianna, Alberto Torres e Azevedo Amaral. De acordo com Meksenas (2002) esses
intelectuais dissiparam ideias como desconfiança em relação ao sufrágio universal;
necessidade do fortalecimento do poder Executivo frente ao Legislativo; enxergavam as
classes trabalhadoras como classes sem aptidão para o civismo.
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A partir da década de 1940 e até 1964 governos populistas implantaram políticas de
industrialização, houve incremento no emprego e no consumo, e parte da classe trabalhadora
passou a integrar a ordem vigente e a se organizar, resultando nos movimentos populares da
década de 60. Esses movimentos teriam segundo Meksenas (2002), assustado a elite
conservadora que acabou dando sustentação ao golpe militar de 1964. O autor avalia que o
regime militar retrocedeu quanto aos direitos civis e políticos já conquistados e também na
área social.
O sociólogo avalia que na sociedade brasileira as práticas clientelistas e sua crítica
fazem parte de um mesmo movimento, ao contrário da experiência europeia, onde os
processos de luta e conquistas de direitos tiveram contornos nítidos. Para o autor,
características da nossa sociedade como a oligarquia, o autoritarismo e o patrimonialismo
impediram o surgimento de uma consciência de cidadania como a que é presente nos países
desenvolvidos Ocidentais. Meksenas (2002, p. 169) afirma que a cidadania brasileira é um
processo a ser consolidado. “A cidadania aparece, então, mais como potência presente na luta
de classes e menos como fenômeno constituído”.
Muitos autores apontam a Constituição Federal de 1988 como um marco na conquista
dos direitos no Brasil. Carvalho (2010) é um deles. Ele salienta que os direitos políticos
atingiram patamares nunca antes vistos, mas ressalta que a democracia política não resolveu
problemas ligados às outras duas classes de direitos. O autor cita problemas na educação,
serviços de saúde e em relação aos direitos civis nas questões ligadas à segurança, integridade
física e acesso à Justiça.
Carvalho (2010, p. 215) propõe uma distinção dos cidadãos brasileiros em três
categorias para explicar de que forma os direitos são usufruídos na sociedade brasileira. Os
cidadãos de primeira classe seriam os que fazem parte da elite, “doutores, que estão acima da
lei, que sempre conseguem defender seus interesses pelo poder do dinheiro e do prestígio
social. Os doutores são invariavelmente brancos, ricos, bem-vestidos, com formação
universitária”. Os cidadãos de segunda classe fazem parte da classe média, são trabalhadores
assalariados, funcionários, pequenos proprietários. “Essas pessoas nem sempre têm noção
exata de seus direitos, e quando a têm carecem dos meios necessários para os fazer valer,
como o acesso aos órgãos e autoridades competentes, e os recursos para custear demandas
judiciais” (p. 216).
Por fim, está incluída entre os cidadãos de terceira classe a população mais subalterna:
trabalhadores informais, mendigos, menores abandonados. São na maioria negros, analfabetos
ou com pouca instrução formal. “Na prática, ignoram seus direitos civis ou os têm
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sistematicamente desrespeitados por outros cidadãos, pelo governo, pela polícia. Não se
sentem protegidos pela sociedade e pelas leis” (p. 216).
O historiador ressalta que apesar de termos a experiência inglesa como modelo de
consolidação dos direitos não há um único caminho para a cidadania. Porém, uma
consequência observada quando os direitos sociais consolidam-se primeiro é a valorização
excessiva do poder Executivo em detrimento do poder Legislativo. Isso é notável, sobretudo
segundo Carvalho, quando os direitos são concedidos em períodos ditatoriais, cria-se a
impressão de que o Legislativo é desnecessário, instala-se uma crise em relação à
representação política.
Na visão de Carvalho (2010, p. 227), as organizações não governamentais que sem fazer
parte da estrutura de governo desenvolvem atividades de interesse público configuram
estratégia que pode ser eficiente para fortalecer a relação entre Estado e sociedade e avançar
na consolidação de direitos. “Da colaboração entre elas e os governos municipais, estaduais e
federal, têm resultado experiências inovadoras no encaminhamento e na solução de problemas
sociais, sobretudo nas áreas de educação e direitos civis”.
Sobre a consolidação de direitos no Brasil do século XXI, o historiador alerta para a
inclusão de um novo fator no contexto: a cultura do consumismo. Carvalho cita como
exemplo a ocupação de um shopping no Rio de Janeiro por um grupo de sem-teto. Segundo o
autor, os sem-teto denunciavam as diferenças entre os pobres e os ricos que frequentavam
aquele espaço. Recentemente, em várias cidades do país grupos de jovens moradores de
regiões periféricas fizeram movimento semelhante que ficou conhecido como rolezinhos.
O problema, segundo Carvalho (2010, p. 228) é que o direito almejado nesses casos é o
direito ao consumo. “Se o direito de comprar um telefone celular, um tênis, um relógio da
moda consegue silenciar ou prevenir entre os excluídos a militância política, o tradicional
direito político, as perspectivas de avanço democrático se veem diminuídas”. A mobilização
em torno de outros direitos que ainda não foram alcançados por essas populações como
habitação digna e educação de qualidade, por exemplo, fica em segundo plano.
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4 ASPECTOS DA RELAÇÃO ENTRE ESTADO, COMUNICAÇÃO SOCIAL E
CIDADANIA NO BRASIL

As transformações que propiciaram as revoluções burguesas nos séculos XVIII e XIX,
as conquistas de direitos, principalmente políticos e do sufrágio universal, assinalados no
capítulo anterior desembocaram no que hoje conhecemos como democracia representativa,
sistema de governo no qual o povo escolhe por meio do voto os representantes que governam
em seu nome. Chauí (2012, p. 149-150) enxerga no conceito de democracia algo mais do que
um regime político garantidor das liberdades individuais. Segundo a autora, a essência estaria
na não-identificação do ocupante do governo com o poder, o lugar do poder seria um lugar
vazio, “que periodicamente, os cidadãos preenchem com representantes, podendo revogar
seus mandatos se não cumprirem o que lhes foi delegado para representar”.
Outra questão relevante apresentada pela filósofa é o princípio republicano da separação
entre público e privado, como característica de governos democráticos.
De fato, com a idéia e a prática de soberania popular, nela se distinguem o
poder e o governo – o primeiro pertence aos cidadãos, que o exercem
instituindo as leis e as instituições políticas ou o Estado; o segundo é uma
delegação de poder, por meio de eleições, para que alguns (legislativo,
executivo, judiciário) assumam a direção da coisa pública. Isso significa,
como indica a expressão latina res publica, que nenhum governante pode
identificar-se com o poder e apropriar-se privadamente dele (CHAUÍ, 2012,
p. 150)

Chauí enfatiza a necessidade de o poder político, delegado pelo povo por vias
democráticas, ser exercido em prol da coletividade, a apropriação do poder para fins pessoais
ou particulares subverte a noção de republica e põe em risco a democracia. Pouco adianta
processos eleitorais democráticos, se os eleitos utilizam-se do aparato do Estado ou da coisa
pública, como coloca a filósofa, para obtenção de vantagens pessoais.
O descompasso entre público e privado no Brasil é percebido desde o período colonial,
como foi abordado no capítulo anterior e persiste nos dias atuais. Um exemplo é o próprio
contexto da questão que se pretende analisar nessa pesquisa. Os concessionários do serviço
público de radiodifusão sonora de sons e imagens utilizam-se de um bem público finito, o
espectro eletromagnético onde se situam as radiofrequências, assim recebem a concessão do
Estado para atender a finalidades e interesses públicos por meio da exploração de tais
serviços, porém o que se constata é uma descaracterização da natureza do serviço público,
salvo raríssimas exceções. Mais adiante veremos que os mecanismos de controle e regulação
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que deveriam garantir a utilização dessas concessões para atender ao interesse da coletividade
estão previstos no ordenamento jurídico, porém não são colocados em prática.
Ao discorrer sobre as dificuldades que a democracia brasileira enfrenta para efetivar na
prática o que propõe a teoria, Benevides (1991) lembra que a virtude política da república é o
apreço ao bem público enquanto na democracia é o apreço à igualdade. De acordo com a
autora, essa virtude política só se efetiva quando existe também no imaginário e nos costumes
do povo.

A tradição brasileira não é, certamente, para dizer o mínimo, de acentuado
apego às virtudes políticas e, muito menos, de amor à igualdade. Nosso
„feudalismo achamboado‟ – na expressão de Euclides da Cunha – afirmou,
desde sempre, com solidez e crueldade, uma desigualdade fundamental.
Desigualdade fundada não na estirpe (...), mas na propriedade, e no grande
domínio rural que não podia subsistir sem a escravidão e vice-versa
(BENEVIDES, 1991, p. 193-194).

Benevides (1991, p.194) afirma que a transformação da sociedade brasileira “tão
marcada pela experiência do mando e do favor, da exclusão e do privilégio” em uma
sociedade republicana e democrática depende das mudanças de costumes e “mentalidades”. E
a expectativa dessa mudança está, segundo a autora, na exigência de direitos e de cidadania
ativa, termo que ela utiliza para descrever o exercício pleno da cidadania.
Lima (2009, p. 86) ao analisar o papel desempenhado pela mídia nas sociedades urbanas
atuais a partir da relevância alcançada por ela com a popularização dos meios de comunicação
avalia que a formação ou mudança desses costumes e mentalidades está atrelada a mediação
simbólica realizada pelos meios. O autor define a maioria das sociedades contemporâneas
como “centrada na mídia”, afirmando que as decisões tomadas cotidianamente por todos nós
dependem da “construção do conhecimento público”, propiciado pelas informações
difundidas pelos meios de comunicação.
O autor ressalta como exemplo dessa centralidade, a função crescente da comunicação
na socialização, em especial, na socialização política. Instituições sociais como a família,
igrejas, escola, associações, partidos políticos estão, segundo o autor, perdendo importância,
gradativamente, para os meios de comunicação em relação à apreensão da realidade e a
tomada de decisões. Lima (2009) afirma, entretanto, que o trunfo da mídia está na construção
da realidade em longo prazo. Essa construção se dá a partir da “representação que faz dos
diferentes

aspectos

da vida humana

–

das

etnias

(branco/preto), dos

gêneros

(masculino/feminino), das gerações (novo/velho), da estética (feio/bonito) etc. - e, em
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particular, da política e dos políticos”. Para o autor, a política é construída simbolicamente por
meio da centralidade midiática (LIMA, 2009 apud FREITAS; MEDEIROS, 2015, p. 114).
Para Thompson (2008, p. 24), a atividade de produção, transmissão e recepção do
significado das formas simbólicas constitui um tipo de poder específico, o poder simbólico. É
a “capacidade de intervir no curso dos acontecimentos, de influenciar ações dos outros e
produzir eventos por meio da produção e da transmissão de formas simbólicas”.
O autor define a televisão como um tipo claro de quase-interação mediada2, uma
interação monológica, “nesse caso, as formas simbólicas são produzidas para um número
indefinido de receptores potenciais” (THOMPSON, 2008, p. 79). O autor aponta uma série de
ações que foram modificadas devido à quase-interação mediada: formas de falar, de se portar,
e de conduta que são influenciadas pela presença ou suposição da presença da mídia. O
desenvolvimento e a consolidação dos meios de comunicação massivos mudaram, inclusive,
segundo Thompson, a ideia de espaço público:

O desenvolvimento dos meios de comunicação criou um novo tipo de
publicidade muito diferente da concepção tradicional da vida pública. Esse
novo tipo de publicidade mediada não implica que indivíduos se reúnam em
lugares compartilhados para discutir questões de interesse comum. Ao
contrário, ela é uma publicidade de abertura e visibilidade, de tornar
disponível e visível, e essa visibilidade não mais envolve o
compartilhamento de um local comum (THOMPSON, 2008, p. 206).

As características desse novo tipo de publicidade são, segundo o autor, a intensificação
do processo de globalização no século XX e a concentração de recursos nas indústrias da
mídia, levando à formação de conglomerados da comunicação em grande escala. As
organizações da mídia tornaram-se organizações comerciais de grande escala, e configuramse como ameaças à liberdade de expressão, ameaças que provêm não mais do excessivo uso
de poder do Estado com práticas de censura, de cerceamento da liberdade de pensamento, mas
do desimpedido crescimento das organizações e de seus interesses comerciais. Uma
alternativa para a reinvenção da vida pública ou alteração das circunstâncias atuais é para
Thompson (2008, p. 209) “implementar o que descrevi em outro lugar como o princípio do
pluralismo regulado”. Ele entende por esse princípio o estabelecimento de uma estrutura
institucional que possibilite a pluralidade de organizações midiáticas independentes.

2

Alguns teóricos criticam o uso da expressão alegando que não há um meio termo entre a interação e a não
interação. Aqui nos interessa a reflexão de Thompson sobre os processos de mudança desencadeados pelos
meios de comunicação, em especial a televisão.
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Em relação à experiência brasileira, Lima (2009) afirma que o papel central dos meios
de comunicação e, em especial da televisão chamou a atenção, primeiramente, dos militares
que tomaram o poder pouco mais de uma década depois de a primeira transmissão de
televisão ter ido ao ar em 1950, pela emissora TV Tupi.
Foram os militares e seus aliados civis que – por motivos, em primeiro lugar,
de segurança nacional, e de mercado, em segundo – criaram as condições de
infraestrutura física indispensáveis à consolidação de uma mídia nacional. E
foram também eles que primeiro fizeram uso político dela, não só com o
recurso à censura, mas sobretudo com o apoio “conquistado” – explícito em
muitos casos – das principais redes impressas e eletrônicas, algumas
consolidadas durante o próprio período militar (LIMA, 2009, p. 86).

Para Lima (2009, p. 93), a questão da regulação dos serviços de radiodifusão de sons e
imagens ou a falta dela no Brasil está atrelada diretamente ao processo de democratização da
comunicação. O que existe hoje, de acordo com ele, é a predominância das emissoras
privadas, concentração de propriedades, ligações entre grandes grupos de mídia com
lideranças políticas, quando não são os próprios políticos a possuírem a concessão. Todos
esses aspectos atuam contra a democratização da comunicação “e sem ela não haverá
diversidade e pluralidade de informações, vale dizer, opinião pública autônoma e, portanto,
democracia plena”.
Meksenas baseia-se nas ideias de Belloni (1995) e, assim como Lima, enxerga a mídia
de massa como ator político com papel próprio que tende a enfraquecer ou mesmo substituir
instituições de representação como os partidos políticos. Por meio da mídia, os agentes
públicos e os governantes falam diretamente ao cidadão. O autor defende que a existência de
costumes, crenças e valores populares democráticos passa pela democratização da TV.
Comparato (1999) confere a televisão papel único na sociedade contemporânea: “é preciso
lembrar que a televisão forja os costumes sociais, com uma eficácia e rapidez absolutamente
novos na história. A TV tende a ser a principal matriz dos valores sociais, superando nessa
função a família, a escola, a Igreja, o partido” (COMPARATO apud MEKSENAS 2002, p.
184).
No Brasil existiria uma convergência de interesses entre o poder político e o poder
institucional da comunicação. A afirmação de Meksenas (2002) decorre da constatação de que
no ano da publicação de seu livro, 96 senadores e deputados possuíam concessões de televisão
ou de rádio. Apenas a família Sarney detinha 16 concessões. Na legislatura finalizada em
janeiro

de

2015,

texto

publicado

no

blog

Intervozes
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(http://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes) aponta que 40 deputados federais e
senadores controlavam diretamente pelo menos uma emissora de rádio ou televisão em seu
estado de origem.

4.1 REGULAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL NO BRASIL

A reflexão sobre mídia e cidadania no Brasil não pode ignorar a discussão sobre o
Modelo de Organização da Radiodifusão adotado no país. Em relação a esse aspecto, Duarte
(2009, p. 107) pontua que a Constituição Federal (CF) confere à União a competência de
explorar diretamente ou por autorização, concessão ou permissão os serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens. “Assim sendo, a radiodifusão privada é uma concessão pública –
as empresas operadoras dos canais de TV são propriedades privadas, mas os canais por elas
utilizados são públicos”.
A CF prevê a complementaridade dos sistemas privado, público e estatal, conforme o
texto: “(...)Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e
autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio
da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal (BRASIL. Constituição 1988,
p. 60). O problema é que, embora a previsão da coexistência desses sistemas esteja prevista na
Constituição, essa norma ainda carece de regulamentação.
A opção pela consolidação do sistema privado sustentado pela publicidade aconteceu
ainda na década de 30, no governo de Getúlio Vargas. A decisão pelo modelo comercial foi
feita às portas fechadas, sem debate, sem consulta à sociedade, sem que sequer houvesse a
compreensão por parte da sociedade civil do que estava sendo decidido (LIMA, 2001;
DUARTE, M., 2009). E é possível afirmar que a falta de conhecimento, de debate público
sobre o tema persiste até hoje entre a maior parte da população brasileira.
Meksenas (2002) relata que várias entidades trabalharam para apresentar emendas que
pudessem ser incluídas em capítulo específico sobre comunicação na Constituição de 1988. A
Frente Nacional por Políticas Democráticas de Comunicação (FNPDC) recebeu apoio de 45
entidades e 27 parlamentares à época e o Movimento Nacional de Democratização da
Comunicação (MNDC) criado em São Paulo com o apoio do sindicato dos jornalistas e
professores da Escola de Comunicação da Universidade de São Paulo foram algumas dessas
entidades.
Entre as principais propostas da FNDPC estava “a criação de um sistema público de
comunicação que assegurasse o direito à informação, exercido por meio de fundações e
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entidades sem fins lucrativos e a criação do Conselho Nacional de Comunicação Social –
composto por entidades da sociedade civil, partidos e governo” (SOUZA apud MEKSENAS
2002, p. 186). As propostas foram duramente combatidas pela grande mídia sob o argumento
de ferirem a “liberdade de imprensa”.
Em pouco tempo, segundo o autor, MNDC e FNPDC se aproximaram e juntos
conseguiram pressionar os deputados constituintes a incluir pela primeira vez na Constituição
brasileira um capítulo sobre comunicação social. Abaixo reproduzimos alguns trechos tal qual
estão escritos na Constituição Federal de 1988 por considerá-los relevantes para a discussão
empreendida neste trabalho.

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer
restrição, observado o disposto nesta Constituição.
(...)
§ 5º Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente,
ser objeto de monopólio ou oligopólio.
(...)
Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão
atenderão aos seguintes princípios:
I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e
informativas;
II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção
independente que objetive sua divulgação;
III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística,
conforme percentuais estabelecidos em lei;
IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.
(...)
§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão dependerá de
aprovação de, no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
(...)
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será de dez anos para as
emissoras de rádio e de quinze para as de televisão.
Art. 224. Para os efeitos do disposto neste Capítulo, o Congresso Nacional
instituirá, como órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na forma
da lei (BRASIL. Constituição 1988, p. 60)

As mobilizações e o empenho de grupos como a FNPDC e o MNDC resultaram em um
texto constitucional comprometido com a democratização da mídia, porém vários dos
dispositivos, assim como o artigo 223, nunca deixaram o plano teórico. O quinto parágrafo do
artigo 220, por exemplo, proíbe a concentração dos veículos de comunicação em poder de um
único grupo, caracterizando a prática de oligopólio, situação que é corrente no país.
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Meksenas (2002, p. 189) lembra que a efetivação dos dispositivos depende da
instituição de leis que de fato tornem possível a aplicação do que é previsto na Constituição.
“Após a promulgação da nova Constituição, entretanto, a política de concessão dos meios de
comunicação seguiu os padrões tradicionais e revelou a convergência do poder político
patrimonial com o poder institucional da comunicação”. A título de exemplo, o autor cita que
no governo Sarney, o Ministério das Comunicações então comandado por Antônio Carlos
Magalhães autorizou 1028 concessões de meios de comunicação sem que o Congresso
Nacional fosse notificado, como prevê a Constituição.
Em 1991, depois de longo debate entre o Fórum Nacional pela Democratização da
Comunicação (antigo FNPDC) e empresários do setor foi aprovado no Congresso e
sancionado pelo então presidente, Fernando Collor, o projeto de lei que instituiu o Conselho
de Comunicação Social. Destacamos abaixo os trechos que consideramos mais significativos:

Art. 2° O Conselho de Comunicação Social terá como atribuição a realização
de estudos, pareceres, recomendações e outras solicitações que lhe forem
encaminhadas pelo Congresso Nacional a respeito do Título VIII, Capítulo
V, da Constituição Federal, em especial sobre:
a) liberdade de manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da
informação;
b) propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos,
medicamentos e terapias nos meios de comunicação social;
c) diversões e espetáculos públicos;
d) produção e programação das emissoras de rádio e televisão;
e) monopólio ou oligopólio dos meios de comunicação social;
f) finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas da programação
das emissoras de rádio e televisão;
g) promoção da cultura nacional e regional, e estímulo à produção
independente e à regionalização da produção cultural, artística e jornalística;
h) complementariedade dos sistemas privado, público e estatal de
radiodifusão;
(...)
l) outorga e renovação de concessão, permissão e autorização de serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens;
(...)
Art. 4° O Conselho de Comunicação Social compõe-se de:
I - um representante das empresas de rádio;
II - um representante das empresas de televisão;
III - um representante de empresas da imprensa escrita;
IV - um engenheiro com notórios conhecimentos na área de comunicação
social;
V - um representante da categoria profissional dos jornalistas;
VI - um representante da categoria profissional dos radialistas;
VII - um representante da categoria profissional dos artistas;
VIII - um representante das categorias profissionais de cinema e vídeo;
IX - cinco membros representantes da sociedade civil (BRASIL. Lei nº
8.389, de 30 de dezembro de 1991).
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Mais uma vez o texto da lei é progressista ao prever que o Conselho opine em relação a
controle de aspectos publicitários; discussões de conteúdo e programação de emissoras e
ainda sobre outorga e renovação de concessões. Contudo, a lei encontrou forte resistência
junto às elites detentoras dos veículos de comunicação, “em setembro de 1993, o vicepresidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) e diretor da
rede Globo, Carlos Eduardo Borghet, assumiu publicamente ser contrário à existência do
Conselho de Comunicação Social” (MEKSENAS, 2002, p. 199).
O Conselho de Comunicação Social só foi instalado em 2002 e atuou até 2006 quando
foi desativado. Em 2012 o órgão foi novamente instalado. Até agora o Conselho mostrou-se
tímido na discussão de questões relevantes como o monopólio das concessões e mesmo na
discussão sobre conteúdos veiculados pelas emissoras. A negligência da presidência do
Senado Federal, que tem a incumbência de realizar eleições para a composição do Conselho
demonstra, segundo entidades como a Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o
Direito a Comunicação com Participação Popular (Frentecom), que reúne 194 deputados
federais e mais de 100 entidades da sociedade civil, o pouco interesse em estruturar e manter
um órgão que pode, a partir de sua atuação propor mudanças efetivas na política de
comunicação no Brasil ou pelo menos discutir o assunto junto à opinião pública.
A Frentecom denuncia ainda que a última eleição para composição do Conselho
realizada em julho de 2012 foi feita sem discussão e de forma acelerada, sem acatar as
sugestões de nomes propostas pelas entidades que militam pela democratização da
comunicação conforme demonstra trecho de um texto retirado do blog da entidade:

Considerando tratar-se de uma questão de grande interesse da sociedade e
que consta da agenda de trabalho da FRENTECOM que, inclusive,
encaminhou em fevereiro de 2012 ao Presidente do Senado indicação de
nomes da sociedade civil para compor o conselho, sem ser atendido,
manifestamos nosso veemente repúdio pela forma desrespeitosa e
antidemocrática como o Presidente do Senado tratou, neste caso, os
parlamentares e representantes de mais de cem entidades da sociedade civil
que integram a FRENTECOM (FRENTE PARLAMENTAR PELA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E O DIREITO A COMUNICAÇÃO COM
PARTICIPAÇÃO POPULAR, 2012)

Sem a atuação efetiva do Conselho como mecanismo de regulação para garantir que os
concessionários dos serviços de radiodifusão atendam aos preceitos do serviço público, sem o
cumprimento do texto constitucional que proíbe a prática de oligopólio e também a outorga de
concessões a políticos, as concessões de emissoras permanecem em poder de poucos grupos
que comandam rádios e canais de televisão como bens particulares. Dessa forma, a maioria
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dos veículos de comunicação ou pelo menos os de maior visibilidade no Brasil são empresas
privadas, que visam, antes de tudo, ao lucro. Nesse sentido o primeiro objetivo será o de atrair
a atenção do público, muitas vezes apelando para mecanismos de espetacularização e de
sensacionalismo na busca pela audiência. A linha editorial das emissoras privadas leva em
conta os interesses comerciais e políticos daqueles que estão no comando.

4.2 DIREITO À COMUNICAÇÃO: CONDIÇÃO PARA A CIDADANIA

O direito à comunicação é defendido por alguns autores como uma evolução e de certa
forma ampliação necessária do significado do direito à liberdade de opinião e expressão
ratificado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, das Nações Unidas, em 1948. O
artigo 19 afirma que “todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o
que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e
difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de
expressão”.
Mattelart (2009, p. 38) enxerga no texto da Declaração indícios de uma liberdade de
opinião alinhada com os interesses dos países desenvolvidos ocidentais, mais particularmente
articulada com os interesses econômicos e políticos dos Estados Unidos. “Esta concepção
seletiva da liberdade de expressão tornou-se performática. Ela materializou-se nas estratégias
e nas políticas de desenvolvimento/modernização que se tornaram temas de pesquisas e de
programas de mão única em comunicação e cultura”.
O autor aponta que essa noção de liberdade de expressão linear, como um fluxo de mão
única de conteúdos, dos países do Norte (ricos e desenvolvidos) para os do Sul (pobres e
subdesenvolvidos) só começou a ser questionada a partir da década de 70 com os movimentos
de independência e emancipação pós-colonial.

A falência da visão linear dos valores acaba enaltecendo a diversidade das
culturas e dos meios de comunicação. O novo paradigma destaca a
singularidade das culturas, como uma fonte de identidade, de significado, de
dignidade e de inovação social. Fala-se já da interdependência e da
necessidade de um diálogo de culturas. É sobre este pano de fundo que foi
reconhecida a necessidade de um direito mais amplo: o direito humano à
Comunicação (MATTELART, 2009, p. 38).

O relatório MacBride, elaborado pela Comissão Internacional para Estudos dos
Problemas da Comunicação, financiado pela Organização das Nações Unidas para a
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Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), pode ser considerado um marco na mudança
desse paradigma. O documento, divulgado em 1980 identifica a concentração dos meios de
comunicação e da indústria cultural como obstáculos para a democratização da comunicação.
O conteúdo do relatório foi responsável pela saída dos Estados Unidos e do Reino Unido da
UNESCO em 1985 e da retirada de recursos que eram destinados à organização pelos dois
países, à época seus dirigentes acusaram o documento de ter cunho político.

A propriedade e seus limites, esta questão deixada em aberto por todas as
declarações sobre a liberdade de expressão, retorna timidamente à superfície.
O Relatório MacBride afirma que a concentração das fontes de informação
desemboca, seja qual for o sistema político, em planificação da liberdade. A
diversidade constitui um dos pilares de qualquer sistema de comunicação em
uma sociedade democrática, e é uma necessidade tanto a nível nacional
como a nível internacional (MATTELART, 2009, p. 39).

Meksenas (2002) relata que a Frente Nacional por Políticas Democráticas de
Comunicação (FNPDC), que depois se tornaria a associação civil Fórum Nacional pela
Democratização da Comunicação (FNDC), defendia que o direito à comunicação engloba as
três dimensões de direitos. É direito civil por tratar-se da liberdade de informação; político,
porque entende a regulamentação da comunicação social como atribuição do poder público, e
social, porque a democratização resultaria em um fortalecimento das lutas por direitos sociais.
Ramos (2005) definiu o direito à comunicação como um direito “de quarta geração”
ainda não efetivado. Em sua análise, ele baseia-se na evolução histórica dos direitos do
homem elaborada por Bobbio (2004, p. 20), que considera direitos de primeira geração, os
direitos relacionados ao indivíduo ou liberdades negativas, que surgiram frente à necessidade
de limitar a ação do Estado no contexto das revoluções burguesas, como a liberdade de
pensamento, de reunião e religiosa. O marco dos direitos de segunda geração são os direitos
políticos que ao contrário dos direitos considerados negativos reivindicam uma participação
ativa no que diz respeito à esfera do Estado e do poder político. Na terceira fase ou geração de
direitos estão os direitos sociais como o direito à saúde, à educação, ao trabalho. Eles
representam as mudanças de valores e comportamentos trazidos pela revolução industrial e
exigem do Estado a garantia de condições de “bem-estar e da igualdade não apenas formal, e
que poderíamos chamar de liberdade através ou por meio do Estado”.
Ao elencar os direitos do homem, Bobbio (2004) toma o cuidado de afirmar que são
direitos configurados historicamente e que as mudanças por quais passam as sociedades, os
avanços tecnológicos e do conhecimento resultam em novas demandas e necessidades.
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Interessante observar que o autor utiliza como exemplo dessa evolução dos direitos, o que
definimos aqui como o direito à comunicação em contraponto ao direito de liberdade de
expressão. Ao apontar a crescente oferta de informação propiciada pelos avanços nas
tecnologias comunicacionais, ele afirma a necessidade de uma informação que não seja
manipulada, nem meramente publicitária, mas verdadeira.

Para dar apenas alguns exemplos, lembro que a crescente quantidade e
intensidade das informações a que o homem de hoje está submetido
faz surgir, com força cada vez maior, a necessidade de não se ser
enganado, excitado ou perturbado por uma propaganda maciça e
deformadora; começa a se esboçar, contra o direito de expressar as
próprias opiniões, o direito à verdade das informações (BOBBIO,
2004, p. 20).
Queremos voltar ao pensamento de Ramos (2005) que, ao apontar o direito à
comunicação como um direito de quarta geração, afirma tratar-se de um desdobramento
lógico na evolução dos direitos do homem. Segundo o autor, historicamente, o homem lutou
contra poderes políticos, religiosos, econômicos e sociais para alcançar a liberdade, a
democracia e a possibilidade de comunicação, alcançando assim, a liberdade da palavra,
depois de imprensa e informação. Nas sociedades contemporâneas a luta seria no sentido de
ampliar os direitos humanos e democratizar o acesso ao aparato técnico e simbólico das
comunicações.
Na visão do autor, a democratização dos meios de comunicação envolve, além do
acesso dos variados públicos a esses meios, a possibilidade de troca de informações em
condições igualitárias, sem predominância de um grupo sobre outro, de uma cultura sobre
outra. Para que isso aconteça, Ramos (2005) afirma que é preciso reconhecer que o direito à
comunicação deve ser objeto de políticas públicas assim como são outros direitos, como o
direito à saúde, e à segurança.
A relevância do direito à comunicação está, para o autor, ligada diretamente ao caráter
democrático das sociedades contemporâneas, “tal direito, decisivo para a democratização das
sociedades contemporâneas, que tem na informação e na comunicação seus principais
motores políticos, econômicos e culturais” (RAMOS, 2005, p. 251). O autor sugere alguns
papéis fundamentais que deveriam ser exercidos pelo aparato de comunicação social nessas
sociedades: criação de um espaço público necessário para o exercício da cidadania e prática
da democracia; instrumento de educação pública, já que atualmente a mídia agrega funções
que antes eram da família, instituições religiosas e escolas; e ainda de divulgação e afirmação
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de valores culturais por meio do entretenimento, da língua, de movimentos artísticos e
literários.
Para que esses papéis se concretizem, Ramos (2005) ressalta a necessidade do acesso
democrático aos meios de comunicação e por consequência ao espaço público por meio dos
veículos e instituições públicas de comunicação, pela participação indireta em veículos e
instituições privadas ou estatais, por vias legais e pela existência de mecanismos de regulação
democráticos que permitam a participação da sociedade.
Como vimos no tópico anterior os mecanismos pensados para regular a radiodifusão no
Brasil são falhos ou são inexistentes, no lugar da democratização temos a concentração das
concessões dos veículos e a prática de oligopólio. Essas situações fizeram Duarte, (2009)
afirmar que o aparato de comunicação estruturado historicamente no Brasil não permite ao
cidadão o direito pleno à comunicação. Direito que ao ser negado dificulta o processo de
inclusão do cidadão como sujeito de direito, e, portanto, o exercício da cidadania.

A comunicação surge como uma importante ferramenta na dinâmica de
vivência da cidadania. Seja para viabilizar o acesso à informação, estimular
os debates das questões públicas, disponibilizar canais de comunicação e
facilitar a participação em algumas esferas deliberativas (DUARTE, 2009, p.
112).

Portanto, ao ter o direito à comunicação negado, o cidadão também está prejudicado no
exercício dos direitos restantes. No caso brasileiro, a falta de políticas de comunicação que
contemplem as demandas de grupos variados dentro da sociedade, e do equilíbrio entre os
sistemas privado, público e estatal que possibilite a difusão de informações plurais, a partir de
perspectivas diferentes impede que uma grande parcela da sociedade tenha voz neste espaço
público contemporâneo essencialmente midiático. Sem voz, não há visibilidade e os processos
emancipatórios de conquista e exercício de direitos tornam-se mais difíceis.
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5 TELEVISÃO: ENTRE O DISPENSÁVEL E O NECESSÁRIO

A televisão é o meio de comunicação mais utilizado pelos brasileiros. De acordo com a
Pesquisa Brasileira de Mídia 20153, divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República, 95 por cento dos entrevistados afirmaram assistir televisão, contra
55 por cento que afirmaram ouvir rádio e 48 por cento que disseram utilizar a internet. Dos
entrevistados que citaram a televisão como meio de comunicação mais utilizado, 73 por cento
deles disseram que ligam o aparelho diariamente. A pesquisa apurou que, em média, os
brasileiros passam 4h31 por dia com o aparelho de televisão ligado, de segunda a sexta-feira e
4h14 nos finais de semana.
Apesar disso, o brasileiro já passa mais tempo conectado à internet do que assistindo
televisão, em média, 5 horas por dia. Mas ao contrário do que se poderia imaginar por conta
do avanço do uso da rede virtual, a quantidade de horas em frente à televisão aumentou em
relação à mesma pesquisa divulgada em 2014, quando a média diária de exposição do
brasileiro foi de 3h29 durante a semana e 3h32 nos finais de semana. Outro dado levantado
pela pesquisa mostra que 72 por cento dos telespectadores afirmaram ter acesso a canais
abertos de televisão, contra 26 que disseram possuir serviço de canais pagos e 23 por cento
que afirmaram ter acesso a canais disponibilizados por antena parabólica.
A PMB 2015 também averiguou os motivos pelos quais os telespectadores assistem à
televisão. Uma parte considerável, 79 por cento dos entrevistados usa a tevê para se informar,
67 por cento utiliza como lazer e entretenimento, 32 por cento para ocupar o tempo livre e 11
por cento responderam assistir à televisão para obter companhia. Diante desses dados
podemos afirmar que a televisão como meio de comunicação ocupa papel central na vida dos
brasileiros, neste início de século XXI, mesmo com a popularização dos computadores,
notebooks, smartphones e do próprio acesso às conexões de internet.
O sociólogo francês Dominique Wolton (2012) defende que a televisão é a mídia
essencial para a democracia. Segundo o teórico, a televisão como veículo de comunicação de
massa tem sua especificidade na possibilidade de alcançar todos os públicos. Os meios de
comunicação de massa são, na visão do autor, para a cultura e para a comunicação o que o
sufrágio universal e a democracia significam na ordem da política.

3

A Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 (PBM 2015) foi realizada pelo IBOPE por encomenda do governo federal.
As entrevistas ocorreram entre os dias 5 e 22 de novembro de 2014, 300 entrevistadores aplicaram 85 perguntas
a 18.312 pessoas maiores de 16 anos, em 848 municípios do país.
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É preciso contextualizar, primeiramente, o cenário das afirmações de Wolton. A
televisão defendida pelo teórico é a televisão generalista, que se diferencia dos canais
temáticos ou segmentados pela lógica da oferta que supõe a diversidade de gêneros e
programas televisivos. Para Wolton, as informações, vivências, saberes difundidos pela
televisão ampliam a compreensão de mundo dos telespectadores e configuram um caminho
para a emancipação cultural e política.
A reflexão do autor é feita no contexto de consolidação da União Europeia como bloco
econômico de livre circulação de pessoas, bens, mercadorias e mesma moeda, na última
década do século XX. “Quanto mais a oferta da televisão é generalista, em contato direto com
os múltiplos componentes da sociedade, mais a televisão desempenha seu papel de
comunicação nacional, tão importante em um momento de abertura de fronteiras”(WOLTON,
2012, p. 66).
Outra consideração importante a fazer é lembrar que Wolton toma como modelo a TV
pública francesa, entendida como serviço público a ser oferecido pelo Estado. Otondo (2008)
afirma que o serviço público na França é fator de coesão social, de integração entre classes
sociais diferentes: a elite, que ocupa o alto escalão no setor público; os funcionários,
sindicalizados e comprometidos com a função e os consumidores e clientes dos serviços
prestados, conscientes dos seus direitos.
Wolton defende que a televisão adquire importância ao atrair o que ele nomeia de
grande público, a massa de telespectadores da TV aberta formada por todos os estratos da
sociedade.
Seguramente, uma sociedade, uma nação, um povo, não são apenas a adição
de milhares de indivíduos. Trata-se também, e talvez principalmente, de uma
coletividade simbólica, que se constrói todos os dias. É nisso, e não na
performance das técnicas, que reside o essencial da comunicação
(WOLTON, 2012, p. 68).

A utilidade da televisão consiste, de acordo com o autor, em unir públicos diferentes em
torno de uma atividade coletiva. “É essa aliança bem particular entre o indivíduo e a
comunidade que faz

dessa tecnologia uma atividade constitutiva da sociedade

contemporânea” (p.68-69). Para Wolton, a televisão como veículo de massa é elemento
indissociável da democracia e baseia-se na mesma premissa: “respeitar o indivíduo e fornecer
ao cidadão, isto é, ao telespectador, os meios para compreender o mundo no qual ele vive.
Mas como o consumo da televisão é individual, e a princípio para distrair, ela tem bem menos
prestígio do que as demais funções coletivas” (WOLTON, 2012, p. 69).
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Bem menos entusiasta do papel da televisão na contemporaneidade, o também francês
Pierre Bourdieu aponta que esse meio de comunicação age muitas vezes mais como
instrumento de opressão simbólica do que instrumento a serviço da democracia. Com o intuito
de aprofundar o debate sobre televisão, incluímos neste trabalho algumas observações de
Bourdieu.
O teórico afirma que a televisão exerce violência simbólica que é definida, segundo ele,
como um tipo de violência que conta com certa cumplicidade dos que a exercem e dos que a
sofrem, sendo muitas vezes inconsciente. Como exemplo, Bourdieu (1997) cita o espaço que
os fatos chamados de fatos-ônibus ocupam nos noticiários televisivos. Os fatos-ônibus são
fatos que têm a característica de interessar a todos, as chamadas notícias de variedades,
amenidades, que não dividem opiniões, que não envolvem disputa.
Ao preencher a programação com esse tipo de notícia, Bourdieu (1997, p.23-24) afirma
que os fatos sobre futilidade adquirem importância na medida em que tomam o tempo que
deveria ser dedicado à divulgação de assuntos importantes, na televisão. “Ora, ao insistir nas
variedades, preenchendo esse tempo raro com o vazio, com nada ou quase nada, afastam-se as
informações pertinentes que deveria possuir o cidadão para exercer seus direitos
democráticos”.
O autor identifica outro mecanismo de repressão simbólica na forma como os
acontecimentos são narrados na televisão. Ele argumenta que os filtros ou valores sociais e
profissionais utilizados pelos jornalistas na seleção e relato dos fatos acabam excluindo certos
assuntos e evidenciando outros, operando uma construção da realidade. “O princípio da
seleção é a busca do sensacional, do espetacular. A televisão convida à dramatização, no
duplo sentido: põe em cena, em imagens, um acontecimento e exagera-lhe a importância, a
gravidade, e o caráter dramático, trágico” (BOURDIEU, 1997, p.25). Então, a televisão passa
de instrumento de registro do real para instrumento de criação de realidade.
A questão do furo jornalístico também, de acordo com Bourdieu, é uma limitação
imposta à televisão. O furo acontece quando alguma informação de impacto, até então inédita
é noticiada pela primeira vez por apenas um canal ou veículo de comunicação. A busca pelo
ineditismo, e a importância que os profissionais dão a isso leva, segundo o teórico, à
repetição, à falta de inovação.

Para ser o primeiro a ver e a fazer alguma coisa, está-se disposto a quase
tudo, e como se copia mutuamente visando a deixar os outros para trás, a
fazer antes dos outros, ou a fazer diferente dos outros, acaba-se por fazerem
todos a mesma coisa, e a busca da exclusividade, que, em outros campos,
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produz a originalidade, a singularidade, resulta aqui na uniformização e na
banalização (BOURDIEU, 1997, p. 27).

Martín-Barbero (2002) afirma que a televisão na América Latina assumiu o papel que o
rádio exerceu até meados da década de 70: mediação entre a realidade rural e a racionalidade
tecno-instrumental da cidade. O autor ressalta que a importância que a televisão adquire nas
sociedades latino-americanas é proporcional à ausência de espaços de expressão políticos e
negociação de conflitos e também à falta de representação da complexidade e pluralidade dos
povos.
Partindo dessa reflexão, queremos inserir nesse debate a questão das emissoras geridas
pelo aparato do Estado e mantidas com dinheiro público, como é o caso da Televisão Brasil
Central, objeto de nossa pesquisa empírica. É possível afirmar que um veículo de
comunicação que não necessite da audiência como moeda de troca para se manter em
funcionamento, que possua recursos financeiros previamente definidos e reservados para a
execução de seus programas possa priorizar temas de interesse comum, que digam respeito à
coletividade e abordá-los a partir de uma perspectiva cidadã, de modo a contribuir com o
fortalecimento de valores democráticos? É esperado que veículos de comunicação que se
enquadram nessas condições coloquem em primeiro plano o interesse público e busquem,
portanto, atender aos preceitos do que definimos no primeiro capítulo do trabalho como
comunicação pública.

5.1 TELEVISÃO PÚBLICA NA AMÉRICA LATINA

Para fazer da televisão um dispositivo que corresponda aos interesses sociais e culturais
da sociedade, Rincón (2002) afirma que é necessário compreender o seu potencial
comunicativo e essa compreensão passa pela percepção dos cidadãos como público. Para que
haja desenvolvimento de propostas de uso educativo e cultural da tevê, o autor aponta os
estudos de audiência como fundamentais ao revelarem os meios e formas por meio das quais a
televisão é apreendida.
Baseando-se em estudos de Fuenzalida (2000), Martín-Barbero (1998) e Orozco (2000),
todos no contexto de países latino-americanos, Rincón elenca algumas características do
público que devem ser levadas em conta quando se pensa em uma televisão voltada ao social:
a televisão é assistida para entretenimento, prazer, descanso e companhia; o telespectador é
tratado como consumidor; o telespectador prefere assistir a televisão em família, comentar as
mensagens, a televisão é motivo para reunir-se no lar; existência de utopia que apresenta os
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telespectadores como interlocutores que interagem de maneira inteligente e crítica, perante a
tevê; a televisão cria uma “inteligência televisiva” nos públicos, uma compreensão da
realidade baseada em formas estereotipadas.
O desafio da televisão (produtores, realizadores), para Rincón (2002, p. 27), é encontrar
formas de superar essa “inteligência” ou compreensão de mundo formulada a partir de
estereótipos. O autor formula um modelo ideal de televisão que equilibraria o gosto do
público com conteúdos que visem processos de emancipação, “converter a televisão num
dispositivo útil para o telespectador, ao contar estórias que respondam às necessidades e
expectativas dos públicos (das audiências) [...] que construam mensagens que instiguem o
cidadão ativo a solucionar seus problemas com os recursos que tem à mão”.
Rincón (2002, p. 28) esclarece que esse modelo só é possível de ser concretizado em
uma televisão que não tenha compromisso com o mercado ou o capital, uma televisão pública,
“a que privilegia o caráter público desse meio para superar a sua visão comercial e ganhar sua
densidade como cidadã”. Entre os fatores apontados pelo autor como princípios da televisão
pública estão: tratar o telespectador como cidadão e não consumidor; televisão pública como
canal de diálogo; promoção de conteúdos universais; conteúdos não devem simplesmente
reproduzir currículos escolares, devem ser produzidos com características das narrativas
audiovisuais e a televisão pública deve ampliar as possibilidades de representação simbólica,
de reconhecimento e de visibilidade para construção da cidadania.
Em relação à experiência latino-americana, o autor ressalta que de maneira geral,
excetuando um ou outro caso, a televisão pública tem sido mal sucedida. Rincón (2002)
aponta como problemas: veiculação de programas tidos como educativos ou culturais que se
limitam a reproduzir salas de aula e por conta disso tornam-se enfadonhos carecendo de
qualidade e de público; má administração; interferência do poder público que entende o
aparato de mídia como pertencente ao governo de turno.
Rincón (2002, p. 36) defende a televisão pública ao afirmar que ela se torna mais
necessária nas sociedades contemporâneas de modo de produção capitalista em face da
predominância do privado e da livre concorrência. Para o autor, a televisão é o que há de mais
significativo na sociedade da comunicação, por isso seria essencial pensá-la a partir do caráter
público caso se espere dela um instrumento de mudança social. “Recupera-se a televisão
como estratégia de mudança social, ao inscrever necessidades e expectativas da cultura local
na sociedade globalizada; ao fornecer o desenvolvimento e a visibilidade dos invisíveis no
que é de caráter comercial”.
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Martín-Barbero (2002) lembra que é a televisão na América Latina que torna acessível
às maiorias a representação da modernidade.

É verdade que do México ao Brasil, ou à Argentina, a televisão convoca as
pessoas, como nenhum outro meio faz – porém o rosto dos nossos países,
que aparece na televisão, não é apenas um rosto distorcido e deformado pela
trama dos interesses econômicos e políticos que sustentam e dão forma a
esse meio, é também, paradoxalmente, o rosto dolorosamente cotidiano de
todas as violências que nos atemorizam e dilaceram (MARTÍN-BARBERO,
2002, p. 43-44).

Tomada como espaço estratégico de representação dos cidadãos e de seus vínculos com
a comunidade, Martín-Barbero (2002, p. 45) afirma que a televisão mercadológica não é
capaz de suprir as demandas que o meio de comunicação carrega no momento sócio-histórico
atual. “O mercado não é capaz de sedimentar tradições, uma vez que tudo o que produz
„evapora-se no ar‟, [...] o mercado não pode criar vínculos societários, isto é, entre sujeitos,
posto que estes são constituídos em processos de comunicação de sentido, ao passo que o
mercado opera anonimamente”.É nesse contexto que o teórico afirma a necessidade de uma
televisão pública operante nos países latino-americanos.
Historicamente, espaço público e espaço estatal se confundem na América Latina.
Como exemplo, Martín-Barbero (2002) cita a emergência de governos ditatoriais, causados
menos por uma tendência de perversão dos militares e políticos e mais como uma tentativa de
fazer do Estado um instrumento que conserte as debilidades da sociedade e combata as forças
dispersivas. Mas, o autor aponta também mudanças na concepção de caráter público a partir
das experiências ditatoriais. Segundo Martín-Barbero (2002) são nesses momentos em que a
sociedade redescobre as práticas comunicativas alternativas ou subalternas. “Nessa situação, a
sociedade descobre a competência comunicativa, como a capacidade de convocação e
integração da sociedade civil” (p. 50).
O autor observa que na América Latina as emissoras de televisão nasceram estatais, mas
logo que o número de receptores/televisores aumentou, rapidamente tornaram-se privadas e
dependentes tanto do modelo de produção quanto da programação norte-americana. Apostar
em um projeto de televisão pública é segundo Martín-Barbero (2002), propor a superação das
deficiências do mercado, para isso é necessária uma televisão que ofereça a todos os públicos
um lugar de encontro e não nivele por baixo o gosto da maioria.
Martín-Barbero (2002, p. 57) define televisão pública como “aquela que interpela o
público, incluído o consumidor enquanto cidadão”. A emissora de televisão pública seria o
lugar de expressão e participação do cidadão. O lugar, de acordo com o autor, para combater o
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que ele chama de experiência de desenraizamento: processo que se dá no confronto do mundo
camponês com o urbano, desmerecendo e desvalorizando os saberes, costumes e memórias
dos povos.
Outro processo desencadeado a partir dos meios e tecnologias de comunicação, segundo
o teórico, foi a “mudança de lugar” da cultura. Martín-Barbero (2002, p. 71) ressalta que, na
América Latina, enquanto diminui a freqüência a teatros, museus, feiras, festivas e eventos,
cresce o consumo de antenas parabólicas, serviços de canais pagos, gravadores de vídeo,
computadores e internet e mais recentemente dispositivos móveis que também se conectam a
rede como tablets e celulares. “O cinema, particularmente, e também o acesso a concertos,
artes plásticas, teatros e danças, são cada dia mais intensamente mediados pelo vídeo
doméstico e pela televisão”.
O problema, portanto, é que o acesso a cultura passa agora pela capacidade de compra
de equipamentos e pagamento de assinaturas de canais fechados que garantam conteúdos
televisivos variados e de melhor qualidade. Sendo assim, a qualidade e a pluralidade do
conteúdo assistido caem à medida que o poder aquisitivo diminui.
O autor nomeia a televisão pública de qualidade como sendo uma televisão pública de
cultura e aponta quatro características que a tevê deve possuir para ser considerada uma
televisão de cultura: não se limitar à divulgação da cultura produzida por outros meios, mas
ter a cultura como projeto que atravessa toda a programação; por meio do fluxo de imagens
unir discursos e gêneros os mais distantes possíveis a fim de gerar provocação e reflexão; a
televisão deve ser assumida como nova experiência cultural e tornar-se alfabetizadora de
linguagens, escritas e habilidades audiovisuais e informáticas; a programação deve ter
qualidade obtida a partir de profissionalismo, inovação e relevância social da produção e
ainda promoção da diversidade social ao mesmo tempo em que constrói linguagens comuns e
identidade institucional. Essa qualidade deve ser avaliada não só por índices de audiência,
mas também por pesquisas qualitativas de audiência.
Martín-Barbero (2002) esclarece que para alcançar uma televisão pública/cultural
satisfatória é preciso políticas públicas que englobem o conjunto dos atores sociais:
instituições estatais, privadas e independentes, políticas, acadêmicas e comunitárias. A
emissora pública deve fazer com que produções comunitárias, locais e regionais sejam
difundidas em rede nacional e também deve disponibilizar conteúdos de qualidade que não
sejam produzidos a nível nacional de forma a beneficiar aqueles que não podem pagar por
uma assinatura a cabo ou por satélite. Aqui, o autor assinala também a importância de uma
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maior circulação de produções e programas latino-americanos dentre os países da região, não
apenas de telenovelas.
Rey (2002, p. 94) aponta algumas contribuições que a lógica aplicada às tevês
comerciais pode oferecer a televisão pública como a racionalização da produção e o
dinamismo dos programas. Ao olhar para a programação da televisão comercial, a emissora
pública deve enxergar caminhos para superar as padronizações generalistas e espaços para
experimentação. “A questão não é definir um canal público como „o outro‟ dos canais
comerciais, ou pior ainda, como a sua versão „pobre‟, e sim levar em consideração sua
presença no panorama televisivo, para aprender de suas contribuições e se diferenciar de suas
estratégias”.
O economista chileno Diego Portales (2002) lista três motivos para justificar a
existência da televisão pública na América Latina: garantir a expressão da diversidade cultural
e social que constitui os países latino-americanos, as empresas privadas têm a opção de
expressar o ponto de vista dos proprietários, de um setor particular da sociedade em
detrimento do restante; alcançar a totalidade do território nacional, nem sempre emissoras
privadas têm interesse em investir para que seu sinal chegue até áreas afastadas e de baixa
densidade populacional; buscar novos formatos e atender públicos minoritários, a lógica do
mercado faz com que as tevês comerciais invistam em gêneros de maior demanda e com
retorno já comprovado.
Portales (2002) assim como Martín-Barbero defende que o estabelecimento de meios de
comunicação públicos depende da existência de políticas públicas que garantam
independência, autonomia e liberdade de expressão para que a mídia pública possa de fato
funcionar. E para isso seria necessária ainda uma igualdade de condições entre os meios
públicos e privados, igualdade que demanda ações do Estado para se alcance um cenário de
equilíbrio, que como observamos no capítulo anterior está longe de ser uma realidade no
Brasil.
O economista propõe que a televisão pública seja encarada cada vez mais como
empresa para conseguir competir pelas audiências e assumir a frente nas áreas em que é
necessária à sociedade e ao Estado. Ele identifica sete pontos que devem ser observados caso
se deseje mudar a história das tevês públicas na América Latina: estatuto jurídico que
proporcione autonomia em relação ao governo em exercício; fidelidade ao princípio do
pluralismo de opiniões; adotar o ponto de vista do cidadão; adotar perfil programático que
contemple audiências maciças, com conteúdos voltados à diversidade; atitude inovadora;
descentralização da produção e autofinanciamento, caso a tevê pública não disponha de um
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orçamento estável e suficiente disponibilizado pelo Estado, o autor defende uma combinação
entre subsídios públicos e financiamento publicitário.
Portales (2002, p. 153) observa que o modelo de televisão pública dependente do
governo de turno está em decadência. E identifica problemas, como: “déficits crônicos, perda
da credibilidade, falta de recursos para empreender qualquer projeto relevante, entrega
arbitrária de espaços a setores privados com contatos no mundo da publicidade, para que
explorem o negócio como bem entenderem”.
Fuenzalida (2002) defende a necessidade de valorização do público/audiência no
contexto de uma televisão pública aberta. Para o autor uma tevê só pode ser efetivamente
considerada pública caso atraia um público amplo e se constitua em praça virtual com voz
pública significativa. E observa que o “caráter público” não deve existir somente na emissão,
mas exige uma audiência que abranja os mais variados públicos, para que dessa forma
também se torne efetivamente público o seu consumo.
O autor propõe a valorização do público/audiência a partir de quatro premissas:
entender o público como destinatário sem o qual não há comunicação; como massa que
garante alcance público e legitimidade social; como ethos temático-estético, para que haja
cumplicidade cultural e como lar, no contexto espaço-temporal da América Latina, com
carências e necessidades de educação e entretenimento.

5.2 TELEVISÃO PÚBLICA NO BRASIL

O primeiro obstáculo que encontramos ao discutir televisão pública no Brasil está na
dificuldade em distinguir tevê pública de tevê estatal. A própria Constituição Federal prevê no
capítulo reservado à Comunicação Social a existência de forma complementar dos sistemas
privado, público e estatal, porém o tema, 27 anos depois da promulgação da CF, carece ainda
de regulamentação. Em sua tese de doutorado, Otondo (2008) destaca que, se afirmarmos que
a tevê pública é aquela que existe sem identificação com o governo, seria necessário admitir
que o Brasil e o restante da América Latina não possuem televisões públicas.
Contudo, Otondo (2008) ressalta que mais necessária que a preocupação com problemas
formais ou conceituais é a discussão de um modelo de televisão pública a partir das
necessidades de comunicação e do panorama sócio-histórico de cada país, visto que não existe
fórmula definitiva nem exemplos que possam ser aplicados a todas as realidades.
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A discussão do modelo de televisão de serviço público a ser adotado é na
realidade uma discussão sobre os valores e princípios que organizam uma
determinada sociedade e governam a vida social. Em última análise é sobre a
sociedade que queremos, ou seja, sobre o papel do Estado no campo das
comunicações sociais (OTONDO, 2008, p. 44).

As televisões tidas como públicas podem ter diferentes naturezas jurídicas que
interferem no funcionamento das emissoras. Nesse sentido, a televisão estatal seria aquela
com personalidade de direito, gestão e financiamentos públicos, configurando-se em empresa
pública. Se a emissora tem personalidade jurídica de direito privado significa que é
gerenciada por entidade ou associação pública, com a qual o Estado firma contrato de
concessão do serviço público, exemplos da TV CULTURA e da TV BRASIL. Otondo (2008)
aponta, no entanto, que o que vai caracterizar a emissora como sendo pública será o
entendimento do canal a respeito do serviço público a ser prestado e suas relações com o
governo.
A televisão no Brasil já nasce privada e comercial. A primeira transmissão aconteceu no
dia 18 de setembro de 1950, na emissora TV TUPI-DIFUSORA, pertencente ao empresário
Assis Chateaubriand, proprietário dos Diários e Emissoras Associados, como nos lembra
Otondo (2002). Segundo a autora, o empresário comprou cerca de 200 aparelhos de televisão
e os distribuiu entre amigos, para que houvesse pessoas assistindo à primeira transmissão,
mesmo com vários problemas técnicos, a experiência foi considerada um sucesso.
Em 1967, o governo do Estado de São Paulo comprou a emissora de televisão dos
Diários Associados, que na época já passava por crise financeira. Antes disso, em 1961, a
Secretaria de Educação do Estado exigiu que o canal comercial veiculasse quatro horas diárias
de programas educativos. Em 1969 depois de adquirir a emissora, foi criada a Fundação Padre
Anchieta e logo depois a TV CULTURA. Otondo (2002) aponta que em 1975, sete dentre os
21 Estados brasileiros já possuíam uma concessão de televisão tida como educativa. Portanto,
a televisão estatal e pública (no que diz respeito ao financiamento) no Brasil nasce com fins
educativos.
Desde o início, as televisões estatais/educativas foram proibidas de obter recursos a
partir da publicidade comercial. Por lei não era permitido às emissoras financiadas por
dinheiro público receber nenhum tipo de doação ou patrocínio. Otondo (2002) aponta que
essa proibição pode ter sido motivada em partes por pressão dos canais comerciais. A
legislação permitia às tevês educativas apenas a veiculação de cursos e aulas. A intenção era
atingir um público de 15 milhões de pessoas, jovens e adultos que não possuíam
escolarização.
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Ao defender a implantação de uma tevê pública de qualidade no país, Otondo (2002, p.
273) afirma que a televisão aberta, gratuita, “é o único canal de acesso livre, universal e
democrático à informação, à cultura e ao entretenimento no Brasil”. A implantação de um
canal com as qualidades esperadas de uma emissora pública deve beneficiar, principalmente,
o público de menor poder aquisitivo, sem condições de pagar pela tevê a cabo ou por satélite.
“Esse público em potencial, acostumado à facilidade dos programas de auditório ao vivo, com
suas conhecidas fórmulas de atrações, não criaram um hábito diferenciado de assistir
televisão. É junto a esse público que a televisão pública deve atuar”.
Levantamento das tevês públicas existentes no Brasil a partir da ABEPEC (Associação
Brasileira de Emissoras Públicas, Educativas e Culturais), entidade criada em 1996, por
iniciativa da TV CULTURA, mostra que em 2007 a associação reunia 19 emissoras abertas,
cada qual com uma constituição jurídica diferente. A maioria, observa Otondo (2008, p. 68),
vinculadas a governos estaduais e federal, além de três televisões de universidades públicas.
“A televisão estatal confunde-se no Brasil com a prática de televisão educativa”. Há alguns
anos surgiram os canais dos poderes Legislativo e Judiciário. A autora afirma que apesar de
serem emissoras veiculadas em emissões a cabos, por parabólica ou satélite não deixam de ser
canais estatais porque ligam-se diretamente a Poderes da República e por isso são na essência
de caráter público.
Além da forma de propriedade e financiamento, a autora alerta que é preciso analisar
ainda o critério “quem manda” na hora de discutir a televisão pública.
O que é preciso verificar é como se dá a cadeia decisória – quem manda.
Onde está situada a esfera de decisão. A TV Cultura e a TV Piratini
procuraram transferir essa esfera para o Conselho Curador ou Deliberativo
de suas instituições. Mas o Estado ainda é uma instância de decisão presente
e próxima (OTONDO, 2008, p. 68).

Otondo (2002) elenca algumas perguntas que devem permear a discussão sobre as
possibilidades da televisão pública na atualidade. Qual a função da tevê pública frente a um
mercado que oferece inúmeras opções a variadas demandas? É justo gastar dinheiro público
em algo que não oferece retorno financeiro? De que forma os grandes conglomerados de
mídia promovem a informação? Quem é responsável por difundir educação e cultura? Na
América Latina o serviço prestado pelas emissoras públicas condiz com as expectativas do
público e o dinheiro gasto?
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A autora afirma que, por mais que sejam difundidas as ideias de que a família, a escola
e o governo sejam responsáveis pela transmissão da cultura e educação, e a televisão seja
entendida como instrumento importante de divulgação de valores, aprendizados e costumes,
auxiliando no processo de formação da identidade cultural e nacional; ainda há
questionamentos sobre a necessidade e eficácia da televisão pública.
Otondo (2002, p. 284) ressalta a importância dessa discussão principalmente nos países
latino-americanos, onde a implantação e funcionamento das emissoras públicas enfrentam
desde problemas burocráticos e financeiros até falta de objetivos. “Sem uma sólida
consciência de sua vocação, e sem mecanismos que garantam sua independência e autonomia
jurídico-financeira, a televisão pública na América Latina pouco ou nada poderá fazer em
benefício da comunidade e, aí sim, não terá razões para existir”.
Diante do que foi exposto voltamos à questão da definição da televisão pública e da
televisão estatal. Parece-nos necessário propor uma diferenciação entre os dois termos com a
intenção de avançar no debate sobre o tema. Tratar os dois modelos como um só ou ignorar a
relevância dessa diferenciação é passar por cima de questões fundamentais que dizem respeito
à própria finalidade da tevê pública, conforme apontamos no tópico anterior.
Sabemos que tanto o modelo estatal quanto o modelo chamado público são financiados
pelo Estado, se utilizam de recursos públicos, se não totalmente, pelo menos em sua maioria,
então o que diferencia as duas modalidades é o fator controle ou gestão, ou como coloca
Otondo, o fator “quem manda”. Se a televisão é gerida por um Conselho ou Comitê que
permite participação efetiva de vários setores da sociedade civil, as chances de que a
programação atenda a critérios como pluralidade de vozes e interesse público são maiores,
aproximando-a do modelo de televisão pública.
Por outro lado se ao invés de um órgão colegiado com a representação de segmentos
diversos da sociedade civil, os cargos de comando e gestão são ocupados de forma arbitrária a
partir de critérios políticos do governo de turno, com trocas no quadro de funcionários a cada
novo grupo político que vence a eleição e assume o aparato estatal é provável que a
programação tenda a se distanciar dos preceitos que caracterizam a televisão pública e tenha
sua programação voltada aos interesses daqueles que detém o controle do Estado,
caracterizando-se, portanto, como televisão estatal.

5.3 A TV CULTURA E SUA AFILIADA EM GOIÁS: A TBC
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No âmbito latino-americano, Otondo (2002) destaca que a TV CULTURA possui
natureza jurídica única. O orçamento da emissora é proveniente do governo do Estado de São
Paulo. Por ser constituída por uma fundação de direito privado, a emissora conserva
autonomia política e administrativa perante o Estado. O Conselho da emissora é que escolhe o
presidente e os diretores executivos que possuem mandatos de três anos, renováveis. O
Conselho tem 45 membros: oito representantes do governo estadual e da prefeitura de São
Paulo, três membros vitalícios, e o restante são membros da sociedade civil, substituídos
parcialmente a cada três anos. Por conta dessas características jurídico-formais, a autora
afirma que a TV CULTURA é o único canal “com espírito efetivamente público no Brasil”
(p. 274).
Sobre a programação jornalística da emissora paulista, a autora aponta, na época de sua
pesquisa, um compromisso com o público que consistia em uma programação sem apego a
interesses privados ou político-partidários. Assuntos dos mais variados temas eram
contemplados nos telejornais: saúde, meio ambiente, ciência, políticas publicas, explicações
sobre decisões do governo, artes, cultura popular, etc. Havia uma preocupação em isentar a
notícia de sensacionalismo, utilizar fontes alternativas de informação e ouvir as pessoas.
A autora, assim como Portales, defende a complementação do orçamento das tevês
públicas com veiculação de material publicitário. Otondo (2002) acredita que no Brasil e no
restante dos países latino-americanos a principal fonte de recursos deve provir do Estado, mas
ressalta que as mudanças tecnológicas, a multiplicação de canais e serviços multimídias
transformaram o contexto da televisão tradicional. Sem aportes financeiros suficientes para
competir de igual para igual com os canais comerciais, a tendência é que as televisões
públicas fiquem para trás.
Como exemplo, a pesquisadora cita o orçamento da TV CULTURA para o ano de 2001:
“o orçamento previsto para 2001 cobria 70% das despesas. Cabe ao departamento de
marketing vender anúncios, serviços, procurar patrocínio para cobrir o que falta. E à diretoria,
buscar investimentos para fazer face à digitalização e a outras exigências do mundo global e
tecnológico” (OTONDO, 2002, p. 288-289).
Otondo (2002) ressalta que a veiculação de anúncios publicitários na grade de
programação da TV CULTURA obedece a regras específicas. Procura-se exibir mensagens
institucionais sem cortar ou mudar o ritmo dos programas. Permite-se até seis minutos de
propaganda por hora de programação e é proibido o estímulo direto ao consumo, com
demonstração e linguagem superlativa ou de comparação, mensagens com referências
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eróticas, citação de preços e publicidade de produtos como álcool, cigarro, remédios e
alimentos.
Demissões de profissionais e a extinção de programas que há muito estavam na grade na
emissora fizeram com que a TV CULTURA se tornasse neste ano (2015) assunto de notícias e
textos veiculados principalmente por jornalistas preocupados com uma possível crise na
emissora paulista. No dia 11 de agosto, matéria postada no portal de notícias da UOL
(AMENDOLA, 2015) afirma que a TV CULTURA demitiu no mês anterior 50 pessoas,
dentre elas as equipes dos programas Viola, Minha Viola e Provocações, o primeiro integrou
a grade da emissora por 35 anos, comandado pela apresentadora e cantora Inezita Barroso,
que morreu no mês de março.
A autora da matéria afirma ainda que a tevê teria dívidas em torno de 10 milhões de
reais e que uma mobilização que recebeu o nome de “Eu quero a Cultura viva” teria resultado
em uma petição com mais de 70 mil assinaturas e protesto em frente a sede da Fundação
Padre Anchieta contra as demissões e a retirada de programas da grade. O movimento que
seria integrado, inclusive por profissionais e ex-profissionais da emissora acusa a atual gestão
de priorizar programas terceirizados em detrimento das produções próprias do canal.
Em Goiás, a TV CULTURA é retransmitida no canal 13 pela Televisão Brasil Central
(TBC), objeto do estudo de caso deste trabalho. A TBC foi o terceiro canal de televisão a
entra no ar, no Estado, no ano de 1975 por meio de concessão outorgada ao Estado de Goiás.
Atualmente a TBC é vinculada à Agência Brasil Central, que por sua vez é subordinada à
Secretaria de Estado da Casa Civil de Goiás e seus recursos são provenientes do orçamento
público do Estado de Goiás. A emissora retransmite a programação da TV CULTURA nos
horários em que não há programação local.
Da metade da década de 70 até 1995 a emissora foi afiliada da TV Bandeirantes,
Godinho (2008, p. 54) observa que neste período o canal paulista destacou-se pela
programação esportiva, por conta disso, a TBC teria ganho certa visibilidade junto ao público
goiano. “Isso deu fôlego à Brasil Central e fez dela um porto seguro para programas de
esportes regionais”. Na década de 90, na gestão do governador Maguito Vilela, o contrato
com a Rede Bandeirantes foi encerrado e a TBC passou a ser emissora afiliada da TV
CULTURA. É interessante notar o comentário do autor sobre essa mudança, “a Brasil Central
troca a Bandeirantes pela Cultura, saudado efusivamente pelo meio cultural, mas pifiamente
pelo mercado publicitário”. Tradicionalmente a grade de programação da TBC cede espaço a
programas produzidos por terceiros, caso das atrações esportivas, que utilizam o espaço
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também para veiculação de publicidade. Provavelmente, o meio publicitário enxergava na
TBC/Bandeirantes um apelo de público maior do que na TBC/Cultura.
Segundo Godinho (2008, p. 54), a ideia de criar o canal foi do governador Mauro
Borges ainda no início da década de 60, “decidiu que o governo precisava levar a sua imagem
para dentro das casas dos eleitores”. Mauro Borges foi deposto por conta do golpe militar e a
TBC saiu do papel mais de uma década depois, graças ao empenho do então governador,
indicado pelos militares, Leonino di Ramos Caiado.
Logo na primeira transmissão, a TBC enfrentou resistência dentro do próprio governo
estadual. Godinho (2008) relata que o secretário de Segurança Pública à época ligou na
emissora no dia marcado para o início do seu funcionamento e disse a um dos diretores que
eles não poderiam fazer nenhum tipo de transmissão. O problema, segundo o autor, foi
resolvido da seguinte forma, “a Brasil Central foi ao ar com um programa de entrevistas, onde
um dos participantes era o senhor secretário”.
Apesar de ser mantida por recursos públicos e ter o quadro de funcionários formado por
servidores estaduais efetivos e comissionados, os relatos de Godinho nos mostram uma
ausência desde sua criação de um projeto de emissora compromissada com os interesses do
cidadão ou que ambicionasse se tornar uma emissora pública, não só no que diz respeito ao
financiamento, mas efetivamente; isso pode ser constatado no relato sobre a intenção do então
governador Mauro Borges, quem primeiro aspirou a criação de um canal de televisão com o
intuito de divulgar a imagem do governo junto aos eleitores. Ao se referir a população goiana
como eleitores, ficaram nítidos os interesses políticos na implantação do novo veículo. Outro
exemplo ficou demonstrado na interferência do secretário de segurança pública logo que o
canal foi ao ar, demonstrando que não houve preocupação dos gestores em conduzir a
emissora de forma isenta ou resguardar a programação da influência daqueles que ocupavam
cargos de poder no governo estadual.
O que caracteriza a emissora, de acordo com Godinho (2008, p. 55), é a divulgação da
cultura e dos acontecimentos regionais, “nesses 33 anos de existência, a estação esteve
presente na cobertura dos principais acontecimentos e das mais importantes festas culturais e
religiosas do Estado”. O autor lembra que o telejornalismo da emissora se destacou na
cobertura das festas do Divino Pai Eterno em Trindade, das Cavalhadas de Pirenópolis e na
Procissão do Fogaréu na cidade de Goiás, eventos que até então não eram mostrados por
outros canais. A TBC produziria ainda matérias especiais sobre as belezas naturais de Goiás
como as cavernas de Terra Ronca, no Norte do Estado, a Serra Dourada, no Sul, além de ter
sido a emissora a fazer o primeiro registro do povo Kalunga, maior comunidade remanescente
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de quilombos no Brasil, localizada nos municípios de Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte
Alegre.
A TBC está incluída entre as 36 emissoras públicas brasileiras listadas pelo site
Observatório da Radiodifusão Pública na América Latina4. Entre as informações disponíveis
sobre a emissora no site, há o tópico Missão/valores institucionais, no qual se lê que o
objetivo da tevê é “executar a política de comunicação do governo de Goiás de forma
transparente e comprometida com o cidadão. Pretende ser um órgão de referência para o país
na comunicação entre governo, sociedade organizada e cidadão”. A expressão “política de
comunicação do governo” é contraditória em relação ao restante da frase, pois remete a ações
ou projetos do governo de turno, de quem ocupa o lugar de poder, temporariamente. Nesse
caso não há um discurso de prática de serviço público ou atendimento aos anseios do cidadão,
a intenção parece ser a de atender as necessidades do governo.

4

O Observatório da Radiodifusão Pública na América Latina foi criado em 2011 pelo Laboratório de Políticas de
Comunicação da Universidade de Brasília (UnB) em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Comunicação
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Segundo a descrição no site, se trata de um “espaço público
virtual, voltado para a promoção de debates e a elaboração de análises e diagnósticos (acadêmico e profissionais)
sobre estrutura, legislação, sistemas e serviços públicos de radiodifusão do Brasil e demais países da América
Latina”.
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6 TELEJORNAL: A CONSTRUÇÃO DA REALIDADE NA TV

O jornalismo adquire relevância na sociedade ao se consolidar como a atividade ou um
serviço que oferece informações que propiciam ao público se situar e interagir com o espaço
social a sua volta. Josenildo Guerra assinala essa importância da atividade jornalística como
mediação espaço-temporal:

Instituição cuja função básica é tornar conhecidos os fatos - que existiram,
que podem existir ou que passam a existir - dos quais o indivíduo não tem
possibilidade de saber através de uma participação direta deles, mas que lhe
tocam enquanto pertencente ao mundo que existe para além da sua
capacidade pessoal de explorá-lo. Embora não participe diretamente, tais
fatos podem ter implicações, estas sim, diretas, na sua experiência particular
do mundo. O discurso do jornalismo, portanto, torna disponíveis
informações de fatos sobre os quais o indivíduo, ao tornar-se ciente, atualiza
suas coordenadas em relação ao mundo (GUERRA, 1998, p. 2).

Portanto, é fundamental que os fatos relatados, as notícias, sejam reais. De outra forma,
o jornalismo não cumpriria seu papel. Guerra (1998, p. 2) afirma que a atividade jornalística
só é possível por meio de um contrato, chamado por ele de contrato fiduciário. O autor afirma
que, sendo o objeto de trabalho do jornalismo os fatos reais, a atividade só existe porque a
sociedade e os jornalistas firmam “um acordo ético básico para a validade da prática
jornalística, a saber, um contrato fiduciário. A mútua confiança entre jornalistas e o público de
que os fatos noticiados sejam efetivamente reais...”.
Na mediação espaço-temporal, o repórter, por meio de um discurso jornalístico, relata
as informações sobre um fato ocorrido em um dado tempo e lugar para o seu público. Esse
discurso, que contém as informações sobre o fato, traz consigo as características de escrita do
jornalista e os preceitos da empresa jornalística para a qual ele trabalha. A mediação
comunicacional ou de recepção supõe uma adequação dos relatos dos acontecimentos ao
público para o qual o veículo de comunicação é direcionado. Essa preocupação com a
adequação do texto ao público também se estende aos valores-notícia, de acordo com Guerra.
A própria coleta de informação é baseada em uma demanda social.
Definir o telejornalismo como o jornalismo na televisão é simplificar o tema e ignorar a
complexidade que permeia a relação entre esses dois campos: o jornalismo como detentor de
uma missão ética imprescindível nas sociedades democráticas e a televisão que funciona
como:
sistema produtor/reprodutor/distribuidor de conteúdos, cuja recepção em
larga escala tem como fundamentação a elaboração de conteúdos pré-
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codificados (ou determinados em função de gêneros e formatos), concebidos,
realizados e selecionados em função de um público idealizado pelos
produtores, cujo primeiro objetivo é conquistar, manter e fidelizar a
audiência (TEMER, 2014, p. 32).

Ademais, soma-se a esta definição o contexto do surgimento, consolidação e
funcionamento da televisão no Brasil. Como apontado no capítulo anterior, a popularização
do veículo no país e no restante da América Latina é proporcional à ausência de espaços de
expressão políticos e negociação de conflitos. A televisão encontrou aqui uma sociedade com
pouca tradição democrática e um público ainda carente de escolarização formal, além de
práticas políticas que resultaram no modelo de radiodifusão que temos hoje, onde se percebe a
predominância dos veículos controlados pela iniciativa privada, não só em quantidade de
concessões, mas também no que diz respeito à audiência.
Temer (2014) afirma que a popularidade alcançada pela televisão em especial com as
novelas da Rede Globo e depois com o telejornal fez com que o veículo alcançasse o status de
“nova praça pública” (grifo do autor). Essa nova praça pública midiatizada e essencialmente
visual, imagética moldou hábitos e gostos dos telespectadores deixando transparecer
fragmentos (não o todo) da realidade cultural e política do Brasil e no que diz respeito ao
telejornal consolidou-se como lugar de credibilidade que congrega tudo que seja efetivamente
importante. Ainda hoje, como apontado pela Pesquisa Brasileira de Mídia cerca de 80 por
cento dos telespectadores assistem à televisão para se informar.
A questão é que nessa nova praça pública ao contrário da ágora grega5, onde a
informação e o debate eram realizados de forma livre entre aqueles que eram considerados
cidadãos com regras perceptíveis aos participantes, a informação que circula na televisão
obedece a regras que vão desde os interesses comerciais e políticos dos que comandam as
emissoras até questões técnicas que permeiam a prática do telejornalismo.

Neste sentido, televisão e jornalismo, elementos complexos em si mesmo, se
fundem em uma soma imperfeita, não porque necessariamente inexata ou
porque careça de qualidade, mas porque não traz resultados exatos, sendo ao
mesmo tempo a conjunção das partes, mas também algo diferente de uma
somatória ou sobreposição de dados (TEMER, 2014, p. 28).

A título de reflexão a autora propõe então que a máxima “é importante e, portanto, está
no telejornal” seja alterada para “é importante porque está no telejornal”. (TEMER, 2014, p.
33)
5

Praça pública na Grécia Antiga onde os cidadãos gregos discutiam assuntos ligados a cidade.
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6.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DO TELEJORNALISMO NO BRASIL

O primeiro telejornal da televisão brasileira foi ao ar em setembro de 1950, apenas dois
dias depois da primeira transmissão de tevê, pela TV Tupi de São Paulo. O noticiário recebeu
o nome de Imagens do Dia. Rezende (2000) conta que a equipe do telejornal era formada por
quatro pessoas: um apresentador e três cinegrafistas. A primeira reportagem exibida foi o
desfile cívico-militar na cidade de São Paulo.
A década de 50 ficou marcada pelo noticiário Repórter Esso, exibido pela primeira vez
na TV Tupi do Rio de Janeiro, em 1952. Rezende (2000) afirma que o telejornal era
produzido de forma precária, tanto pela carência de equipamentos, quanto pela falta de
conhecimento dos próprios profissionais a respeito do novo veículo de comunicação. A
maioria dos profissionais era oriunda do rádio e o jornal era feito praticamente “ao vivo”, as
notícias em estilo radiofônico eram lidas por um apresentador.
Rezende (2000) coloca duas características como marcantes nos primórdios do
telejornalismo brasileiro: a influência do rádio e a subordinação dos programas aos interesses
de patrocinadores, caso do Repórter Esso, no qual o próprio nome do programa remetia a
empresa norte-americana distribuidora de petróleo, que financiava e comandava a linha
editorial do jornal.
No início da década de 60 o videotape ou fita de vídeo em tradução literal chegou ao
Brasil, encomendado especialmente para a inauguração de Brasília. Rezende (2000) afirma
que além do avanço técnico, houve na época também evolução na concepção de
telejornalismo: forma e conteúdo.
O autor cita como exemplo, o Jornal de Vanguarda, da TV Excelsior. Pela primeira
vez, jornalistas trabalhavam na produção e apresentação do telejornal. O programa tinha
participações com comentários de nomes como Millôr Fernandes, João Saldanha, Newton
Carlos e Stanislaw Ponte Preta. O noticiário foi extinto pela própria equipe pouco depois do
decreto do Ato Institucional nº 5 pelo governo militar. Os profissionais já previam a
impossibilidade de um telejornal naquele formato continuar no ar.
Depois do golpe militar, por conta da censura exercida pelo regime, Rezende (2000)
observa que os telejornais concentraram-se em copiar o modelo norte-americano. Mas apenas
no estilo e na forma os noticiários se pareciam já que aqui os locutores voltaram a conduzir os
telejornais. Apesar dos avanços técnicos (videoteipe, câmeras de estúdio menores e mais
ágeis, lente zoom) os telejornais continuavam a repetir a linguagem e o formato radiofônico.
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A TV Globo foi a primeira a formar de fato uma rede de emissoras. Prado (1996)
lembra que em 1967 a Globo comprou a TV Paulista e várias outras emissoras em regiões
diferentes do país. As aquisições foram possíveis graças a parceria com o grupo norteamericano Time-Life. Apesar de a lei brasileira proibir a participação de capital estrangeiro
em empresas de comunicação, o governo militar não se opôs ao acordo.

Os detalhes do acordo Globo/Time-Life iam desde a participação nos lucros
líquidos anuais, extensiva a quaisquer negócios da Globo durante onze anos
com possibilidade de renovação, até a compra de equipamentos e assistência
técnica. Essa era uma facilidade que só a Globo tinha, pois as demais
emissoras muitas vezes deixavam materiais parados durante meses por
emperrarem na burocracia oficial para trazer peças de reposição, já que tudo
era importado (PRADO, 1996, p.16).

O ano de 1969 marcou o fim do Repórter Esso e o surgimento do Jornal Nacional.
Rezende (2000) afirma que na sua primeira exibição, o Jornal Nacional foi transmitido ao
vivo para as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e
Brasília. A Rede Globo justificou a criação do telejornal ao fazer seu lançamento: “vamos
lançar um telejornal para que 56 milhões de brasileiros tenham mais coisas em comum. Além
de um simples idioma” (Veja, 52 apud REZENDE, 2000, p. 109).
Rezende (2000) lembra que já no início, o JN tinha a intenção de se destacar dos outros
telejornais pela qualidade técnica e profissionalismo de sua equipe. As notícias e comentários
passaram a ser escritos por redatores e foi proibida a improvisação. A preocupação com a
forma e o estilo não se estendeu ao conteúdo, que ficou em segundo plano.

O primeiro videoteipe na estréia do Jornal Nacional exibiu o então ministro
da Fazenda, Delfim Neto, transmitindo uma mensagem de otimismo, após
sair de uma reunião com a Junta Militar. Logo no seu nascimento, ficava
claro que a originalidade do Jornal Nacional residiria apenas na qualidade
técnica, uma vez que o conteúdo estava sacrificado pela interferência da
censura (REZENDE, 2000, p. 110-111).

O primeiro telejornal com apelo popular e voltado para a realidade brasileira foi,
segundo Rezende (2000, p. 112), o A Hora da Notícia, exibido na TV CULTURA, em 1970.
“O telejornal dava prioridade ao depoimento popular a respeito dos problemas da
comunidade. Essa mentalidade editorial, conduzida pelo editor do noticiário, Fernando
Pacheco Jordão, teve uma resposta positiva do público, que colocou o programa como líder de
audiência da TV Cultura”. Em 1974, Wladmir Herzog assumiu a direção do departamento de
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jornalismo da emissora pública e deu continuidade ao trabalho de Jordão. No ano seguinte, foi
preso, acusado de ser inimigo do regime militar e assassinado na cadeia.
Durante a década de 70 houve a consolidação da supremacia da Rede Globo em termos
de audiência e qualidade técnica, vem desta época, de acordo com Rezende (2000) a
expressão padrão global. O autor completa que durante o endurecimento do regime militar e
fase de maior censura política, o telejornalismo da Rede Globo se afastou da realidade e
omitiu-se em relação ao momento político que o país vivia. O início da reabertura política no
fim da década de 70 e início dos anos 80 não afetou a popularidade do telejornalismo da
Globo. Em 1979, Rezende (2000) observa que o JN tinha 79,9 por cento da audiência
nacional. Segundo o autor, graças à estratégia de colocar o noticiário entre duas novelas.
É preciso destacar nesse momento, o crescimento das redes de televisão e o consequente
domínio das emissoras paulistas e cariocas frente ao restante do país. Por questões financeiras
emissoras regionais foram transformadas em afiliadas das grandes redes, ganha espaço, dessa
forma, a programação produzida no Rio de Janeiro e em São Paulo, em detrimento da
programação local, que perde espaço e influência. Rezende (2000) afirma que os noticiários
locais são mantidos mais para cumprir orientações legais, do que por outra razão.
Rezende (2000) aponta com base em entrevistas com o ex-diretor do departamento de
telejornalismo da Rede Globo, Armando Nogueira que a partir do governo do presidente João
Figueiredo, a emissora não recebeu mais nenhuma ordem de censura proveniente dos
militares. Mas o próprio Nogueira relata que a censura parece ter ficado impregnada nos
profissionais: “Foi essa implacável marcação da ditadura que nos levou a esquecer a batalha
do conteúdo para tentar descobrir os encantos da forma nesse veículo. Trabalhávamos em
cima da técnica e da estética, deixando de lado, um pouco, a ética de fazer jornalismo”
(NOGUEIRA, 1988 apud REZENDE, 2000, p. 120).
No final da década de 80, um episódio demonstrou a afinidade entre a Rede Globo e a
elite política e econômica do país: o debate entre os candidatos a presidente do Brasil, Lula e
Collor. A edição do debate veiculada no JN no dia seguinte ao debate foi considerada
tendenciosa a favor de Collor. Armando Nogueira, então diretor de telejornalismo, disse que a
edição foi feita sem o seu consentimento e logo depois da declaração foi afastado do cargo.

Tempos depois, Nogueira relembrou que o clima de tensão se tornou
perturbador a partir das duas semanas que antecederam a eleição e culminou
com a edição distorcida do debate, feita sem o seu conhecimento. Armando
contou que a possibilidade de vitória do candidato do Partido dos
Trabalhadores, Lula, precipitou uma reação dos partidários de Fernando
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Collor de Melo no próprio setor de jornalismo da TV Globo (REZENDE,
2000, p. 129).

Em texto escrito em 1997, Alberto Dines enfatizou como positivas, as mudanças
editorais no JN e a queda de audiência do telejornal que detinha na época 30 pontos. O
jornalista afirmou que o telejornalismo da Rede Globo atravessava a melhor fase de sua
história investindo em matérias mais longas, com mais serviço público e os assuntos sendo
tratados com mais crítica e densidade. “A verdade é que o Jornal Nacional mudou para
melhor. Se, com isto, desfez-se daqueles telespectadores que não sabem onde fica a Bósnia e
de Ruanda só querem as imagens macabras, é problema dos que apostam na desinformação”
(DINES, 1997 apud REZENDE, 2000, p. 140).
Nos últimos anos acompanhamos mudanças no estilo e na linguagem dos telejornais. Os
cenários passaram por reformulações, os apresentadores agora se movem pelo espaço ao invés
de ficarem sentados atrás da bancada durante todo o tempo. Há ainda, na maioria dos
noticiários a presença de um ou mais monitores de televisão ao fundo ou ao lado dos
apresentadores. “Em cada praça pode-se ver o mesmo modelo de cena de apresentação com
apresentadores que circulam pelo cenário que abriga a bancada que deixou de ser o objeto de
maior destaque para se tornar mais um acessório” (BARA; COUTINHO; VARGAS, 2012).
Em relação à linguagem observa-se uma tendência a informalidade com o intuito de
reforçar a identificação e familiaridade do público com o noticiário.

Um dos exemplos é o uso do pronome pessoal nós que busca fazer da
audiência uma espécie de co-participante do telejornal. Isso é muito comum
quando o locutor/apresentador recorre ao: Nós vamos ver, Vamos conferir,
etc. O telespectador é convidado a assistir a determinada notícia como se
estivesse na sala da casa do apresentador (VIZEU, 2008 apud BARA;
COUTINHO; VARGAS , 2012, p. 6-7).

O advento das mídias digitais e a popularização da internet também têm provocado
alterações nas relações que o telespectador estabelece com os telejornais. É cada vez mais
comum o incentivo à participação do público na realização do noticiário, por meio da
disponibilização de sites, redes sociais, e até aplicativos de celular, onde o telespectador pode
sugerir assuntos que deseje ver no telejornal e ainda críticas e comentários a respeito do
conteúdo veiculado.
Apesar dos avanços tecnológicos que continuam a acontecer, o professor Antônio Brasil
Gonçalves (2012) que durante vários anos foi correspondente da Rede Globo e participou dos

76

programas-piloto do Fantástico e do Globo Repórter, observa que o telejornal ainda hoje sofre
das mesmas categorias de problemas do século passado.

A televisão brasileira esmerou-se na técnica, importou e adaptou narrativas
comunicacionais, conquistou grande audiência e hoje, é refém do próprio
sucesso. Diante de mudanças eminentes com a implantação de sistemas
digitais, insistem nos velhos modelos de produção e de administração dos
mesmos conglomerados econômicos (GONÇALVES, 2012).

As contradições características do telejornalismo e o seu desenvolvimento em âmbito
marcadamente comercial com domínio da técnica em detrimento do conteúdo contrastam com
os preceitos da isenção, equilíbrio, apartidarismo e pluralidade que se exige da atividade.
Coutinho (2013, p. 22) ressalta que são exigências “devidas pelas emissoras de televisão,
concessionárias de um serviço público, apesar da aparente dissonância com as percepções
acerca de sua programação”. Para esta pesquisa nos interessa estabelecer critérios que
auxiliem na avaliação do conteúdo jornalístico produzido pelas emissoras financiadas e
controladas pelo Estado, que possam indicar a presença desses preceitos ou qualidades
esperadas do jornalismo.

6.2 PARÂMETROS PARA QUALIFICAR A INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DA
EMISSORA PÚBLICA

Eugênio Bucci (2010) afirma que a existência de veículos de comunicação públicos que
possam de fato atuar de forma independente está vinculada, diretamente, a não subordinação
das emissoras à autoridade estatal.

Quando subordinada à orientação da autoridade estatal, a emissora pública
não é pública de fato; sua linha editorial, sua programação e sua visão de
mundo tendem a ser capturadas pela óptica estatal ou governamental, o que a
distancia irreversivelmente dos pontos de vista próprios da sociedade civil.
(BUCCI, 2010apud FREITAS; MEDEIROS, 2015 p.116).

Na publicação Indicadores de Qualidade nas Emissoras Públicas- Uma Avaliação
Contemporânea, Bucci, Chiaretti e Fiorini (2012), os autores, porém vislumbram uma
possibilidade mais otimista para as emissoras subordinadas diretamente ao aparato estatal

É possível que uma emissora estatal conquiste, no curso de sua tradição, um
alto grau de autonomia editorial e administrativa, contando para isso com o
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apoio da sociedade, que a legitima. Nesse sentido, é possível que boas
emissoras estatais desenvolvam uma vocação pública, buscando, no limite,
emancipar-se inteiramente do jugo estatal. Do mesmo modo, é possível que
instituições cuja natureza se aproxime das definições formais de uma
emissora pública demonstrem, na sua programação e na sua gestão,
subserviência voluntária ou negociada em relação a governos ou grupos de
poder. (BUCCI; CHIARETTI; FIORINI, 2012, p. 24)

Os autores reconhecem a dificuldade em se estabelecer parâmetros para medir ou
quantificar se a informação produzida pela emissora pública possui as características do que
definimos anteriormente como comunicação pública. Eles afirmam que os instrumentos de
análise utilizados pelas emissoras comerciais para medir o interesse do público como as
pesquisas de audiência não são suficientes, “trata-se, em suma, de construir indicadores por
meio dos quais as sociedades – que, em última instância, pagam por essas empresas – possam
acompanhar e avaliar a prestação de serviços que recebem” (BUCCI; CHIARETTI; FIORINI,
2012, p. 3).
Sobre a utilização de indicadores e mecanismos de análise, os autores fazem a ressalva
de que não é possível aplicar os mesmos critérios a diferentes emissoras, é preciso antes
respeitar as condições específicas de cada uma, levando em conta que não há um modelo ideal
a ser seguido. Nesse contexto de avaliação Bucci; Chiaretti; Fiorini (2012) apontam que a
prestação de contas da emissora, a publicidade de seu orçamento e despesas está ligada
intimamente as possibilidades de exercício da comunicação pública.
A partir dessas considerações os autores propõem nove indicadores ou eixos temáticos
para que seja possível avaliar o desempenho e os conteúdos das emissoras públicas. São eles:
transparência de gestão, englobando a missão da instituição, administração de recursos, nível
de diálogo com a sociedade; diversidade cultural, observar se a grade oferece programação
para públicos de idades diferentes, se reflete a diversidade étnica, religiosa, estética e de
gênero presentes na sociedade; cobertura geográfica e oferta de plataformas, verificar se a
emissora pode ser sintonizada em todo o território de cuja população recebe recursos e se
possui instalações e equipes distribuídas pelas diversas regiões das quais provêm seus
recursos; padrão público (democrático e republicano) do jornalismo, verificar se a emissora
tem uma grade definida de noticiários, se os cidadãos e as comunidades que a sustentam são
também protagonistas das notícias, das coberturas, dos documentários e dos debates
veiculados por ela, se a emissora se corrige publicamente quando alguma reportagem ou
noticiário divulga uma informação errada; independência, verificar se existe um Conselho
Editorial ou um órgão independente do governo ou do órgão ao qual a emissora seja
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vinculada, se a emissora tem liberdade para deliberar sobre o conteúdo que põe no ar, sem ter
que se submeter a alguma forma de censura prévia em órgãos estatais; caráter público do
financiamento, observar se existe lei que defina as formas de financiamento da emissora, se a
lei impede a ingerência de autoridades na liberação dos recursos, se a emissora está
resguardada de contingenciamentos e outras formas de pressão governamental; grau de
satisfação da audiência, verificar se existe no orçamento da emissora verba destinada à
realização de pesquisas, se há uma área da emissora focada em analisar dados de pesquisas;
experimentação e inovação de linguagem, observar se existe um manual de estilo que
estimule a experimentação, se a emissora é percebida por outras emissoras/canais como um
celeiro de boas ideias e bons profissionais; e finalmente os padrões técnicos, saber se os
equipamentos de produção são atualizados regularmente, dentro de padrões equivalentes ou
superiores aos das instituições análogas na mesma região, se a proporção entre equipamentos
novos e obsoletos está dentro dos padrões das empresas da área no país.
Ao todo a obra de Bucci; Chiaretti; Fiorini (2012) traz 188 questões ligadas aos nove
indicadores apresentados. Para a pesquisa empreendida aqui entendemos ser razoável apontar
as questões envolvendo situações de nível mais básico, visto que uma vez que a verificação
seja negativa para essas, provavelmente também obterão resultado negativo a observação de
questões que envolvem maior complexidade. Por exemplo, no eixo independência, a
constatação de que a emissora não possui um conselho de gestão e/ou editorial já invalida
todas as perguntas seguintes que interrogam a respeito do nível de independência desse
conselho, processo de composição, etc.
Em pesquisa sobre o conteúdo do telejornalismo da TV Brasil, emissora da Empresa
Brasil de Comunicação (EBC) subordinada ao governo federal, Iluska Coutinho (2013)
apontou quatro aspectos ou parâmetros para aferir a qualidade do conteúdo informativo.
Primeiro: a avaliação do telejornalismo a partir do seu conteúdo, temas e abordagens. O
telejornalismo público deve permitir a abordagem de assuntos e agendas que tem pouco ou
nenhum espaço na mídia comercial, a cobertura noticiosa deve priorizar a pluralidade de
vozes e a observância à isenção.
Segundo aspecto: estímulo ao debate público, o telejornalismo público deve constituirse em espaço para a veiculação de argumentos e diálogos, a autora observa que a simples
inserção de sonoras (trechos de entrevista na linguagem telejornalística) com tempo reduzido
“aproximariam os telejornais das emissoras comerciais de televisão da condição de vitrine
social, em lugar de se constituírem como praça de troca e interação efetiva” (COUTINHO,
2013, p. 31).
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Terceiro aspecto: buscar o interesse público nas pautas e na angulação da cobertura.
Segundo a autora, o telejornalismo público deve ter como qualidade principal o respeito à
intimidade, cuidado nas representações das diferenças, respeito à dignidade do ser humano,
independente de gênero, escolaridade, nível socioeconômico, religião e/ou orientação sexual.
Quarto aspecto: combate aos estereótipos, principalmente da representação do
brasileiro. Coutinho (2013, p. 33) entende que os telejornais atuam como organizadores do
mundo social e construtores de sentido, por isso o telejornal de uma emissora pública deve
incluir a representação de diferentes grupos identitários. “Essa perspectiva ou orientação
reclamaria especial atenção a incorporação e representação das chamadas minorias não apenas
via realização de pautas específicas, mas na cobertura cotidiana, na representação da
população de um modo geral”.
Dessa forma, Coutinho (2013) propõe que os telejornais produzidos pelas emissoras
públicas tenham como objetivo promover uma melhor compreensão da realidade por meio da
oferta de conhecimento cotidiano que contribua com a formação dos telespectadores em
detrimento da divulgação de informações descontextualizadas. Telespectadores que devem ser
representados nas reportagens primeiro como cidadãos e depois como grupo social. O
telejornalismo público deve ter como meta a difusão de informações de interesse público, a
partir da isenção e da pluralidade de vozes.
Apontados os componentes históricos do desenvolvimento do telejornalismo no Brasil e
também aspectos que devem ser observados na produção do conteúdo informativo de uma
emissora financiada por recursos públicos passaremos agora à investigação das teorias que
tratam das rotinas produtivas, que somadas às questões ideológicas e comerciais são
fundamentais para a compreensão do conteúdo informativo de um veículo de comunicação.
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7 JORNALISMO: TEORIAS DA PRÁTICA

Ao abandonar a característica de difusor exclusivo de opiniões ou propaganda partidária
para priorizar os fatos, tornando-se uma forma de mediação e de conhecimento do mundo
cotidiano, em meados do século XIX, o jornalismo também se tornou uma atividade industrial
ou comercial de grande valor, o que ficou bem demarcado pelo modelo pennypress6. Mas o
seu principal produto, a notícia, o relato dos acontecimentos, afirmou-se pelo seu valor de uso
social. Ela passou a ser a função básica do jornalismo. Traquina explica as circunstâncias do
surgimento desse “novo jornalismo”:
Durante o século XIX, sobretudo com a criação de um novo jornalismo – a
chamada pennypress – os jornais são encarados como um negócio que pode
render lucros, apontando como objetivo fundamental, o aumento das
tiragens. Com o objetivo de oferecer informação e não propaganda, os
jornais oferecem um novo produto – as notícias, baseadas nos „fatos‟ e não
nas „opiniões‟ (TRAQUINA, 2005, p.34).

Desde então, a notícia tem sido a matéria-prima do jornalismo, como define Luiz
Amaral, citado por Pena (2005, p.70). A importância adquirida por ela fez com que estudiosos
e teóricos se dedicassem, ao longo do século XX, a pesquisas, na tentativa de entender os
processos e fatores envolvidos diretamente na produção das notícias. Para analisar o porquê
de certos acontecimentos e fatos ganharem o status de notícia tomaremos como principais, as
teorias organizacional e construcionista, inseridas nos estudos sobre a construção da notícia
(newsmaking).
Os estudos científicos sobre o newsmaking evoluíram ao longo dos anos. Nas primeiras
pesquisas, surge o conceito de gatekeeper, com os trabalhos de David Manning White,
segundo os quais, o jornalista escolhe arbitrariamente os fatos que devem ser divulgados.
Depois, surge a hipótese da interferência dos valores e constrangimentos organizacionais,
expostos por Warren Breed. E com a evolução dos estudos sobre o fazer notícias, dois novos
fatores são acrescentados: as rotinas produtivas e os valores da comunidade jornalística,
apontados pela socióloga Gaye Tuchman (BENEDETI, 2009).
De acordo com Mauro Wolf (2008), em seu livro Teorias das comunicações de massa,
Tuchman, por meio de pesquisa empírica, constatou três processos nos quais os veículos de
comunicação se baseiam para produzir notícias:
6

Segundo Traquina, o nome deriva do preço do jornal. Se antes o preço dos periódicos era estabelecido em seis
centavos, os jornais inseridos no modelo do novo jornalismo eram vendidos a um centavo (TRAQUINA, 2005,
p.50).
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1) Fazer com que um fato desconhecido se torne um acontecimento notável;
2) Elaborar maneiras de relatar os acontecimentos, tomando o cuidado de não dar a cada
fato um tratamento idiossincrático;
3) Organizar o trabalho, a partir do tempo e do espaço disponíveis, para que os
acontecimentos noticiáveis possam fluir e ser trabalhados de modo planificado.
O newsmaking se ocupa, portanto, com a abordagem de dois aspectos principais: a
cultura profissional do jornalista e a organização do trabalho e dos processos de produção
(WOLF, 2008). O primeiro aspecto foi evidenciado pela teoria construcionista e o segundo
pela teoria organizacional. Segundo Traquina, as duas vertentes teóricas consideram as
notícias como produto da interação social e de inúmeras negociações. No entanto, a tese
construcionista aprofunda a discussão ao ressaltar a importância da cultura profissional na
construção das notícias.

Primeiro, a teoria construcionista desce no seu nível de análise, do nível
exterior, ao nível interior, ao sublinhar a importância da cultura profissional
como fator determinante, fator esse que é também transorganizacional.
Segundo, a teoria construcionista dá ênfase às práticas diárias e aos
procedimentos rotineiros, que procuram fornecer um fluxo constante e
seguro de notícias. Terceiro, a teoria construcionista examina em maior
detalhe as relações entre os jornalistas e as fontes de informação,
considerando estas uma componente fundamental do processo de produção
(TRAQUINA, 1999, p.136).

A vertente interacionista da teoria construcionista aponta outro fator fundamental
envolvido no newsmaking: o tempo. Todo o trabalho jornalístico é orientado pelo tempo, ou
melhor, pela hora de fechamento (deadline). Sobre isso, Traquina faz uma constatação
relevante.

O desafio cotidiano é ter de elaborar um produto final (notícia, jornal,
telejornal, etc.). Todos os dias ou todas as semanas, é impensável a hipótese
do apresentador do telejornal, por exemplo, dizer „hoje não há notícias‟ ou
„temos hoje um programa mais curto porque não havia notícias suficientes‟
(TRAQUINA, 2005, p.181).

Sendo assim, os jornalistas e os veículos de comunicação se organizam para driblar as
dificuldades impostas pelo fator tempo. A priori, os fatos podem acontecer em qualquer lugar
e a qualquer hora. Tuchman, citada por Traquina, aponta três mecanismos utilizados pelas
empresas para organizarem o espaço de cobertura jornalística. Primeiro, o mundo é dividido
em territórios que merecem cobertura; segundo, os jornalistas se deslocam para organizações

82

ou instituições que produziriam acontecimentos com maior probabilidade de se tornar notícia.
E terceiro, a divisão das notícias em temas ou editorias. A consequência desse tipo de prática
é, segundo Tuchman, “que os acontecimentos julgados notícias terão assim tendência a
ocorrer em certas localidades e não em outras” (2005, p.181).
Todas essas constatações, aliadas à “tirania do fator tempo” (TRAQUINA, 1999, p.136)
fazem com que o jornalismo se concentre basicamente em relatar acontecimentos atuais,
tomando o imediatismo como valor a ser perseguido em detrimento da exposição das
problemáticas ou de uma análise mais aprofundada sobre as causas do acontecimento. Porém,
essa é uma limitação imposta, muito mais, pelas rotinas produtivas e pelos processos
organizacionais, do que propriamente uma deficiência do jornalismo, como explica Benedeti
(2009, p.118): “É pela capacidade de superar esses empecilhos para informar o público sobre
os fatos do presente, com qualidade e em quantidade, que o jornalismo teve e continua tendo
importância social”.
Em relação à influência da cultura profissional dos jornalistas na definição das notícias,
Benedeti lembra o estudo de Ericson, Baraneck e Chan 7, citado por Traquina, no qual os
autores apontam três saberes distintos. O primeiro é o saber de reconhecimento, ligado à
habilidade do jornalista em reconhecer um fato com potencial para ser noticiado, valendo-se
dos critérios de noticiabilidade (assunto do próximo tópico). O saber de procedimento é o
segundo e envolve a forma como a notícia deve ser apurada e o relacionamento com as fontes.
E por último, o saber narrativo, a capacidade do jornalista de construir a matéria atendendo à
linguagem do meio e as condições espaciais e temporais disponíveis.
É por possuírem esse conjunto de conhecimentos específicos que os jornalistas se
justificam como profissionais e reivindicam o monopólio de produção das notícias e ainda a
capacidade de serem mediadores de informação. Ao confiar aos jornalistas a tarefa de
mediação dos acontecimentos, a sociedade espera em troca que eles tenham consciência de
suas responsabilidades profissionais para o desempenho da atividade jornalística
(BENEDETI, 2009).

7.1 OS CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE E OS VALORES-NOTÍCIA

A noticiabilidade é um conjunto de fatores e critérios que um acontecimento deve
atender para se tornar notícia. Wolf (2008) lembra que esses fatores e critérios estão inseridos
7

ERICSON, R.; BARANECK, P. e CHAN, J. Visualizing deviance: a study of news organization. Toronto:
Universityof Toronto Press, 1987.
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nos processos organizacionais e no entendimento próprio dos jornalistas sobre o que é notícia,
ou saber de reconhecimento. “A noticiabilidade é constituída pelo complexo de requisitos que
se exigem para os eventos – do ponto de vista da estrutura do trabalho nos aparatos
informativos e do ponto de vista do profissionalismo dos jornalistas -, para adquirir a
existência pública de notícia” (2008, p.195).
Dessa forma, pode-se afirmar que a noticiabilidade funciona como um instrumento de
seleção, fundamental para que os veículos de comunicação consigam distinguir a notícia entre
milhares de acontecimentos. Mais do que isso, ela se adapta às rotinas de produção. Portanto,
os critérios de noticiabilidade adotados por uma empresa estão em consonância com as
práticas organizacionais vigentes.
Para Wolf (2008), se por um lado, a noticiabilidade permite a cobertura jornalística
cotidiana, minimamente organizada e previsível, por outro, ela dificulta o aprofundamento e a
compreensão das causas que levaram ao acontecimento, levando a um efeito de distorção,
mesmo que involuntário. Aqui, cabe reforçar novamente o que já foi dito no tópico anterior. A
dificuldade de aprofundamento é consequência das práticas organizacionais, e não uma
deficiência do jornalismo. Portanto, a alteração nessas práticas e rotinas produtivas
possibilitaria uma mudança no modo de cobertura jornalística.
Sobre a falta de profundidade das notícias, Kunczik, em seu livro Conceitos de
Jornalismo: Norte e Sul, afirma que os veículos de comunicação se preocupam em divulgar
eventos de curta duração, que tenham alguma relação com o público para o qual o veículo é
destinado. “Os processos prolongados constituem parte do fundo e só aparecem como figuras
ao se tornarem fatos extraordinários (por exemplo, conflito nas relações inter-raciais) ou
quando se resumem num único acontecimento (recapitulação anual)” (KUNCZIK, 2002, p.
243-244). Para o autor, um desastre natural de curta duração terá destaque garantido nos
meios de comunicação, enquanto problemáticas sociais que se arrastam por longos períodos,
dificilmente serão noticiadas.
Os valores-notícia derivam da noticiabilidade e são a reposta para a seguinte pergunta:
quais acontecimentos são suficientemente relevantes, interessantes e significativos para serem
transformados em notícia? (WOLF, 2008). Embora os valores-notícia possam ser enumerados
ou listados deve-se ter consciência de que eles atuam conjuntamente na seleção dos
acontecimentos.

São critérios para selecionar, do material disponível para a redação, os
elementos dignos de ser incluídos no produto final. Em segundo lugar, eles
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funcionam como linhas-guia para a apresentação do material, sugerindo o
que deve ser enfatizado, o que deve ser omitido, onde dar prioridade na
preparação das notícias a serem apresentadas ao público (GOLDINGELLIOTT apud WOLF, 2008, p.202-203).

Wolf (2008) divide os valores-notícia em cinco categorias, de acordo com os critérios
de seleção: categorias substantivas, relativas ao conteúdo da notícia, categorias relativas ao
produto, relativas às características do meio de informação, ao público e à concorrência.
O primeiro critério característico das categorias substantivas, apontado pelo autor, é o
grau de importância de um indivíduo ou instituição envolvido no acontecimento. Quanto
maior o poder econômico e/ou político dos envolvidos, maior será a probabilidade de virar
notícia. O impacto que o fato provoca no país e em seus interesses e a quantidade de pessoas
envolvidas em um acontecimento, grande número de pessoas afetadas ou concentradas em
um único lugar (manifestação, comício, show), também são critérios que aumentam as
chances de o fato ser noticiado.
Outro fator é a relevância do acontecimento em relação aos seus desdobramentos
futuros. Wolf (2008) afirma que um exemplo desse critério é a cobertura realizada nos
primeiros episódios de eventos que têm uma duração prolongada. Também fazem parte das
categorias substantivas os acontecimentos que despertam o interesse humano e os curiosos,
como feitos heróicos e excepcionais.
A categoria relativa ao produto engloba fatores como a brevidade das notícias. O texto
não deve ser longo, mas objetivo, em razão dos limites espaciais e de tempo. Outro fator
muito relevante é a negatividade: quanto mais negativas as consequências de um
acontecimento, maior é a probabilidade de ele virar notícia. A atualidade e a novidade
também se encaixam nessa categoria (WOLF, 2008). A organização interna da empresa
jornalística, a qualidade da notícia, que deve possuir principalmente ação e elementos
dramáticos, e o equilíbrio por meio da diversificação dos assuntos são critérios relativos ao
produto (PENA, 2005).
As categorias relativas ao meio de informação englobam a acessibilidade à fonte ou ao
local do acontecimento, o formato do veículo de comunicação, que se refere aos limites de
espaço e tempo. Wolf também aponta a frequência como um critério de noticiabilidade
relativo ao meio. Segundo o autor, “quanto mais a frequência do acontecimento for
semelhante à frequência do meio de informação, mais provável será sua seleção como notícia
por aquele meio de comunicação” (GALTUNG-RUGE apud WOLF, 2008, p. 221). Pena
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acrescenta mais um fator a esses três já citados, a política editorial do veículo, que seria uma
definição dos donos do veículo a respeito do que é publicável e o que não é.
Sobre as categorias relativas ao público, Wolf alerta para a complexidade na definição
dos valores, pelo fato de os jornalistas conhecerem pouco o seu público, apesar das pesquisas
sobre audiência. Mesmo assim, nas próprias rotinas de produção estão inseridos os apelos às
necessidades e exigências dos receptores. São critérios relativos ao público: a identificação do
leitor/expectador com os personagens da notícia, as matérias de serviço ou utilidade pública
e o critério de proteção, que consiste na omissão de certos fatos que causariam um
estranhamento ou repulsa no público.
E, por fim, pode-se citar como critério das categorias relativas à concorrência, a
exclusividade da notícia ou o furo, a expectativa em relação aos outros meios. Por exemplo, o
ato de selecionar uma notícia por achar que o veículo concorrente fará o mesmo. Essa prática,
de acordo com Gans, citado por Wolf, inibe as inovações na seleção das notícias e contribui
para a semelhança da cobertura jornalística entre veículos concorrentes (GANS apud WOLF,
2008, p. 224). E ainda há o critério que leva em conta os modelos referenciais: noticiar um
acontecimento, baseando-se no modo como a mesma notícia foi dada em um jornal
tradicional, de referência (WOLF, 2008).
Pena (2005) ressalta que os aspectos relativos à noticiabilidade variam de acordo com o
veículo, e que, portanto, a noticiabilidade é negociada. A negociação se dá entre os repórteres,
os editores, os chefes de redação e todos aqueles que participam de alguma forma da seleção
das notícias. O uso desses critérios é que permitem a criação de uma rotina de produção
jornalística. Os valores-notícia passam a ter significado no processo produtivo e constituem o
chamado senso comum da redação.
Gans afirma que a classificação dos fatos como notícias através das categorias
apresentadas tem outra função, além da identificação dos valores essenciais que uma notícia
deve possuir. De acordo com o autor, as categorias também “exprimem e representam os
interesses dos principais participantes na seleção e na produção de notícias” (GANS apud
WOLF, 2008, p. 227). Esses interesses apontados por Gans seriam políticos e/ou econômicos.
Por exemplo, os critérios que levam em conta a importância dos acontecimentos dão
visibilidade e representam as instituições públicas e o próprio governo, cujas atividades são
normalmente importantes. As categorias relativas ao produto, geralmente levam em conta o
aumento na audiência ou na tiragem do jornal, o que beneficia a empresa; e os critérios de
exclusão, ao omitirem determinado fato, protegem os jornalistas de possíveis pressões.
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7.2 A INTERNET E A QUEBRA DE HEGEMONIA NA PRODUÇÃO DA NOTÍCIA

Neste início de século XXI não podemos deixar de notar que as novas tecnologias de
comunicação e informação impuseram mudanças no processo de seleção e produção da
informação. Marcondes Filho (1993) afirmou antes mesmo da popularização do uso da
internet e do surgimento das redes sociais digitais que já não era possível discutir a
comunicação sem levar em conta os novos recursos tecnológicos: “a época hoje é a das novas
tecnologias de comunicação e já não se pode mais falar de comunicação sem mencionar ao
mesmo tempo este novo quadro marcado e influenciado por estas tecnologias”
(MARCONDES FILHO, 1993, p. 83).
O autor chama de imaterialidade jornalística o novo caráter do jornalismo em uma
sociedade de sofisticados sistemas de comunicação e informação. O texto jornalístico agora é
apenas uma imagem na tela do computador, não tem mais existência física, tornou-se abstrato.
Marcondes Filho (1993) argumenta que o afastamento das qualidades literárias do texto
jornalístico, já que os sistemas de computação realizam as revisões ortográficas e as
ordenações estilísticas, implica que o jornalista não necessite mais desse conhecimento para
produzir o texto.
Por conta da concorrência com a televisão, o teórico afirma que o jornalismo impresso
precisou adaptar-se ao novo hábito das sociedades: a visualização. A consequência foi o
maior destaque para as imagens em detrimento do texto. “O texto transforma-se num textofábula e a imagem fotográfica perde sua qualidade de testemunha da cena, tornando-se
também ela „imagem-fábula” (MARCONDES FILHO, 1993, p. 102).
Em relação à prática jornalística o autor pontua que os assuntos, como a economia, são
tratados, de modo minimalista.

Há um reducionismo dos grandes temas a assuntos de

natureza subjetiva, individual ou particular. As matérias de economia, segundo exemplo do
autor, são produzidas apenas com a intenção de dar informações aos leitores sobre
investimentos ou práticas de sobrevivência na “selva econômica”.
Sobre o trabalho jornalístico Marcondes Filho (1993) observa que as redações adotam
processos hipertaylorizados de utilização de mão-de-obra. O homem precisar acompanhar a
velocidade do sistema. O bom jornalista passa a ser então aquele capaz de dar conta das
exigências do tempo, produzir textos razoáveis e com grande maleabilidade editorial. A
eficiência, ressalta o autor, passa a ser mais importante que a qualidade e originalidade do
texto.
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Para Marcondes Filho (1993, p. 127), o fazer jornalismo é a seleção e atribuição ou não
de importância a certos acontecimentos. Na prática, decreta o autor, é uma forma de luta pelo
poder. “A imprensa instrumentaliza as informações que colhe, recebe ou mesmo fabrica-as,
transformando-as em notícias para usá-las no jogo político-ideológico, em uma palavra, no
jogo do poder”. O autor faz ainda alusão à teoria do agendamento ao dizer que a grande
mídia, os veículos de maior público decidem os temas das nossas conversas e nossos
interesses. Segundo Marcondes Filho (1993), seriam o moderno “pai” em substituição ao
Estado.
Em relação ao receptor/telespectador as novas tecnologias de informação operaram
mudanças significativas. Na comunicação via internet ou comunicação em rede o usuário
pode comentar o conteúdo acessado, participar de bate-papos e fóruns, assistir a vídeos e
interagir em tempo real com pessoas que estejam conectadas, mas pode também, ele mesmo,
produzir textos e publicá-los, vídeos e todo tipo de conteúdo digital que lhe agradar. O
indivíduo não é mais mero expectador, ele produz a própria mensagem. Houve uma mudança
em relação ao lugar de produção da informação, antes restrita aos meios de comunicação.
O tema tem suscitado debates e estudos entre os pesquisadores. Alguns defendem que o
uso que os internautas têm feito da internet representa um novo paradigma comunicativo e
mesmo uma nova forma de participação política, por meio da criação de blogs e páginas para
a defesa de interesses de determinados grupos e movimentos sociais. Outros se atentam para
questões como a transposição da lógica hegemônica da mídia tradicional para o ambiente
virtual, visto a popularidade alcançada por portais de redes de televisão e de jornais impressos
consolidados.
Nas últimas décadas o avanço das tecnologias digitais, a melhoria nos serviços de
conexões de internet, e o barateamento dos equipamentos de informática e serviços foram
fatores que contribuíram para a popularização do uso da rede. Recentemente outro fenômeno
tem sido observado: as conexões por meio dos dispositivos móveis (tablets e smartphones).
Para Di Felice (2012), todas essas situações levaram ao surgimento de novos espaços de
compartilhamento, discussão e participação política.
O autor lista cinco características apontadas por Castells para definir a sociedade em
rede: “a informação, a flexibilização da produção, a lógica reticular, a difusão e a
convergência das tecnologias digitais de comunicação” (DI FELICE, 2012, p. 31). Por conta
dessas características, as novas tecnologias de comunicação, segundo Di Felice (2012)
propiciariam uma mudança no modo de produção das informações e o surgimento de novas
práticas comunicacionais.
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[...] diante do desenvolvimento das novas TICs, passamos de um modo de
produção burocrático e verticalizado para uma estruturação reticular e
horizontal característica de um novo paradigma comunicativo e produtivo
onde o acesso às redes e a possibilidade de troca informativa através delas
são fatores determinantes para inclusão na sociedade informacional, em seus
processos e funções dominantes (DI FELICE, 2012, p. 32).

Para Dênis de Moraes (2008) a emergência e apropriação das novas mídias digitais por
movimentos sociais e políticos representam tentativas de vencer a hegemonia das instituições
e dos meios de comunicação.
A rede mundial de computadores apresenta-se como mais um campo de lutas
e conflitos pela hegemonia no interior da sociedade civil, vale dizer, de
batalhas permanentes pela conquista do consenso e da liderança culturalideológica de uma classe ou bloco de classes sobre as outras (MORAES,
2008, p. 40).

A internet, segundo Moraes (2008) é um ecossistema digital descentralizado, com
múltiplas fontes de emissão de conteúdo e possibilidade de intercâmbios singulares. Além
disso, afirma que a rede é hoje uma esfera pública em potencial. “A web configura-se como
esfera pública em gestação, sem hierarquias ou comandos aparentes, pontuada por diversos
anseios e ambições” (MORAES, 2008, p. 42).
As novas mídias digitais representam mudanças em relação ao poder de produção e
divulgação da informação. O que parece marcar essa mudança são a rápida difusão e
popularidade que alguns conteúdos como postagens de texto, foto, vídeo e áudio alcançam em
pouco tempo na internet. O monopólio dos veículos de comunicação tradicionais de criar, de
produzir informação e divulgá-la em larga escala foi quebrado.
As pesquisas sobre newsmaking realizadas em contexto anterior à popularização das
novas tecnologias afirmam que os critérios de noticiabilidade e os valores-notícia têm variado
pouco desde o surgimento das primeiras publicações, em meados do século XVII
(TRAQUINA, 2008). Porém, o período entre o final do século XX e início do XXI viu surgir
alterações que parecem ir além da técnica. Informações selecionadas por não jornalistas e
veiculadas nas redes virtuais de comunicação e que por motivos variados são vistas,
comentadas, compartilhadas com grande número de pessoas passam a possuir aquilo que fará
delas uma notícia em potencial, adquire a noticiabilidade necessária para chamar a atenção do
profissional que seleciona o que será divulgado pelo veículo de comunicação.
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8 ESTUDO DE CASO COMO OPÇÃO METODOLÓGICA

O estudo de caso é definido por Duarte, M. (2010), a partir das ideias de Yin (2001),
como a estratégia metodológica mais difundida quando a pesquisa apresenta uma questão do
tipo “como” e “por que”. Goode e Hatt, citados por Duarte (2010), afirmam que não se trata
de técnica específica e sim de uma forma de organizar os dados preservando a unidade do
objeto estudado. Bruyne, Herman e Schoutheete definem estudo de caso, segundo Duarte,
como “análise intensiva, empreendida numa única ou em algumas organizações reais (...), o
estudo de caso reúne, tanto quanto possível, informações numerosas e detalhadas para
apreender a totalidade de uma situação” (DUARTE, 2010, p. 216).
Ao afirmar que o estudo de caso deve reunir a maior quantidade possível de dados para
compreensão do objeto e investigação do problema de pesquisa, Bruyne, Herman e
Schoutheete apontam a possibilidade do uso de técnicas variadas para a coleta de informações
como, por exemplo, entrevistas, observação e análise documental. Sobre o tema, Castro citado
por Duarte (2010) lembra “que mesmo no estudo de caso, o interesse não é pelo caso em si,
mas pelo que ele sugere a respeito do todo” (CASTRO, 1977 apud DUARTE, 2010, p. 219).
Sobre as possíveis deficiências encontradas no método do estudo de caso, Goode e Hatt
citados por Duarte (2010) citam o “sentimento emocional de certeza”, quando o pesquisador
sente uma falsa sensação de certeza sobre suas próprias conclusões ou quando se acha tão
inteirado do fenômeno pesquisado que sente capaz de responder todo tipo de perguntas sobre
o assunto até aquelas cujas respostas não foram contempladas nos dados pesquisados. Outra
crítica feita aos estudos de caso é a dificuldade em se fazer uma generalização científica a
partir dos resultados. Duarte (2010, p. 221) afirma, no entanto, que “os estudos de caso são
generalizáveis a proposições teóricas e não a populações ou universos”. Para Yin (2001), o
estudo de caso não corresponde a uma amostragem e o pesquisador tem como objetivo
expandir e generalizar teorias e não enumerar frequências.
Em relação ao desenvolvimento das etapas do estudo de caso, cada autor estabelece sua
própria divisão de fases e nomenclatura, o que segundo Duarte (2010), não constitui um
problema visto que apesar de nomes diferentes as etapas costumam conter sentidos e
finalidades semelhantes. O modelo mais simples divide o estudo de caso em três fases: 1) fase
exploratória, quando devem ser elaboradas as questões, realização dos contatos iniciais para
início da pesquisa de campo, localização de fontes e dados; 2) coleta dos dados a partir das
características próprias do objeto, 3) análise, interpretação dos dados e elaboração do relatório
final. (NISBET; WATT, 1978, LÜDKE; ANDRÉ, 1986, DUARTE, 2010).
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Em defesa da utilização do estudo de caso, Duarte (2010, p. 233) afirma que o método
permite o compartilhamento de conhecimento e a revelação de múltiplas dimensões do
fenômeno estudado, contribuindo para um retrato mais profundo da realidade. “Nos estudos
de caso, os detalhes de um objeto o tornam único, pois suas imperfeições, na verdade,
traduzem sua história. Cada fenômeno analisado é, portanto, fruto de uma história que o torna
exclusivo. O que poderia significar uma imperfeição no estudo de caso é o que leva à
diferenciação”.

8.1 A PESQUISA EMPÍRICA

A partir do que foi exposto, optamos por utilizar o estudo de caso como metodologia
para a pesquisa empírica que nos propomos a realizar, qual seja: investigar em que dimensões
ou contextos elementos que caracterizam a televisão pública e a comunicação pública podem
(ou não) ser percebidos no âmbito da Televisão Brasil Central (TBC) e no telejornalismo
produzido pela TBC, emissora subordinada ao governo do Estado de Goiás e mantida com
recursos públicos provenientes do orçamento Estadual. Pretende-se contribuir para o
enriquecimento das pesquisas que levam em conta essas duas temáticas (televisão pública e
comunicação pública), além da intenção de avançar no conhecimento a respeito dos veículos
de comunicação do Estado de Goiás.
Duarte (2010, p. 229) afirma que o estudo de caso baseia-se principalmente em seis
fontes de dados: “documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação direta,
observação participante e artefatos físicos”, sendo que para cada uma das fontes são exigidos
métodos diferentes. Apoiados no aporte teórico construído por meio de pesquisa bibliográfica
e tendo em vista a questão-problema formatada identificamos a necessidade da utilização de
duas fontes de dados: documentos oficiais e mídia eletrônica (especificamente edições do
telejornal veiculado pela TBC). Diante disso dividimos a pesquisa em duas etapas, de acordo
com o método ou técnica utilizada na verificação de cada fonte de dados.
A primeira etapa da pesquisa consiste na investigação de documentos como decretos,
contratos e regimentos da TBC a partir da análise documental, como o próprio nome explica
“compreende a identificação, a verificação e a apreciação de documentos para determinado
fim. No caso da pesquisa científica é, ao mesmo tempo, método e técnica” (MOREIRA, 2010,
p. 271-272). Esse tipo de documentação que nos propomos a analisar é tido como de fontes ou
origens primárias porque diz respeito dentre outras coisas a documentos internos de
instituições, textos de lei e documentos oficiais.
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O trabalho de análise documental consiste na caracterização e descrição dos
documentos, somado às intervenções do pesquisador por meio de comentários e observações,
“consistiria em um processo de decodificação, interpretação e inferência sobre as
informações” (MOREIRA, 2010, p. 276). Pode ser definido ainda como método de
investigação intelectual que aponta novos significados para o texto documental, embora esses
novos significados precisem guardar certo grau de objetividade em relação à fonte original.

A análise documental, muito mais que localizar, identificar, organizar e
avaliar textos, som e imagem, funciona como expediente eficaz para
contextualizar fatos, situações, momentos. Consegue dessa maneira
introduzir novas perspectivas em outros ambientes, sem deixar de respeitar a
substância original dos documentos (MOREIRA, 2010, p. 276).

Por meio da análise documental pretendemos averiguar as condições de funcionamento
da TBC para identificar (ou não) elementos que caracterizam as emissoras consideradas
públicas tendo por base critérios apontados na pesquisa teórica, como: gestão, financiamento
e prestação de contas. Para isso será preciso buscar documentos que possam esclarecer o tipo
de concessão que a emissora detém, seu estatuto ou regimento, o organograma administrativo,
e a existência ou não de um conselho de gestão e informações relativas à gestão financeira.
A segunda etapa da pesquisa se concentra na investigação da mídia eletrônica,
considerada dentro da teoria de análise documental como fonte de origem secundária,
“constituem conhecimento, dados ou informação já reunidos ou organizados” (MOREIRA,
2010, p. 272). Como é intenção desta pesquisa investigar se a informação produzida pela TBC
possui as características esperadas do telejornalismo público e do que definimos
anteriormente como comunicação pública, optamos pela utilização da técnica de análise de
conteúdo.

8.1.1 Análise de Conteúdo
É preciso observar que a análise documental enquanto método se vale dos elementos
próprios da técnica de análise de conteúdo. A descrição, caracterização, comparação entre os
documentos investigados e a posterior análise crítica do pesquisador são procedimentos que
fazem parte do percurso da análise de conteúdo. Alguns teóricos, como Pimentel (2001)
citada por Moreira (2010, p. 276) explicitam essa condição: “O tratamento dos dados, ao
empregar „técnicas usuais da análise de conteúdo para decifrar, em cada texto, o núcleo
emergente que servisse ao propósito da pesquisa‟, como relata Pimentel, consistiria em um
processo de decodificação, interpretação e inferência sobre as informações”.
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A análise de conteúdo começou a ser utilizada com certa frequência na pesquisa de
fenômenos simbólicos de vários campos do conhecimento ainda no início do século XX. Foi
empregada, por exemplo, nos estudos das propagandas de guerra da Segunda Guerra Mundial
e também na área da Psicologia para descoberta de diagnósticos, a partir da análise de
entrevistas de pacientes (FONSECA JÚNIOR, 2010). Harold Lasswell foi um dos precursores
do método para análise da mídia nos Estados Unidos junto com Paul Lazarsfeld, eles
acreditavam ser possível obter de forma precisa e objetiva “o que era dito sobre um
determinado tema, num determinado lugar num determinado tempo” (HERSCOVITZ, 2010,
p. 124).
Fonseca Júnior (2010) esclarece que a análise de conteúdo surgiu com forte teor
positivista, corrente filosófica e científica que valoriza as ciências exatas e seus métodos. Os
pesquisadores intencionavam evitar as análises subjetivas e de dados que não pudessem ser
quantificados. Exemplo disso é a própria definição de Bernard Berelson para a análise de
conteúdo aplicada à comunicação: “a análise de conteúdo é uma técnica de investigação que
tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da
comunicação” (BERELSON, 1954 apud BENEDETI, 2009, p.83).
Na segunda metade do século XX, a análise de conteúdo passou por um período de
descrédito, sendo acusada por pesquisadores marxistas de não ser um método suficientemente
crítico para a análise dos meios de comunicação. O método teria sido reformulado a partir da
“superação da excessiva ênfase no aspecto quantitativo” (BARDIN, 1988 apud FONSECA
JÚNIOR, 2010, p. 283), com um viés essencialmente descritivo sendo substituído pela
valorização da inferência.
O ato de inferir ou deduzir de forma lógica em uma análise de conteúdo trata-se de
extrair conhecimento e conclusões a partir do conteúdo latente do material ou dados
observados, “... o analista trabalha com índices cuidadosamente postos em evidência, tirando
partido do tratamento das mensagens que manipula, para inferir (deduzir de maneira lógica)
conhecimentos sobre o emissor ou sobre o destinatário da comunicação” (BARDIN, 1988
apud FONSECA JÚNIOR, 2010, p. 284). A inferência configura-se então como procedimento
qualitativo.
Herscovitz (2010) aponta a análise de conteúdo como método híbrido por reunir
procedimentos quantitativos e qualitativos, o que segundo a autora, pode ser entendido como
uma vantagem. A tendência mais recente seria a junção das duas vertentes para resultados
mais complexos e aprofundados.
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[...] uma integração entre as duas visões de forma que os conteúdos
manifesto (visível) e latente (oculto, subentendido) sejam incluídos em um
mesmo estudo para que se compreenda não somente o significado aparente
de um texto, mas também o significado implícito, o contexto onde ele
ocorre, o meio de comunicação que o produz e o público ao qual ele é
dirigido (HERSCOVITZ, 2010, p. 126).

Partindo desse entendimento, pode-se afirmar que o sucesso da aplicação da análise de
conteúdo em um trabalho científico depende, principalmente, da disposição do pesquisador
em fazer uso de parâmetros críticos. Benedeti (2009) sintetizou o pensamento de Habermas
sobre essa questão: “O potencial libertador do conhecimento científico não advém dos modos
de pesquisa, mas, principalmente, como propõe Habermas, de um interesse emancipatório do
pesquisador e de um processo de auto-reflexão no trabalho científico” (BENEDETI, 2009, p.
85).
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9 ESTRUTURA, FUNCIONAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA TBC

9.1 A NATUREZA DA CONCESSÃO

Uma das questões ambíguas em relação à Televisão Brasil Central diz respeito à
natureza da concessão para funcionamento da emissora, se consiste em uma concessão de
finalidade educativa ou comercial.
A primeira legislação a regulamentar as emissoras públicas (financiadas por recursos
públicos) no país é o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967 (ANEXO A), que definiu
as emissoras públicas como de finalidade educativa destinada à divulgação de programas
educacionais, mediante a transmissão de aulas, conferências, palestras e debates. O mesmo
decreto afirmou que a televisão educativa não teria caráter comercial, proibindo a transmissão
de propaganda, direta ou indiretamente e o patrocínio de programas. A legislação considerou
ainda que o serviço de televisão educativa fosse de exploração exclusiva da União, Estados,
Municípios, Universidades Brasileiras e Fundações constituídas no Brasil.
A TBC entrou no arem 1975, mas a autorização para que o Estado de Goiás montasse
uma estação de televisão foi concedida em março de 1968, através do decreto nº 62.379
(ANEXO B), pouco mais de um ano depois da publicação da lei que regulamentou a atividade
das emissoras consideradas públicas. Apesar disso, não há qualquer menção no texto do
decreto que autoriza o funcionamento da emissora quanto à natureza ou finalidade da
concessão, assim como não há qualquer proibição quanto ao uso comercial da concessão.

Art. 1º Fica outorgada concessão ao Governo do Estado de Goiás, através do
Consórcio de Empresas de Radiodifusão e Notícias do Estado (CERNE) nos
têrmos dos artigos nºs 13 a 23 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, para estabelecer, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, sem
direito de exclusividade, uma estação de televisão, geradora de programas
que operará no canal 13, com a potência de 200kw (ERP) (BRASIL. Decreto
nº 62.379, de 11 de Março de 1968).

Logo abaixo do texto de decreto, a publicação no Diário Oficial traz as cláusulas que
fariam referência a ele, a primeira delas reforça o texto do Art. 1º com o acréscimo do que
deveria ser o objetivo da emissora, “...o direito de estabelecer, sem direito de exclusividade,
na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, uma estação de televisão destinada a executar o
serviço de radiodifusão com finalidades educativas e culturais, visando aos superiores
interesses do País e subordinada as obrigações instituídas neste ato”. A ausência de qualquer
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referência no texto do decreto quanto à natureza da concessão e depois a inclusão de cláusulas
que caracterizariam a emissora como televisão educativa demonstram a ambiguidade da
própria legislação e da política de regulação dos serviços de radiodifusão praticada pelo
governo federal.
Para efeitos de comparação, observemos outros decretos referentes a concessões de
canais de televisão autorizadas na mesma época a instituições ou representantes do poder
público. Alguns meses depois de o governo do Estado de Goiás ter conseguido sua concessão
para explorar o serviço de radiodifusão de sons e imagens, o Estado de Rio Grande do Sul,
por meio da Secretaria de Educação e Cultura, também foi autorizado a implantar sua
emissora de televisão, que resultou na criação da TVE-RS. Ao contrário do texto do decreto
da concessão conferida ao Estado de Goiás, o decreto referente ao governo gaúcho é explícito
quanto à finalidade da concessão.

Art. 1º. Fica autorgada concessão ao Govêrno do Estado do Rio Grande do
Sul, através de sua Secretária de Educação e Cultura, nos têrmos do art. 14
do Decreto-lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967 e art. 28 do Regulamento
dos Serviços da Radiodifusão, para estabelecer, na cidade de Pôrto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul sem direito de exclusividade, uma estação de
radiodifusão de sons e imagens (Televisão), para fins educativos, utilizando
o canal 7 (BRASIL. Decreto nº 62.882, de 21 de Junho de 1968).

O decreto que transferiu a concessão da Rádio Cultura S.A para a Fundação Padre
Anchieta, criada pelo governo do Estado de São Paulo e possibilitou à entidade implantar a
TV Cultura, em 1969, difere dos dois analisados anteriormente. O texto do decreto, além de
afirmar o caráter educativo da emissora, estabelece que não haverá exploração comercial da
concessão.
Art. 1º Fica concedida a Transferência Direta, nos têrmos do artigo 94, nº 3
letra a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, para a Fundação
Padre Anchieta, da Concessão outorgada à Rádio Cultura S.A. pelo Decreto
nº 30.816, de 5 de maio de 1952, com validade até 27 de agôsto de 1977,
face ao que estabelece o artigo 117 da Lei nº 4.117, de 27 de agôsto de 1962,
para estabelecer, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sem direito
de exclusividade, uma estação de radiodifusão de sons e imagens (televisão),
mediante o aproveitamento do canal 2, destinado à Televisão Educativa, sem
finalidade comercial (BRASIL. Decreto nº 64.688, de 12 de junho de 1969).
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A análise dos decretos nos permite observar a falta de padrão ou de critérios nas
autorizações das concessões para exploração do serviço de radiodifusão de sons e imagens por
parte de entes públicos, neste caso, Estados da Federação. Apesar dos decretos terem sido
publicados praticamente na mesma época e serem posteriores a legislação que estabeleceu
finalidades educativas e culturais para as emissoras geridas por órgãos e instituições públicas,
cada um apresentou configuração distinta, deixando margem, inclusive, como no caso da TBC
para a exploração comercial.

9.2 ESTRUTURA E GESTÃO

A TBC foi gerida pelo Consórcio de Empresas de Radiodifusão e Notícias do Estado
(CERNE) até 1999 quando o Consórcio foi transformado na Agência Goiana de Comunicação
(AGECOM), criada pela Lei nº. 13.550, de 11 de novembro de 1999, como entidade
autárquica estadual, dotada de personalidade jurídica de direito público interno, com
autonomia administrativa, financeira e patrimonial, jurisdicionada à Secretaria de Estado da
Casa Civil. No fim de2014, por conta de reforma administrativa promovida pelo Poder
Executivo, a estrutura da autarquia foi alterada e também o seu nome, passando a chamar
Agência Brasil Central.
A reforma administrativa, prevista na Lei nº 18.746, resultou no enxugamento da
estrutura da agência com a extinção de algumas diretorias, como a que era responsável por
gerir a publicidade oficial do governo do Estado, transformada em Grupo Executivo de
Comunicação que passou a integrar à Secretaria da Casa Civil, “...d) Agência Brasil Central:
execução dos serviços públicos de radiodifusão de sons e de sons e imagens das emissoras de
propriedade do Estado, bem como administração dos serviços gráficos da imprensa oficial...”
(GOIÁS. Lei nº 18.746, de 29 de dezembro de 2014). Dessa forma, a agência passou a gerir
somente os órgãos de imprensa mantidos pelo Estado: a TBC, as rádios AM e FM e a gráfica
oficial, responsável pela impressão do Diário Oficial do Estado (DOE).
Depois das mudanças na estrutura da agência não houve a aprovação de um novo
regulamento para o funcionamento do órgão, embora a nova estrutura organizacional possa
ser visualizada no site da agência na internet (www.abc.go.gov.br) na aba Acesso à
Informação/Informações Gerais ABC conforme FIGURA 1 abaixo.

FIGURA 1 - Organograma Agência Brasil Central
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Fonte: Elaborado pela autora.

O regulamento vigente, que dispõe sobre o funcionamento e gestão da agência e dos
serviços de radiodifusão de sons e sons e imagens foi aprovado em 2011, através do decreto
nº 7.420 (ANEXO C). Para essa pesquisa nos interessa analisar os termos legais que fazem
referência aos objetivos, funcionamento e gestão da TBC a fim de avaliarmos as
possibilidades de autonomia e independência da emissora frente ao aparato estatal.
O segundo artigo do regulamento dispõe sobre as competências da agência e afirma no
terceiro tópico que uma delas é “...executar, nos termos da concessão federal, os serviços de
radiodifusão e televisão com finalidades educacionais, informativas, sociais e comerciais, em
estrita observância à legislação vigente aplicável...” (GOIÁS. Decreto nº 7.420, de 11 de
agosto de 2011).As finalidades estabelecidas no texto deixam transparecer a falta de clareza
em relação ao objetivo da exploração da concessão da televisão, visto que finalidades
educacionais e informativas concorrem geralmente com interesses comerciais.
Sobre a estrutura organizacional da agência, nos interessa analisar o Conselho de
Gestão, departamento que permaneceu como unidade administrativa depois da reforma
realizada em 2014 que mudou o organograma da agência, como mostramos acima, com a
extinção de várias diretorias, chefias e cargos de gerência. Assim como no organograma atual,
o regulamento aprovado em 2011 traz o Conselho de Gestão acima da Presidência, como
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primeira unidade administrativa, o que poderia demonstrar certa autonomia do Conselho
frente aos cargos de comando e em relação ao próprio governo. Entretanto, ao analisar a
composição do órgão colegiado conforme está prevista na lei, percebemos que não há a
preocupação em constituir um Conselho que possa atuar de forma democrática, representando
diferentes setores da sociedade.
Art. 5º O Conselho de Gestão da Agência Goiana de Comunicação –
AGECOM– terá 05 (cinco) membros, sendo (03) três designados pelo
Governador do Estado, com a seguinte composição:
I – o Secretário de Estado da Casa Civil, que será o seu Presidente;
II – o Presidente da Agência Goiana de Comunicação –AGECOM–, que será
seu Vice-Presidente;
III – 1 (um) representante do Governo do Estado a ser indicado pelo Titular
da Secretaria jurisdicionante;
IV – 02 (dois) representantes de entidades da sociedade civil, diretamente
relacionados com os objetivos da Agência, a serem indicados pelo Presidente
da entidade, após apreciação do Titular da Secretaria jurisdicionante.
Art. 6º Os 03 (três) membros indicados e seus suplentes serão designados
pelo Chefe do Poder Executivo.
Parágrafo único. Os suplentes do Presidente e do Vice-Presidente do
Conselho de Gestão serão por eles indicados (GOIÁS. Decreto nº 7.420, de
11 de agosto de 2011).

Apesar de a composição do Conselho prever a participação de dois membros de
entidades da sociedade civil, como a escolha é uma designação do governador, ela torna-se
arbitrária, aumentando a possibilidade de que sejam escolhidas pessoas que tenham afinidade
com os propósitos ou projetos do governo. Na realidade, apesar de a lei prever que três
membros sejam indicados pelo chefe do Poder Executivo, podemos afirmar que todos os
outros também o são, pois ocupam cargos que foram atribuídos a eles por escolha direta do
governador. Sendo assim, tendo a escolha de todos os membros subordinada à vontade do
chefe do Executivo, o Conselho torna-se um órgão empobrecido no que diz respeito ao debate
público e a pluralidade de opiniões, porque as condições para representação de diferentes
grupos políticos e da sociedade civil ficam diminuídas.
Os artigos 25, 26 e 27 do regulamento estão agrupados no item DA GESTÃO
ESTRATÉGICA. O texto do artigo 25 diz que a agência “atuará conforme as diretrizes
estabelecidas na agenda estratégica governamental, seguindo os princípios da gestão por
resultados” (GOIÁS. Decreto nº 7.420, de 11 de agosto de 2011). Estabelece-se a dúvida
sobre quais seriam esses resultados almejados, já que não há a descrição ou definição dos
parâmetros a serem buscados. Seriam resultados econômicos, obtidos com a venda de espaço
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na programação ou publicidade? Melhoria nos índices de audiências da rádio e televisão?
Evolução na qualidade técnica e de conteúdo das emissoras de rádio e televisão?
Na sequência, o artigo 26 determina que “a gestão deverá pautar-se pela inovação, pelo
dinamismo e empreendedorismo, suportada por ações proativas e decisões tempestivas,
focada em resultados, na satisfação dos clientes-cidadãos e na correta aplicação dos recursos
públicos” (GOIÁS. Decreto nº 7.420, de 11 de agosto de 2011). Chama-nos a atenção o uso
da expressão “clientes-cidadãos”. Ao denominar os destinatários dos serviços prestados pela
agência como clientes, a administração pública supõe a existência de uma relação de consumo
que parece invocar a lógica comercial, quando o mais correto seria dizer patrões-cidadãos,
tendo em vista que a estrutura de funcionamento e a mão de obra são sustentadas pela
arrecadação do Estado, dinheiro do cidadão-contribuinte.
Outra questão é em relação à satisfação dos cidadãos citada no artigo, entendemos que o
aferimento e a própria possibilidade de satisfação do cidadão com os serviços oferecidos está
comprometida, visto que não há espaço previsto para participação dos cidadãos e, portanto, da
sociedade civil nas decisões ou no controle das atividades da agência.

9.3 PRESTAÇÃO DE CONTAS

Um dos indicadores apontados na pesquisa teórica como parâmetro para avaliar a
qualidade e a independência das emissoras controladas pelo Estado, ampliando as
possibilidades de exercício da comunicação pública, diz respeito à transparência dos dados
relativos a orçamento, receitas e despesas, que possibilita a prestação de contas à sociedade.
Observamos

que

no

site

da

TBC

na

internet,

no

endereço

eletrônico

www.tvbrasilcentral.com.br, há no canto superior direito da página inicial um link
identificado como Acesso à Informação, conforme podemos observar na FIGURA 2 abaixo.

FIGURA 2 - Página inicial do site www.tvbrasilcentral.com.br

100

Fonte: www.tvbrasilcentral.com.br
Acesso em: 2 de dezembro de 2015.

Ao clicar no link, porém, somos informados de que a página não foi encontrada no
servidor utilizado. Esta situação foi observada não só no dia em que a pesquisa foi realizada,
mas também em vários dias anteriores, o que pode indicar que não se trata de um problema
pontual do servidor utilizado. Ao analisar o site da Agência Brasil Central, órgão ao qual está
vinculada a TBC, observamos também na página inicial a presença do link Acesso à
Informação, no canto superior à direita, conforme FIGURA 3, abaixo.

FIGURA 3 - Página inicial do site www.abc.go.gov.br
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Fonte: www.abc.go.gov.br
Acesso em: 2 de dezembro de 2015.

Ao clicar no link referido somos direcionados a uma página onde, segundo texto
explicativo, o cidadão pode acessar informações relacionadas à Agência Brasil Central como
preveem as leis federais e estaduais que dispõem sobre o direito constitucional de acesso à
informação, conforme observamos na FIGURA 4 abaixo.

FIGURA 4 - Página Acesso à Informação do site da Agência Brasil Central

Fonte: http://www.abc.go.gov.br/pagina/acessoinformacao/
Acesso em: 2 de dezembro de 2015.

Nesta página identificamos que as informações estão divididas em 12 blocos (FIGURA
5), cada um referente a um tema. Observamos que nem todos os blocos contêm links para
assuntos ou informações da Agência Brasil Central, o que pode sugerir que esse formato de
organização e disponibilização de informações trata-se de modelo padrão aplicado a todos os
sites de órgãos e secretarias do governo estadual.

FIGURA 5 - Página Acesso à Informação da ABC dividida em 12 blocos de assuntos
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Fonte: http://www.abc.go.gov.br/pagina/acessoinformacao/
Acesso em: 2 de dezembro de 2015.

O bloco Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), na primeira linha, segunda coluna,
por exemplo, contém três links, o primeiro Atendimento Presencial remete a uma página onde
há uma lista de endereços, telefones e horários de funcionamento das unidades do Vapt Vupt,
espécies de centrais de atendimento que agrupam serviços de vários órgãos do Estado. Não
diz respeito, portanto, a um serviço específico de informações sobre a ABC. No bloco
Perguntas e Respostas Frequentes da Sociedade apenas o primeiro link, Sobre a ABC referese à agência. Ao clicar, somos direcionados mediante a realização de um download para um
documento no formato ODT (Open Document Text), conforme a FIGURA 6.
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FIGURA 6 - Documento referente ao link Sobre a ABC

Observamos que o documento que possui uma lauda traz informações no formato
perguntas e respostas, explicando o que é a agência ABC; listando os veículos que estão
vinculados a ela; atestando que não há fins lucrativos e esclarecendo os serviços prestados, no
caso das rádios, emissora de televisão e site na internet seriam a divulgação de informações
sobre o Estado e entretenimento. No caso do Diário Oficial do Estado a finalidade, segundo o
documento, é a publicação de informações obrigatórias, definidas por lei. Por fim, a última
pergunta informa a faixa de frequência e o canal em que a TBC pode ser assistida.
Os quatro tópicos seguintes no mesmo bloco: Sobre o Orçamento Geral do Estado,
Sobre Orçamento Geral Estado, Sobre Plano Plurianual e Sobre Empréstimos Consignados
não dizem respeito à ABC ou a seus veículos. Os dois primeiros links quando clicados levam
a mesma página (FIGURA 7) e o último que deveria direcionar para um conteúdo sobre
empréstimo consignado, na verdade, encaminha o internauta para uma página com
informações sobre perícia médica de servidores (FIGURA 8).

FIGURA 7 - Página Orçamento Geral do Estado - Informações Básicas
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Fonte:http://www.segplan.go.gov.br/post/ver/95318/orcamento-geral-do-estado---informacoesbasicas
Acesso em: 2 de dez. de 2015.

FIGURA 8 - Dúvidas Frequentes - Perícia Médica
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Fonte:
http://www.portaldoservidor.go.gov.br/post/ver/163140/duvidas-frequentes---periciamedica
Acesso em: 2 de dezembro de 2015.

O próximo bloco referente à ABC, na primeira coluna, segunda linha, tem o nome
Orçamento ABC (FIGURA 5). Ao clicar no primeiro tópico Execução Orçamentária ABC
somos direcionados para uma plataforma de dados chamada Goiás transparente - Portal da
Transparência do Governo de Goiás, onde é possível visualizar uma tabela e gráfico com
informações sobre as verbas destinadas à agência entre os anos de 2009 e 2015, conforme
FIGURA 9. A tabela traz os valores que foram reservados e repassados à agência conforme o
que é previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA). Nesta página é possível visualizar ainda de
que forma os recursos foram divididos entre três categorias de despesas: investimentos, outras
despesas correntes e pessoal e encargos sociais.

FIGURA 9 - Página Execução Orçamentária

Fonte:http://transparencia.segplan.go.gov.br/analytics/saw.dll?Portal
Acesso em: 2 de dezembro de 2015.
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O link seguinte neste mesmo bloco, Bens Móveis e Bens Imóveis ao ser clicado
direciona o internauta para a mesma página onde ele se encontra, trata-se de um link
inexistente, portanto, as informações sobre bens não estão disponibilizadas. Os dois links
seguintes: Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA)
encaminham para páginas onde estão disponíveis os textos completos das respectivas leis. Os
dois últimos links, Orçamento Geral do Estado e Plano Plurianual (PPA) remetem ao site da
Secretaria de Gestão e Planejamento do Governo onde estão disponíveis informações sobre o
orçamento do Estado de Goiás e texto explicativo sobre o Plano Plurianual, respectivamente.
O próximo bloco Receitas ABC na segunda coluna e segunda linha (FIGURA 5) tem
apenas um link: Receita Prevista/Realizada ABC. O link direciona o internauta para a mesma
plataforma de dados que oferece as informações sobre execução orçamentária. A página tem o
título Comparativo entre Receita Prevista e Realizada, nos chama a atenção que o cabeçalho
da tabela exibida traz o nome da Agência Brasil Central, mas no interior da tabela temos o
nome Agência Goiana de Turismo, conforme a FIGURA 10.

FIGURA 10 - Página Receita Prevista/Realizada ABC

Fonte: http://transparencia.segplan.go.gov.br/analytics/saw.dll?PortalPages
Acesso em: 2 de dezembro de 2015.
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Para se ter acesso à tabela de receitas da ABC, é preciso utilizar as ferramentas de busca
do lado esquerdo da página a partir da escolha do ano do exercício, por exemplo, 2015 e da
seleção do órgão ou secretaria do Estado, neste caso procurar pela Agência Brasil Central. Ao
preencher e realizar a busca é disponibilizada uma tabela com a lista de receitas de diferente
natureza que fazem parte do orçamento da agência, assim como os respectivos valores, como
pode ser observado na FIGURA 11.

FIGURA 11 - Página Comparativo entre Receita Prevista e Realizada ABC a partir de
busca direcionada

Fonte: http://transparencia.segplan.go.gov.br/analytics/saw.dll?PortalPages
Acesso em: 2 de dezembro de 2015.

No bloco seguinte temos o tema Despesas ABC (terceira coluna, segunda linha) com a
disponibilização de três links. Ao clicar no primeiro, Despesas ABC somos direcionados a
plataforma Goiás Transparente, para a página Gastos Governamentais, onde é exibida uma
tabela com a lista das despesas, especificações, informações dos beneficiários como CNPJ,
CPF, além dos valores: empenhado, liquidado e pago, conforme a FIGURA 12.
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FIGURA 12 - Página Despesas ABC

Fonte:http://transparencia.segplan.go.gov.br/analytics/saw.dll?Dashboard&PortalPath=%2Fshar
ed%2FTransparencia%2FBeneficiarios%20do%20Pagamento%2FPainel%2FBeneficiarios%20do%20
Pagamento&Page=Gastos%20Governamentais&Action=Navigate&nqUser=usrPortalTransp&nqPass
word=15PgoT08Dz&P0=1&p1=EQ&p2=%22ORGAO%22.%22Codigo%22&p3=1+4101
Acesso em: 2 de dezembro de 2015.

Ao todo, a tabela lista 187 despesas e é possível verificar, por exemplo, quanto a
agência gasta com o pagamento de empresas terceirizadas para finalidade de produções
jornalísticas, conforme pode ser observado na FIGURA 13, abaixo.

FIGURA 13 - Despesas com produções jornalísticas ABC referente ao ano de 2015
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Fonte:http://transparencia.segplan.go.gov.br/analytics/saw.dll?Dashboard&PortalPath=%2Fshar
ed%2FTransparencia%2FBeneficiarios%20do%20Pagamento%2FPainel%2FBeneficiarios%20do%20
Pagamento&Page=Gastos%20Governamentais&Action=Navigate&nqUser=usrPortalTransp&nqPass
word=15PgoT08Dz&P0=1&p1=EQ&p2=%22ORGAO%22.%22Codigo%22&p3=1+4101
Acesso em: 3 de dezembro de 2015.

O segundo link, no mesmo bloco tem o título Empenhos ABC, direciona o internauta
para uma página da plataforma de dados que exibe uma tabela com a lista de empenhos, ou
seja, registros de contratação de serviço, aquisição de material ou bem, configurando os
pagamentos pendentes. Há também informações sobre os favorecidos, descrição do empenho,
data e valores, conforme FIGURA 14.

FIGURA 14 - Empenhos ABC referente ao ano de 2015
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Fonte:http://transparencia.segplan.go.gov.br/analytics/saw.dll?Dashboard&PortalPath=%2Fshar
ed%2FTransparencia%2FDocumento%20Empenho%20e%20Pagamento%2FPainel%2FAnalise%20d
e%20Empenhos%20e%20Pagamentos&Page=Empenhos&Action=Navigate&nqUser=usrPortalTrans
p&nqPassword=15PgoT08Dz&P0=1&p1=EQ&p2=%22ORGAO%22.%22Codigo%22&p3=1+4101
Acesso em: 3 de dezembro de 2015.

O último link desse bloco é Restos a Pagar ABC e leva a uma página na plataforma de
dados com o título Execução Orçamentária: Restos a Pagar que exibe uma tabela e um
gráfico onde podem ser visualizados os restos a pagar, despesas empenhadas que não foram
pagas no ano do respectivo exercício e também os restos a pagar que foram quitados entre os
anos de 2009 e 2014, conforme mostra a FIGURA 15.

FIGURA 15 - Execução Orçamentária-Restos a Pagar
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Fonte:http://transparencia.segplan.go.gov.br/analytics/saw.dll?Portal&PortalPath=%2Fshared%
2FTransparencia%2FExecucao%20Orcamentaria%2FPainel%2FExecucao%20Orcamentaria&Page=S
aldos%20a%20Pagar&Action=Navigate&nqUser=usrPortalTransp&nqPassword=15PgoT08Dz&P0=1
&p1=EQ&p2=%22ORGAO%22.%22Codigo%22&p3=1+4101
Acesso em: 3 de dezembro de 2015.

O próximo bloco na primeira coluna, terceira linha, tem o título Programas, Projetos,
Ações, Atividades da ABC e contém apenas um link: Desempenho dos Programas e Ações da
ABC (PPA 2012-2015). A página que se abre ao clicar no link tem o título Sistema de
Planejamento e Monitoramento das Ações Governamentais, referente ao ano de 2014, como
mostra a FIGURA 16.

FIGURA 16 - Sistema de Planejamento e Monitoramento das Ações Governamentais
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Fonte: http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2015-02/reldesempenho_ae_2014.pdf
Acesso em: 3 de dezembro de 2015.

A tabela de 18 páginas lista inúmeros programas e informações sobre órgãos
responsáveis pela gestão dos programas e execução, ações, valores, total de recursos já
utilizados, no entanto, nenhum dos programas ou ações listados diz respeito à ABC.
O bloco de informações seguinte (segunda coluna, terceira linha) tem o título
Licitações/Contratos ABC, com três links disponíveis: Licitações em Andamento, Licitações
Concluídas e Comprasnet. O primeiro link direciona para página da plataforma de dados
Goiás Transparente, onde são exibidos gráficos e tabelas com informações sobre os tipos de
licitações em andamento, o quê está sendo licitado, data, valor estimado e número do processo
(FIGURA 17). A página referente ao link Licitações Concluídas por sua vez, exibe
informações também por meio de gráficos e tabelas dos processos de licitação já concluídos e
também daqueles que em que houve necessidade de prorrogação do contrato (FIGURA 18).

FIGURA 17 - Licitações em Andamento ABC
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Fonte:http://transparencia.segplan.go.gov.br/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fsha
red%2FTransparencia%2FAquisicoes%20e%20Contratacoes%20do%20Estado%2FPaineis%2FAquisi
coes%20e%20Contratacoes%20do%20Estado&Page=Licitacoes%20em%20Andamento&Action=Nav
igate&nqUser=usrPortalTransp&P0=1&P1=EQ&P2=%22%C3%93rg%C3%A3o%22.%22%C3%93rg
%C3%A3o%20(Cod)%22&P3=123
Acesso em: 3 de dezembro de 2015.

FIGURA 18 - Licitações Concluídas ABC
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Fonte:http://transparencia.segplan.go.gov.br/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fsha
red%2FTransparencia%2FAquisicoes%20e%20Contratacoes%20do%20Estado%2FPaineis%2FAquisi
coes%20e%20Contratacoes%20do%20Estado&Page=Licitacoes%20Concluidas&Action=Navigate&n
qUser=usrPortalTransp&P0=1&P1=EQ&P2=%22%C3%93rg%C3%A3o%22.%22%C3%93rg%C3%
A3o%20(Cod)%22&P3=123
Acesso em: 3 de dezembro de 2015.

Ao clicar no link Comprasnet somos direcionados para uma página da Secretaria de
Gestão e Planejamento do governo que funciona como um sistema virtual de aquisição de
bens e serviços por parte dos órgãos do Estado, conforme explicações no próprio site. A
página não contém informações específicas sobre a ABC ou sobre seus veículos, conforme
podemos observar na FIGURA 19.

FIGURA 19 - Página Comprasnet

Fonte: 114R114P://www.comprasnet.go.gov.br/
Acesso em: 3 de dezembro de 2015.

O bloco de informações seguinte tem o título Convênios/Transferências ABC e possui
um único link com a descrição Não há convênios/Transferências. Assim como o link
referente aos bens, ao ser clicado ocorre a abertura de uma nova janela, mas da mesma página
onde o internauta já está, a página de Acesso à Informação.
O próximo bloco com o título Folha de Pagamento ABC contém três links: Servidores
(Ativos), Pensionistas/Aposentados (Inativos) e Quantitativo de Cargos. Por meio do primeiro
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link é possível ter acesso a uma lista com o nome de todos os funcionários da ABC, cargos
que ocupam, valor dos salários e possíveis descontos nos proventos (FIGURA 20). Em
relação às informações sobre os servidores aposentados, na data em que a pesquisa foi feita,
uma mensagem na página direcionada pelo link informava que os dados não foram
encontrados (FIGURA 21). Já o link Quantitativo de Cargos remete a uma página onde está
disponível uma tabela com todos os cargos existentes na agência, a quantidade de servidores
em cada um e os valores somados dos proventos de cada cargo (FIGURA 22).

FIGURA 20 - Página Folha de Pagamento - Servidores Ativos

Fonte:http://transparencia.segplan.go.gov.br/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fsha
red%2FTransparencia%2FPessoal%2FPaineis%2FDetalhamento%20de%20Pessoal&Page=Detalhame
nto%20de%20Pessoal&Action=Navigate&nqUser=usrPortalTransp&nqPassword=15PgoT08Dz&P0=
2&p1=EQ&p2=%22Situa%C3%A7%C3%A3o%20Funcional%22.%22Situa%C3%A7%C3%A3o%2
0Funcional%22&p3=ATIVO&p4=EQ&p5=%22Org%C3%A3o%22.%22Org%C3%A3o%20%28Cod
%29%22&p6=1+448
Acesso em: 3 de dezembro de 2015.

FIGURA 21 - Página Pensionistas/Aposentados (Inativos)
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Fonte:http://transparencia.segplan.go.gov.br/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fsha
red%2FTransparencia%2FPessoal%2FPaineis%2FDetalhamento%20de%20Pessoal&Page=Detalhame
nto%20de%20Pessoal&Action=Navigate&nqUser=usrPortalTransp&nqPassword=15PgoT08Dz&P0=
2&p1=EQ&p2=%22Situa%C3%A7%C3%A3o%20Funcional%22.%22Situa%C3%A7%C3%A3o%2
0Funcional%22&p3=INATIVO&p4=EQ&p5=%22Org%C3%A3o%22.%22Org%C3%A3o%20%28C
od%29%22&p6=1+448
Acesso em: 3 de dezembro de 2015.

FIGURA 22 - Página Quantitativo de Cargos

117

Fonte:http://transparencia.segplan.go.gov.br/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fsha
red%2FTransparencia%2FPessoal%2FPaineis%2FDetalhamento%20de%20Pessoal&Page=Cargos%2
0por%20%C3%93rg%C3%A3o&Action=Navigate&nqUser=usrPortalTransp&nqPassword=15PgoT0
8Dz&P0=1&p1=EQ&p2=%22Org%C3%A3o%22.%22Org%C3%A3o%20%28Cod%29%22&p3=1+
448
Acesso em: 3 de dezembro de 2015.

Os dois blocos de informação restantes: Prestação de Contas Governo de Goiás e
Dados Abertos Governo de Goiás reúnem dados relativos a todos os órgãos e atividades do
governo estadual e não dizem respeito especificamente à ABC, por isso não foram objetos de
análise.

9.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE DO FUNCIONAMENTO, GESTÃO E
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Por meio da análise do decreto que autorizou ao Estado de Goiás a implantação de uma
emissora de televisão e da comparação com outros documentos relativos a outorgas de
exploração do serviço de radiodifusão de sons e imagens a entes públicos, nesse caso Estados,
observamos que nos termos legais a TBC não se encaixa na condição de emissora pública, por
não conter no texto do decreto a especificidade da proibição da utilização da concessão com
fins comerciais. Também foi constatada a falta de uniformidade entre os decretos de
concessão que versam sobre o mesmo tema, em um mesmo período histórico, o que pode
indicar falta de rigor ou critérios técnicos por parte do agente outorgante e reflete uma
ambiguidade que persiste até hoje em relação aos tipos e finalidades das concessões (pública,
privada, estatal) do sistema de radiodifusão de sons e imagens no Brasil.
Em relação ao financiamento, pode-se afirmar que a emissora se encaixa na qualidade
de televisão estatal, porque os recursos para o seu funcionamento são provenientes do
orçamento do Estado de Goiás. A pesquisa mostrou que a estrutura administrativa da Agência
Brasil Central, que gere a TBC, prevê o funcionamento de um conselho de gestão, condição
considerada como um indicador de independência para as emissoras controladas pelo Estado.
No entanto, foi averiguado que a forma de composição do conselho, com a indicação dos
membros a partir de critérios políticos e não técnicos, diminui a possibilidade de uma
representação democrática no órgão e da participação da sociedade civil organizada nas
decisões e controle das atividades da agência e de seus veículos.
A questão da transparência de dados relativos à gestão financeira, também considerada
como indicador ou parâmetro na identificação de emissoras públicas foi aferida a partir das
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informações disponibilizadas pela ABC na internet. Apesar de haver no site da TBC na
internet um link que supostamente forneceria esse tipo de informação, os dados relativos à
emissora não estão disponíveis de forma separada, estão diluídos nos dados referentes à ABC,
o que dificulta a análise e busca por algum tipo de informação específica. Mesmo assim, foi
observada a disponibilidade de informações relevantes sobre receitas, despesas, licitações e
folha de pagamento. Não foi intenção desta pesquisa averiguar a situação financeira da
agência ou da TBC, mas sim a condição de publicidade dos dados relativos a gestão
financeira. É preciso notar também que, embora o caráter de publicidade seja atendido, o uso
de linguagem e modelos estritamente técnicos dificulta o entendimento das informações para
leigos.
A análise dos dados relativos à prestação de contas mostrou ainda que é preciso mais
rigor na organização e disponibilização das informações, visto que alguns dos links
disponíveis na página Acesso à Informação não funcionam ou direcionam para conteúdos que
não têm relação específica com a agência e seus veículos. Há que se considerar, entretanto,
que a disponibilização e o acesso aberto a esses dados configuram condição de transparência,
necessária a uma emissora mantida por recursos públicos.
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10 ANÁLISE DE CONTEÚDO APLICADA AO JBC 1ª EDIÇÃO

A TBC produz dois telejornais locais diários, o Jornal Brasil Central 1ª Edição (JBC 1ª
Edição) com uma hora de duração, entre 12h e 13h, veiculado de segunda a sábado, e o TBC
Notícias, mais curto, que vai ao ar entre 18h30 e 19h, veiculado de segunda a sexta. Nossa
intenção é aplicar a análise de conteúdo em sete edições consecutivas do telejornal de maior
duração, veiculado na hora do almoço. O jornal da noite, de menor duração costuma veicular
diariamente matérias reeditadas do jornal do almoço, assim como matérias inéditas veiculadas
no jornal da noite também são utilizadas na edição do dia seguinte do JBC. Por conta dessa
coincidência de conteúdos entendemos não ser relevante para a pesquisa a análise dos dois
telejornais.
Na definição da amostra de análise, tomamos o cuidado de optar pelo período em que a
pesquisadora estivesse afastada de suas funções como repórter da TBC, para que não
houvesse a possibilidade de analisarmos o material que tivesse sido produzido com
participação da própria pesquisadora, visando assim obter certo distanciamento do objeto e
eliminar situações que pudessem resultar em interferências prévias na amostra e no
comprometimento da validade da pesquisa.
O uso da análise de conteúdo justifica-se porque há muito o método deixou de ser
puramente quantitativo e baseado nas premissas positivistas que marcaram o início da
utilização desse tipo de técnica nas pesquisas sobre comunicação. Para esse trabalho pretendese definir categorias para a análise do telejornal, reunir dados, inferir significado às
informações e interpretá-las criticamente. Dessa forma, a pesquisa não ficará restrita a uma
análise simplesmente descritiva, quantitativa e superficial.
Para a análise de conteúdo foram estabelecidos quatro indicadores principais a partir dos
preceitos da comunicação pública e características esperadas do telejornalismo público:
1) Divisão temática ou por assunto das matérias veiculadas - identificação dos temas a
partir da contagem da quantidade de matérias de cada assunto e medição do tempo de duração
das matérias para saber qual tema tem mais espaço no programa e auxiliar na definição do
perfil e da identidade do telejornal, possibilitando visualizar se há equilíbrio e pluralidade dos
assuntos abordados;
2) Identificação das fontes - identificar quem são os entrevistados nas matérias, a qual
grupo social pertencem, de que forma são inseridos no telejornal e o tempo ocupado por cada
grupo para saber se há participação de vários setores da sociedade e portanto, pluralidade de
vozes;
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3) Avaliação da presença do governo – por trata-se de emissora controlada pelo governo
estadual, um aspecto relevante é identificar de que forma o governo é retratado no telejornal.
A partir da verificação da angulação dada as matérias que fazem menção ao governo ou seus
representantes, se neutra, positiva ou negativa pretende-se identificar se há independência na
cobertura jornalística da emissora e respeito aos princípios de isenção e imparcialidade;
4) Diálogo com o público – na televisão financiada com recursos públicos supõe-se que
a relação com o telespectador vá além de uma relação de consumo, que o público que é
também financiador possa interagir ativamente, para isso é preciso investigar como se dá a
interação com o público, se há canais de participação, se o público é ouvido na elaboração do
conteúdo jornalístico.

10.1 OS TEMAS
Foram analisadas as edições veiculadas entre os dias 21 e 24 de outubro de 2015
(quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, respectivamente) e entre os dias 26 e 28 de
outubro de 2015 (segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, respectivamente). Nas sete edições
do JBC 1ª Edição analisadas foram identificados sete gêneros jornalísticos diferentes, sendo
seis deles informativos e um opinativo, conforme GRÁFICO 1.
Dentre os informativos foram identificados a reportagem (69), formato de notícia
audiovisual mais complexo composta pela cabeça8da matéria, texto do repórter, passagem e
trechos das entrevistas feitas pelo repórter chamados no jargão jornalístico de sonoras;
entrevista ao vivo, no estúdio (7), e externa (9); nota coberta (23), notícia lida pelo
apresentador enquanto são veiculadas imagens que correspondem ao texto, sem sonoras; nota
seca (6), quando não há imagens e a câmera mostra o apresentador enquanto ele lê o texto e o
stand up ou boletim (1), quando o repórter no local do fato transmite a notícia gravada ou ao
vivo (REZENDE, 2000).
Quanto ao gênero opinativo identificamos a presença do comentário (3). No telejornal
pesquisado ele acontece em formato de quadro antecedido por uma vinheta9. Em relação aos
temas, dois dos quadros de comentários trataram de esporte, mais especificamente de futebol
e o outro foi classificado como entretenimento por se tratar de comentário sobre estreias de
filmes no cinema. Os comentários dentro do quadro são feitos por um entrevistadoespecialista, fontes “que exercem a função de explicar os fatos cotidianos e apresentar suas

8

É o texto introdutório da reportagem lido pelo apresentador no estúdio.
Recurso gráfico e sonoro utilizado para marcar um quadro específico dentro do programa, a abertura ou
intervalo de um programa.
9
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visões de mundo” (BRAGA; MEIRELLES, 2013, p. 63-64), no quadro de esporte quem fala é
um especialista em futebol e no de entretenimento, o especialista em cinema. Durante o
quadro, os dois apresentadores fazem perguntas e conversam informalmente com o
comentarista.

GRÁFICO 1 - Gêneros jornalísticos identificados na amostra
Reportagem 58,4%

Nota coberta 19,4%
Entrevista ao vivo externa 7,6%
Entrevista ao vivo no estúdio
5,9%
Nota seca 5%
Comentário 2,5%
Stand up ou boletim 0,8%

Fonte: Elaborado pela autora.

Tabela 1: Quadro representativo da presença dos gêneros jornalísticos nas edições analisadas.
Edições

Reportagem Nota
coberta

Entrevista Entrevista Nota

Quadro de Stand-

ao

comentário up

vivo ao

externa

vivo seca

no

boletim

estúdio
21/10

11

1

1

1

1

-

-

22/10

9

2

1

1

1

1

-

23/10

11

2

1

2

1

-

-

24/10

9

2

2

1

-

-

1

26/10

7

7

1

1

1

1

-

27/10

11

3

1

1

1

1

-

28/10

11

6

2

-

1

-

-

Total

69

23

9

7

6

3

1

Fonte: Elaborado pela autora.

ou
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A partir do quadro observamos que a soma da ocorrência de todos os formatos resultou
na existência de 118 unidades de análise. Para identificar quais os temas são retratados com
mais frequência ou tem mais espaço no telejornal, analisamos cada uma das unidades em
relação ao assunto da cobertura para, assim, termos a possibilidade de traçar um perfil
editorial do JBC. Foram identificados 11 temas ou editorias diferentes. A que teve mais
ocorrências foi a editoria definida como cotidiano (39): se referem a acontecimentos que por
motivos variados adquirem relevância, e tem como característica principal o aspecto factual,
são assuntos cuja noticiabilidade está ligada diretamente ao fator tempo. Na definição de
Coutinho (2013, p. 44), “são matérias sobre o dia a dia dos brasileiros; eventos de impacto e
ou relevância nacional; datas significativas e eventualmente problemas relacionados ao
trânsito ou relacionados ao campo da segurança pública”. Por exemplo, a nota coberta sobre a
greve dos bancários veiculada no dia 21 de outubro e a reportagem sobre a força-tarefa para
limpeza dos cemitérios no mesmo dia (FIGURA 23).

FIGURA 23 - Reportagem sobre força-tarefa para limpeza de cemitérios.

O segundo tema mais recorrente foi crime (22), com inserções que noticiam infrações
da lei, como assassinatos, caso da reportagem sobre o marido que matou o amante da esposa,
veiculada no dia 28 de outubro (FIGURA 24). Como terceiro assunto mais recorrente
identificamos cultura (10), por exemplo, uma reportagem sobre a apresentação da orquestra
filarmônica de Goiás veiculada no dia 23 de outubro (FIGURA 25) e outra sobre o
lançamento de um livro, veiculada no dia 28 de outubro. Em seguida estão as categorias
educação (9) e saúde (9) com o mesmo número de aparições. É preciso destacar aqui que das
nove inserções sobre educação, sete foram relacionadas ao Exame Nacional do Ensino Médio
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(Enem) realizado no último final de semana de outubro. Foi o caso de uma entrevista ao vivo
externa realizada com alunos e professores que participaram de uma aula especial antes da
prova (FIGURA 26), no dia 21 de outubro, e também da entrevista no estúdio com um
professor, no dia 23 de outubro. Entre as notícias sobre saúde pode-se citar uma reportagem
sobre o uso de filtro solar, no dia 21 de outubro, e uma entrevista no estúdio com um
nutrólogo sobre alimentos que causam câncer (FIGURA 27), no dia 27 de outubro.

FIGURA 24 - Reportagem sobre marido que matou o amante da esposa

FIGURA 25 - Reportagem sobre apresentação da orquestra filarmônica de Goiás

FIGURA 26 - Entrevista ao vivo sobre aula preparatória para o Enem
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FIGURA 27 - Entrevista ao vivo no estúdio com nutrólogo

Outra categoria identificada foi esporte (7), tema de dois dos quadros de comentário
(FIGURA 28) e da reportagem sobre o campeonato de vôlei de areia, no dia 24 de outubro.
Em seguida, em número de aparições estão economia (5) e serviço (5) com reportagem sobre
o aumento do combustível (FIGURA 29), veiculada no dia 21 de outubro, e uma nota coberta
sobre opções de lazer para o final de semana (FIGURA 30), veiculada no dia 23 de outubro,
respectivamente.
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FIGURA 28 - Quadro de comentário sobre futebol

FIGURA 29 - Reportagem sobre aumento do combustível

FIGURA 30 - Nota coberta sobre opções de lazer para o fim de semana
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Outros dois temas também tiveram o mesmo número de aparições: comportamento (5) e
agenda governamental (5). Na primeira categoria enquadramos, por exemplo, a reportagem
sobre pessoas que adquirem planos funerários (FIGURA 31), veiculada no dia 27 de outubro.
A categoria agenda governamental incluiu as inserções cuja notícia focava na presença do
chefe do executivo estadual em eventos como inaugurações e entrega de benefícios, como na
reportagem sobre a visita do governador a obra de um hospital (FIGURA 32), veiculada no
dia 27 de outubro. Por último temos o tema entretenimento (2) com o quadro de comentário
sobre cinema, veiculado no dia 22 de outubro, e a participação de um cantor em uma
entrevista ao vivo externa (FIGURA 33), no dia 24 de outubro.

FIGURA 31 - Reportagem sobre procura por planos funerários
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FIGURA 32 - Reportagem sobre visita do governador a obra de um hospital

FIGURA 33 - Entrevista ao vivo com cantor

Tabela 2: Quadro representativo dos temas identificados na análise por número de inserções
Temas

21/10

22/10

23/10

24/10

26/10

27/10

28/10

Total

Cotidiano

5

5

5

5

6

6

7

39
(33,05%)

Crime

3

3

1

1

5

4

5

22
(18,64%)
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Cultura

2

2

2

3

-

-

1

10
(8,47%)

Educação

1

1

2

1

2

-

2

9
(7,62%)

Saúde

1

1

1

1

1

2

2

9
(7,62%)

Esporte

-

1

2

1

2

1

-

7
(5,93%)

Economia

3

-

1

-

-

-

1

5
(4,23%)

Serviço

-

1

2

-

1

-

1

5
(4,23%)

Comportamento -

-

-

-

1

3

1

5
(4,23%)

Agenda

-

-

1

2

-

2

-

governamental
Entretenimento

5
(4,23%)

-

1

-

1

-

-

-

2
(1,69%)

Fonte: Elaborado pela autora.

GRÁFICO 2 - Temas identificados na amostra
Cotidiano 33%
Crime 18,64%
Cultura 8,47%
Educação 7,62%
Saúde 7,62%
Esporte 5,93%

Economia 4,23%
Serviço 4,23%
Comportamento 4,23%
Agenda governamental 4,23%
Entretenimento 1,69%

Fonte: Elaborado pela autora.

129

Embora seja importante identificar quantas inserções de cada tema foram registradas é
preciso ressaltar que se tratando de um telejornal a importância dada a determinado assunto
condiz com o tempo ocupado por ele no programa, sendo assim analisamos a predominância
dos temas a partir do tempo dedicado a cada um nas sete edições analisadas.

Tabela 3: Quadro representativo do tempo destinado a cada tema
Temas

21/10

22/10

23/10

24/10

26/10

27/10

28/10

Total

Cotidiano

8‟51”

10‟04”

13‟52”

17‟09”

8‟24”

10‟42”

11‟38”

74‟40”
(30,59%)

Educação

4‟24”

2‟40”

6‟10”

1‟25”

7‟27”

_

3‟53”

25‟59”
(10,64%)

Crime

4‟13”

3‟58”

41”

1‟50”

3‟05”

3‟47”

5‟51”

23‟25”
(9,59%)

Esporte

_

2‟22”

2‟52”

1‟21”

9‟59”

3‟53”

_

20‟44”
(8,49%)

Cultura

4‟11”

4‟43”

3‟53”

5‟06”

_

_

2‟18”

20‟11”
(8,27%)

Saúde

2‟07”

1‟23”

1‟41”

2‟06”

1‟48”

7‟04”

2‟03”

19‟12”
(7,86%)

Entretenimento

_

9‟47”

_

6‟

_

_

_

15‟47”
(6,46%)

Economia

7‟48”

_

2‟06”

_

_

_

1‟21”

11‟15”
(4,61%)

Serviço

_

3‟44”

2‟18”

_

1‟50”

-

2‟31‟

10‟23”
(4,25%)

Comportamento _

_

_

_

1‟34”

5‟59”

2‟04”

9‟37”
(3,94%)

Agenda

_

_

2‟24”

1‟57”

_

governamental
Fonte: Elaborado pela autora.

GRÁFICO 3 - Tempo ocupado por cada tema na amostra

2‟40”

_

7‟01”
(2,87%)

130

Cotidiano 30,59%
Educação 10,64%
Crime 9,59%
Esporte 8,49%
Cultura 8,27%
Saúde 7,86%
Entretenimento 6,46%
Economia 4,61%
Serviço 4,25%
Comportamento 3,94%
Agenda governamental 2,87%

Fonte: Elaborado pela autora.

Ao comparar os dois gráficos (2 e 3), observamos mudanças em relação à ordem dos
assuntos com mais espaço no telejornal. Apesar de ter havido mais inserções sobre crime do
que sobre educação, este último tema teve mais espaço nas edições analisadas porque foi
tratado em reportagens e entrevistas ao vivo, formatos que permitem um maior
aprofundamento do assunto discutido ao contrário das notícias sobre crime, cuja maior parte,
14 de 22 foram veiculadas no formato de nota coberta ou nota seca.
O tema cultura que aparece como terceiro no quadro do número de inserções é o quinto
com mais tempo no telejornal com notas cobertas e reportagens que variaram entre 1 minuto e
1 segundo e 2 minutos e 52 segundos. Por outro lado, apesar de ter tido menos inserções, o
esporte foi tema de reportagens e de dois quadros de comentários que somaram quase 10
minutos; assim como o entretenimento que ocupou mais de 15 minutos das edições analisadas
por conta do quadro de comentário sobre estreias de filmes e a participação ao vivo de um
cantor.

10.2 AS FONTES

Na análise da amostra foram identificadas 251 entrevistas, somando as que foram
realizadas ao vivo e as inseridas nas reportagens. Desse total, 123 (49%) entrevistas foram
realizadas com cidadãos comuns, por meio de enquete, um formato também conhecido no
jargão de televisão como povo fala ou fala povo. Esse tipo de entrevista acontece, na maioria
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das vezes, na rua, o repórter aborda pessoas de forma aleatória para perguntá-las sobre um
tema específico, foi o caso da enquete realizada na reportagem sobre o aumento do
combustível, veiculada no dia 21 de outubro. Segundo Coutinho (2013, p. 63) nesse tipo de
entrevista ou participação os cidadãos agem “como coadjuvantes das reportagens, sendo
entrevistados, na maioria das vezes, com o propósito de confirmar ou ilustrar a informação
dada pelo repórter”.
Outro tipo de fonte bastante comum identificada na amostra foi a de entrevistados que
falavam por algum órgão ou instituição pública, nomeados aqui como agentes públicos. A
participação desses entrevistados no telejornal, 38 ao todo (15,13%), está diretamente
relacionada ao cargo ocupado na administração pública. Como exemplo, temos o secretário
municipal de trânsito que participou de uma entrevista em estúdio, no dia 23 de outubro, para
falar sobre um projeto que propõe a redução da velocidade máxima permitida no centro da
cidade.
O terceiro tipo de fonte mais presente nas edições analisadas foi o que definimos como
cidadão-personagem com 31 ocorrências (12,35%), ao contrário das pessoas entrevistadas de
forma aleatória no formato povo fala, esse tipo de entrevistado tem postura ativa. Nessas
circunstâncias a reportagem é construída a partir do relato da fonte, cuja experiência pessoal
apresenta características de noticiabilidade. É o caso da reportagem exibida no dia 24 de
outubro sobre o fotógrafo Hélio de Oliveira, data em que a fundação de Goiânia completou 82
anos. Hélio tem a mesma idade da cidade e é considerado um dos primeiros fotógrafos
profissionais do Estado.
Também está presente na amostra o tipo de fonte identificada como especialista ou
expert, 23 ao todo (9,16%), são pessoas que falam com conhecimento de causa ou autoridade
sobre determinado assunto, por exemplo, a psicóloga entrevistada para a matéria sobre
crianças pequenas matriculadas em cursos de inglês, exibida no dia 27 de outubro. Outros
tipos de fontes identificadas foram a de membros da sociedade civil organizada, 19 (7,56%),
políticos, 10 (3,98%) e representantes da iniciativa privada, 7 (2,78%), conforme GRÁFICO
4.
No primeiro grupo foram incluídos os entrevistados que falaram em nome de
associações, entidades e sindicatos, como o presidente do sindicato dos servidores estaduais
do poder judiciário; no segundo aqueles que detêm mandatos eletivos, por exemplo, o
governador do Estado, entrevistado em reportagem sobre a entrega de escrituras na cidade de
Goianésia, exibida no dia 23 de outubro. No último grupo estão entrevistados que falaram em
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nome de empresas privadas ou promovendo o próprio trabalho, caso do cantor que participou
de uma entrevista ao vivo, no dia 24 de outubro.

GRÁFICO 4 - Tipos de fontes identificadas nas entrevistas
Cidadão comum (enquete) 49%
Agente público 15,13%

Cidadão-personagem 12,35%
Especialista 9,16%
Sociedade civil organizada
7,56%
Político 3,98%
Iniciativa privada 2,78%

Fonte: Elaborado pela autora.

A questão é que, embora os cidadãos comuns sejam em número as fontes mais
frequentes, quando analisados os tempos de fala total, observamos que o grupo com mais
espaço no telejornal foi o de fontes consideradas especialistas com 49 minutos e 49 segundos
(35,44% do total), seguido pelos agentes públicos com 40 minutos e 23 segundos (28,73%).
Os cidadãos entrevistados em enquetes ou de forma aleatória ocuparam 17 minutos e 15
segundos (12,27%) das edições analisadas, já os cidadãos entrevistados como personagens
tiveram 14 minutos e 34 segundos de fala (10,36%).
Representantes da iniciativa privada somaram 7 minutos e 48 segundos (5,54%) de fala
e entrevistados que falaram em nome de organizações civis tiveram ainda menos tempo, 6
minutos e 35 segundos (4,68%), assim como os políticos que em dez entrevistas somaram 4
minutos e 9 segundos (2,95%) de fala, conforme pode ser visualizado no GRÁFICO 5 abaixo.

GRÁFICO 5 - Tempo ocupado por cada tipo de fonte na amostra
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Especialista 35,44%

Agente público 28,73%
Cidadão comum (enquete)
12,27%
Cidadão-personagem 10,36%
Iniciativa privada 5,54%
Sociedade civil organizada
4,68%
Político 2,95%

Fonte: Elaborado pela autora.

10.3 A PRESENÇA DO GOVERNO

Para avaliar de que forma o governo estadual é retratado nas edições analisadas do
telejornal tomou-se como amostra específica o conteúdo (notas, reportagens e entrevistas)
com menção direta ou indireta a serviços ou instituições públicas estaduais, a partir desse
critério foram selecionadas 25 matérias ou unidades de análise de um total de 118. A análise
classificou o enfoque em relação ao governo estadual como neutro, negativo ou positivo a
partir da observação da abordagem dada aos assuntos por parte do apresentador, repórter ou
entrevistado.

Tabela 4: Quadro representativo das matérias com presença do governo
Data

Assunto

Abordagem

Enfoque

Duração
matéria

21/10

Aulão preparatório Representante

da Positivo

para

da

o

promovido

Enem secretaria

pela quantidade de alunos

Secretaria Estadual beneficiados
de Educação.
21/10

Greve

fala

4‟24”

e

disciplinas oferecidas.
dos Presidente

servidores estaduais sindicato

do Negativo
faz

1‟39”

da
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do Poder Judiciário.

reivindicações e fala
do impacto da greve
nos

serviços

oferecidos

à

população
21/10

Entrevista ao vivo Economista explica as Positivo

4‟17”

com o tema “Na razões do desempenho
contramão da crise: goiano na manutenção
Goiás

gera e

empregos”.
21/10

geração

empregos.

Falta de água em Cidadãos
Anápolis.

de

reclamam, Negativo

representantes
Saneago

2‟26”

da
culpam

utilização inadequada
da água.
22/10

Greve

dos Presidente

do Negativo

servidores estaduais sindicato
e federais.

1‟55”

dos

servidores

estaduais

do Poder Judiciário
faz reivindicações.
22/10

Entrevista ao vivo Nenhuma fonte ligada Neutro

3‟44”

Projeto Câmara e ao governo estadual
Governo Junto de foi ouvida.
Você.
22/10

Apresentação

de Representante

da Positivo

2‟36”

bandas escolares da secretaria fala sobre
Secretaria Estadual apresentação
de Educação.
22/10

bandas.

Entrevista ao vivo Entrevistado
com

das

dá Negativo

representante explicações sobre a

da Saneago.

falta

de

água

em

algumas regiões do
Estado.

5‟46”
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22/10

Anúncio

da Representante

da Positivo

terceirização

do Agetop foi ouvido e

1‟20”

estacionamento do destacou o ganho para
estádio

Serra os cofres do Estado.

Dourada.

População

não

foi

ouvida.
22/10

Construção

do Foram

Hospital

do representantes

Servidor Público.

ouvidos Positivo

1‟23”

da

construtora
responsável pela obra
e do Ipasgo.

23/10

Soltura

de

ex- Nota

coberta: Negativo

41”

deputado preso por apresentadora
corrupção

na menciona esquema de

Agetop.
23/10

corrupção na Agetop.

Aviso da Saneago Nota seca

Neutro

36”

sobre possibilidade
de falta de água em
alguns bairros de
Goiânia.
23/10

Governador

em Governador, prefeito, Positivo

exercício

entrega presidente da Agehab

escrituras

em e

Goianésia.
23/10

Goiânia
como

2‟24”

cidadãos

ação do governo.
escolhida Secretária

sede

do Educação

campeonato
feminino

elogiam

de Positivo

1‟37”

ressalta

papel do governo na

nacional realização do evento.

de futsal.
23/10

Concerto

da Não há menção ao Neutro

Orquestra
Filarmônica
Goiás.

governo.
de

2‟
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24/10

Entrevista ao vivo Não há menção ao Neutro

2‟52”

sobre abertura de governo.
exposição
fotográfica

em

central

cultural

mantido

pelo

governo estadual.
24/10

Governador

em Governador e prefeito Positivo

exercício

entrega ressaltam

obras

ação

1‟20”

do

em governo.

Mozarlândia.
24/10

Governador recebe Nota
homenagem

coberta

sobre Positivo

37”

na homenagem concedida

Bélgica.

por conta das relações
comerciais

entre

Estado

o

e

o
país

europeu.
26/10

Entrevista ao vivo Representante
sobre

inauguração Vapt-Vupt

fala

do Positivo

1‟50”

dos

de nova unidade do serviços oferecidos e
Vapt-Vupt.

dos benefícios para a
população.

27/10

Banco de leite do Não há menção ao Neutro
Hospital

2‟19”

Materno governo.

Infantil precisa de
doadoras.
27/10

Governador

Nota coberta descreve Positivo

apresenta projeto de resumidamente

30”

o

auxílio para goianos projeto.
que

vivem

no

exterior.
27/10

Governador
exercício

em Governador
visita representante

e Positivo
do

2‟10”
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obras de hospital do Ipasgo
servidor.

falam

do

andamento da obra e
destacam

vantagens

do futuro hospital.
28/10

Por

conta

da Representante

da Positivo

dificuldade

secretaria de educação

econômica

pais diz que governo está

2‟04”

migram filhos de preparado para atender
escolas particulares a demanda.
para públicas.
28/10

Entrevista ao vivo Representante

dos Neutro

sobre abertura das colégios

fala

da

inscrições para os inscrição

e

do

colégios militares.

2‟31”

processo de sorteio.
Não há menção ao
governo.

28/10

Congresso

Representantes

do Positivo

científico no Crer

hospital

da

falam

relevância
congresso

1‟19”

do
e

do

hospital.
Fonte: Elaborado pela autora.

É necessário esclarecer que ao classificar as matérias com enfoque neutro partiu-se da
ideia de que, embora, sejam notícias que tenham como gancho ações ou atividades
promovidas pelo governo estadual, não foram constatadas referências elogiosas a ocupantes
de cargos na administração estadual ou mesmo ao chefe do executivo. Outro aspecto que
justifica a classificação como neutra é o entendimento de que são informações dotadas de
interesse público e que, portanto, deveriam ser publicizadas e divulgadas pelo Estado, como é
o caso, por exemplo, da entrevista com o representante dos colégios militares, veiculada no
dia 28 de outubro. Na ocasião, o entrevistado foi questionado sobre as regras para inscrição e
o funcionamento do sorteio para ingresso nas escolas.

10.4 O DIÁLOGO COM O PÚBLICO
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A partir da observação das sete edições do telejornal, identificamos que o canal
disponibilizado pelo veículo para a participação do público se dá por meio do aplicativo para
celular WhatsApp , que permite a troca instantânea de mensagens por meio da internet. A
divulgação do número é feita por meio de uma vinheta durante o telejornal, a narração de um
dos apresentadores diz que o telespectador pode enviar sugestões, fotos e vídeos para o
número de celular. A divulgação da vinheta não acontece de forma sistemática: no dia 21 de
outubro ela foi veiculada duas vezes durante o telejornal; no dia 22, três vezes; no dia 23
apenas uma vez, já no dia 24 de outubro a vinheta não foi inserida nenhuma vez. No dia 26
ela foi veiculada uma vez; no dia 27 duas vezes e no dia 28 de outubro, seis vezes.
Durante o período analisado, a participação do telespectador aconteceu em três
momentos. No dia 23 de outubro foi divulgada a foto de uma cachoeira enviada por um
telespectador do interior do Estado que dizia morar próximo ao local. No dia 26 de outubro, o
telejornal divulgou uma foto enviada por um telespectador que reclama de carros estacionados
em cima da calçada. A apresentadora identifica o autor da reclamação e o local onde as
infrações de trânsito aconteceram e informa que a Secretaria Municipal de Trânsito respondeu
à produção do telejornal alegando que tem fiscalizado e punido os motoristas infratores no
local. A última participação identificada foi no dia 27 de outubro, no final do programa os
apresentadores citaram os nomes e agradeceram a quatro pessoas que segundo eles, seriam
telespectadores do telejornal.

10.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE DE CONTEÚDO APLICADA AO
TELEJORNAL

A partir da identificação dos temas mais recorrentes na amostra analisada, podemos
perceber a predominância de matérias relacionadas a assuntos factuais que sejam próximos a
realidade do público, composto majoritariamente por telespectadores que vivem no Estado de
Goiás (o canal pode ser sintonizado em algumas regiões do Estado do Mato Grosso e algumas
matérias são disponibilizadas no portal de vídeos youtube.com). Pode-se dizer que um dos
primeiros valores-notícia, levado em conta na divulgação do acontecimento, é a localidade do
fato, a proximidade do acontecimento com o espaço onde se concentra a maioria do público.
Outro valor-notícia que se aplica à amostra analisada é a atualidade ou novidade visto
que 39 de 118 notícias foram enquadradas no tema cotidiano, categoria que reuniu as
reportagens, notas e entrevistas de temas variados, mas cuja principal característica está no
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caráter temporal, assuntos que se não forem divulgados no dia do acontecimento ou ação
perdem a validade ou se tornam frios para utilizar uma expressão do jargão profissional.
Durante a análise foi observada a veiculação de três matérias produzidas pela rede, no
caso a TV Cultura de São Paulo. Exibidas em dias diferentes, duas das matérias foram
incluídas nesta análise no tema economia por terem como assunto o aumento do preço dos
automóveis no Brasil e a perspectiva pessimista dos comerciantes com as vendas de Natal.
Uma terceira matéria tem temática comportamental, tratando da relação entre dinheiro e
felicidade.
Aqui é preciso destacar que as matérias são inseridas em meio a um conteúdo regional
sem qualquer explicação ou contextualização, também não há indicações dos critérios
utilizados para a escolha das matérias produzidas pela TV Cultura que são inseridas no
telejornal local, o que pode indicar que elas sejam utilizadas apenas como tapa-buracos, nos
dias em que um assunto pautado anteriormente não rende ou algum convidado desmarca a
entrevista na última hora, por exemplo. A parceria com a rede paulista poderia ser mais bem
aproveitada com a inserção de material de interesse público que tratasse de temas relevantes
nacionalmente e que de alguma forma afetam o dia a dia da população.
A quantidade de registros de acontecimentos relacionados a fatos criminosos nos
permite afirmar que o crime também se apresenta como valor-notícia do telejornal, mesmo
que 14 das 22 notícias sobre esse tema tenham tido tempo de veiculação inferior a um minuto.
O tema educação também foi recorrente no telejornal, mas como dito anteriormente é preciso
fazer a ressalva de que a maioria das notícias tinha como gancho a prova do Enem, portanto,
não podemos afirmar que os assuntos relacionados à educação sejam de forma frequente
objeto de cobertura do veículo.
A cobertura de eventos culturais também mereceu destaque no telejornal, foram dez
matérias sobre exposições de arte, festivais e apresentações musicais e teatrais, sendo que oito
das dez matérias tiveram duração acima de um minuto e meio, possivelmente pela presença de
entrevistados com a característica de cidadãos-personagens e a utilização de cenas mais
longas e recursos audiovisuais como a inserção de música na edição da matéria.
Entendemos que as coberturas relativas aos temas de esporte e entretenimento deveriam
ser mais bem divididas na programação do telejornal. A análise mostrou que os dois temas
ocupam tempo razoável no programa, porém isso acontece por conta dos quadros de
comentários tanto de esporte quanto do quadro sobre estreias de filmes veiculado às quintasfeiras que ocupam tempo relativamente grande dentro do telejornal. Outro aspecto é a falta de
diversidade e pluralidade nos assuntos abordados, no quadro de comentário esportivo, o
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comentarista trata apenas dos três maiores clubes de futebol de Goiânia, formato que parece
repetir o que é feito há anos pelas emissoras comerciais locais.
Também nos chama a atenção a ausência da cobertura de fatos relacionados à política
ou atores políticos que fujam a agenda do governador e do vice-governador. As atividades e
os acontecimentos relacionados ao poder Legislativo tanto estadual quanto municipal foram
ignorados. Por outro lado, a baixa incidência de notícias cujo gancho seja a agenda do chefe
do executivo (5 de 118) é um ponto positivo a ser destacado, já que emissoras controladas por
governos correm mais risco de se tornarem veículos de comunicação oficiais, pautadas pelas
ações e discursos oficiais.
Em relação às fontes observamos uma predominância do discurso de especialistas,
embora em número menor do que os cidadãos comuns entrevistados, eles concentraram o
maior tempo de fala, assim como as fontes oficiais como os representantes de órgãos ou
instituições públicas. É importante notar que mesmo o telejornal abordando assuntos que
digam respeito predominantemente ao dia a dia do cidadão comum, esses tem menor
possibilidade de fala e representação, pois sua participação fica restrita, na maior parte das
vezes, a entrevistas no formato de enquetes.
Outro problema em relação à fala dos populares quando entrevistados no formato de
enquete ou povo fala é que sua participação acontece por acaso e de modo súbito, as pessoas
são abordadas nas ruas ou em locais como parques e shopping centers e não tem tempo para
se informar e refletir sobre a questão proposta pelo repórter. É comum que algumas pessoas
que ainda não tenham conhecimento sobre o assunto questionado sejam influenciadas pela
própria postura do repórter ao perguntar ou mesmo respondam sem saber do que se trata para
se verem livres da tarefa.
A identificação das fontes e do tempo destinado a cada tipo mostrou que os especialistas
e as fontes oficiais podem ser considerados protagonistas, pois possuem maior espaço de fala,
enquanto os cidadãos comuns ocupam papel secundário na cobertura, acionados, na maioria
das vezes para ilustrar a reportagem. Também é preciso destacar a pequena participação de
membros da sociedade civil organizada, que representam instituições, associações e
movimentos sociais. Nesse caso, a pluralidade de vozes, apontada como um dos aspectos
essenciais na programação de emissoras públicas está comprometido.
A análise também se concentrou na investigação da presença e influência do governo na
cobertura noticiosa. A identificação de 25 matérias relacionadas a órgãos, projetos ou serviços
prestados pelo Estado em um universo de 118, indica uma presença de 21,18% no total da
amostra; quanto ao enfoque das matérias, seja por conta da escolha dos entrevistados ou

141

edição das sonoras, a maioria, 14, apresentou viés positivo enquanto seis foram consideradas
com enfoque neutro e cinco com conotação negativa. O que nos permite afirmar que a maior
parte da cobertura desses assuntos apresentou caráter de parcialidade e sentido favorável ao
governo na amostra analisada. Por outro lado, a ocorrência da cobertura pautada pela
neutralidade e a cobertura de temas desfavoráveis ao governo, mesmo em menor proporção,
nos aponta a existência de uma cobertura imparcial e independente, que se apoie mais no
interesse público e menos no interesse do governo de turno.
Sobre a participação do telespectador no telejornal, observamos que ela acontece de
forma limitada, apenas um canal de comunicação (aplicativo WhatsApp) é disponibilizado
para que o público entre em contato com a produção do veículo, além do que, houve uma
edição entre as analisadas em que sequer o canal foi divulgado. Isso pode explicar a pequena
quantidade de participação dos telespectadores no período pesquisado ou até mesmo que o
aplicativo de celular não seja a ferramenta mais eficiente para manter contato com o público
do telejornal.
Não fica claro como as mensagens divulgadas são selecionadas, as que foram lidas
durante o telejornal nas edições analisadas não fizeram menção a conteúdos veiculados
anteriormente ou a temas ou assuntos que poderiam ser abordados pelo veículo. Para que
houvesse maior participação do público seria necessário um maior incentivo por parte dos
produtores do telejornal com a disponibilização de outros canais de comunicação e ainda o
incentivo à participação por meio da divulgação de críticas e comentários sobre o conteúdo e
produção de material sugerido pelo telespectador.
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante este trabalho nos propusemos alguns desafios, o primeiro deles foi a
investigação do conceito de comunicação pública a partir da necessidade de moldarmos um
referencial teórico que servisse de base para a pesquisa bibliográfica e empírica que se
pretendia realizar. O conceito, apesar de pesquisado por diversos teóricos, não se apresenta
com definição única e consensual, sendo assim, partimos do entendimento de que a
comunicação pública é modalidade comunicacional orientada para a satisfação do interesse
público, não obstante se praticada por instituição pública, privada ou da sociedade civil
organizada.
A informação baseada no interesse público é essencial na medida em que permite às
pessoas perceber o mundo a sua volta e a sua condição nele, com toda a complexidade de
relações políticas, socioeconômicas, culturais e geográficas que essa percepção supõe. Isso
deve ser feito com linguagem acessível a todos e com o cuidado de se esclarecer os elementos
que encadeiem os fatos, para desse modo produzir um conhecimento que é essencial ao pleno
exercício da cidadania.
O segundo desafio foi pesquisar questões nebulosas relacionadas ao sistema de
radiodifusão brasileiro como os modelos público, estatal e privado propostos pela
Constituição Federal de 1988, mas nunca praticados, nunca explicados, nunca definidos. A
questão-problema que nos propomos a resolver: investigar em que contexto as características
da comunicação pública e da televisão pública estão presentes em uma emissora de televisão
controlada pelo Estado, no nosso caso a Televisão Brasil Central (TBC), fez com que fosse
necessário pesquisar a trajetória e os elementos apontados como inerentes às emissoras de
cunho público, avançando além da questão do financiamento.
Assim como foi preciso para avançar no debate, o estabelecimento de características
que pudessem diferenciar televisão pública de televisão estatal, diferenciação proposta a partir
das características de gestão e controle dos veículos, apontando como estatal a instituição cujo
modelo de gestão não permite a participação da sociedade, sendo comandada pelo governo de
turno e pública, aquela em que há possibilidade efetiva de controle, fiscalização e participação
de grupos diversos da sociedade civil.
Pois bem, a primeira parte da pesquisa empírica concentrada na análise de documentos e
leis que regulamentam o funcionamento da TBC nos revelou que, diferentemente de
televisões que tiveram na autorização para sua criação direcionamento para que funcionassem
orientadas para o viés educativo e cultural, a concessão do canal goiano não foi vinculada a
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esses propósitos. A investigação do regulamento atual que orienta a forma de funcionamento
da agência estatal que gere a emissora sugere no texto uma vocação mais voltada ao campo
comercial, mercadológico do que ao campo público. Em relação à gestão, a ausência de
mecanismos como comitês ou conselhos que permitam participação efetiva da sociedade civil
no controle das atividades da Agência Brasil Central e da TBC sugerem um enquadramento
como emissora estatal.
A averiguação das informações disponibilizadas em página específica no site da agência
Brasil Central, em cumprimento à Lei da Transparência, resultou na observação de que,
embora aparentemente a lei esteja sendo cumprida, a mera disponibilização dos dados em
linguagem técnica se torna pouco acessível para o cidadão leigo e não garante que as
informações acessadas ali possam ser entendidas, assimiladas.
Por fim, a última parte da pesquisa empírica, a análise do conteúdo de um dos
telejornais diários da TBC mostrou a predominância de conteúdo local, associado a valoresnotícia como atualidade e proximidade do acontecimento com o telespectador e relação com o
seu cotidiano e situações relacionadas a acontecimentos criminosos. A identificação dos
temas mais presentes no telejornal nos permite afirmar que o perfil editorial do JBC 1ª Edição
o aproxima dos modelos seguidos pelas emissoras comerciais, com a priorização do factual
em detrimento de uma abordagem mais aprofundada de temas que efetivamente são de
interesse público.
A presença ou menção ao governo estadual em pouco mais de 20% das notícias
presentes na amostra pode ser considerada como ponto positivo, apesar do enfoque na
cobertura ter sido, em sua maioria, favorável ao governo, a ocorrência da divulgação de
assuntos que são contrários aos interesses do governo de turno ou o enfoque negativo em
matérias sobre a administração pública estadual acenam para a possibilidade de atendimento
aos princípios de independência e imparcialidade, esperados do telejornalismo público.
Voltando a questão que nos propomos no início desse trabalho, é possível afirmar que,
embora, haja prestação de contas e transparência em relação às questões financeiras da
agência estatal controladora da emissora, como prevê a legislação, não há dispositivos legais
previstos no regimento que possibilitem efetivamente o controle ou participação dos cidadãos
e de representantes ou movimentos organizados da sociedade civil na gestão da emissora, o
que significa dizer que o canal de televisão é gerido e controlado por atores políticos que por
hora estejam ocupando cargos de poder e por agentes públicos indicados pelos primeiros.
Logo, essas características afastam a emissora do modelo de televisão pública e a aproximam
das condições de uma emissora estatal.
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Entretanto, a análise do conteúdo do telejornal revelou cenário mais animador a partir
da constatação de que a cobertura não se limita a divulgação das ações e atividades do chefe
do executivo e de seu secretariado e da constatação, em alguns momentos, de cobertura
imparcial sobre assuntos que envolvem interesses do governo de turno. A ocorrência da
comunicação orientada para o interesse público, em detrimento de interesses políticos
configura a prática da comunicação pública. Mesmo que não possamos considerá-la como
uma prática constante em toda a amostra analisada é possível identificá-la em situações como
as apontadas acima.
E o que seria preciso para que a comunicação pública fosse uma constante na cobertura
da TBC? A pesquisa aponta que o esforço para que o conteúdo seja produzido de modo a
satisfazer as demandas do cidadão, seguindo os preceitos já citados anteriormente está
intimamente ligado às condições de produção desse conteúdo, ou seja, as condições
estruturais e de gestão da emissora. Como vimos, essas condições na TBC estão prejudicadas
por questões legais como o regulamento que prevê a existência de um conselho de gestão,
mas não prioriza a formação de um grupo heterogêneo, com participação de representantes de
diferentes segmentos da sociedade civil e na própria natureza da concessão para exploração
do serviço de radiodifusão de sons e imagens, que não determina sua utilização para fins
educativos e/ou culturais, ao mesmo tempo em que não proíbe seu uso com finalidades
comerciais.
Sem ter garantidas as condições ideais para a prática da comunicação pública um
caminho para a TBC talvez seja o de buscar uma interação maior com o público, com a
intenção de esclarecer aos telespectadores que a emissora financiada por recursos públicos
deve satisfazer as necessidades de informação da sociedade e dos cidadãos, não de
determinado grupo politico.
Nesse sentido, um primeiro passo poderia ser a criação de um serviço de ouvidoria
específico para a programação da emissora, com a seleção de uma ou mais pessoas que
atuariam como ombusdman, estabelecendo um elo de comunicação entre os telespectadores e
a emissora. Seria necessário dar publicidade as participações do público por meio de
divulgação periódica, em espaço específico, na grade de programação. Além disso, os
telespectadores poderiam ser incentivados a debater assuntos como o funcionamento da
agência e da emissora de televisão, a partir de divulgação de balanços e prestação de contas, e
ainda o processo de digitalização da emissora e a própria produção de conteúdo fomentando
um debate necessário para o alcance de condições favoráveis à prática da comunicação
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pública e ampliando a possibilidade de se buscar o modelo de televisão pública apontado
nesta pesquisa, mesmo em uma emissora com gênese marcadamente estatal.
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ANEXO A

Presidência da República
Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO-LEI Nº 236, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967.
Complementa e modifica a Lei número 4.117 de 27 de agôsto de
1962.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , usando da atribuição que lhe confere o artigo 9º, § 2º, do Ato Institucional nº 4, de 7
de dezembro de 1966,
DECRETA:
Art 1º Respeitadas as disposições da Lei número 5.250 de 2 de fevereiro de 1967 no que se referem à radiodifusão, a
presente Lei modifica e complementa a Lei número 4.117, de 27 de agôsto de 1962.
Art 2º Os artigos 24 e 53 da Lei número 4.117, de 27 de agôsto de 1962 que instituiu o Código Brasileiro de
Telecomunicações, passarão a ter a seguinte redação:
"Art. 24. Das deliberações do Conselho caberá pedido de reconsideração para o mesmo e, em instância superior, recurso ao
Presidente da República.
§ 1º As decisões serão tomadas por maioria absoluta de votos dos membros do Conselho, em exercício, excluídos aqueles que
estiverem ausentes em missão do Oficial do CONTEL.
§ 2º O recurso para o Presidente da República ou o pedido de reconsideração deve ser apresentado no prazo de trinta (30)
dias contados da notificação feita ao interessado, por telegrama, ou carta registrada um e outro com aviso de recebimento, ou
da publicação desta notificação feita no Diário Oficial da União.
§ 3º O recurso para o Presidente da República terá efeito suspensivo.
Art. 53. Constitui abuso, no exercício de liberdade da radiodifusão, o emprêgodêsse meio de comunicação para a prática de
crime ou contravenção previstos na legislação em vigor no país, inclusive:
a) incitar a desobediência às leis ou decisões judiciárias;
b) divulgar segredos de Estado ou assuntos que prejudiquem a defesa nacional;
c) ultrajar a honra nacional;
d) fazer propaganda de guerra ou de processos de subversão da ordem política e social;
e) promover campanha discriminatória de classe, côr, raça ou religião;
f) insuflar a rebeldia ou a indisciplina nas fôrças armadas ou nas organizações de segurança pública;
g) comprometer as relações internacionais do País;
h) ofender a moral familiar pública, ou os bons costumes;
i) caluniar, injuriar ou difamar os Podêres Legislativos, Executivo ou Judiciário ou os respectivos membros;
j) veicular notícias falsas, com perigo para ordem pública, econômica e social;
l) colaborar na prática de rebeldia, desordens ou manifestações proibidas".
Art 3º São revogados os artigos 58 até 99 da Lei número 4.117, e 27 de agôsto de 1962, os quais são substituídos pelos
seguintes novos artigos numerados de 58 a 72:
"Art. 58. Nos crimes de violação da telecomunicação, a que se referem esta Lei e o artigo 151 do Código Penal, caberão, ainda
as seguintes penas:
I - Para as concessionárias ou permissionárias as previstas nos artigos 62 e 63, se culpados por ação ou omissão e
independentemente da ação criminal.
II - Para as pessoas físicas:
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a) 1 (um) a 2 (dois) anos de detenção ou perda de cargo ou emprêgo, apurada a responsabilidade em processo regular,
iniciado com o afastamento imediato do acusado até decisão final;
b) para autoridade responsável por violação da telecomunicação, as penas previstas na legislação em vigor serão aplicadas
em dôbro;
c) serão suspensos ou cassados, na proporção da gravidade da infração, os certificados dos operadores profissionais e dos
amadores responsáveis pelo crime de violação da telecomunicação.
Art. 59. As penas por infração desta lei são:
a) multa, até o valor de NCr$10.000,00;
b) suspensão, até trinta (30) dias;
c) cassação;
d) detenção.
§ 1º Nas infrações em que, a juízo do CONTEL, não se justificar a aplicação de pena, o infrator será advertido, considerandose a advertência como agravante na aplicação de penas por inobservância do mesmo ou de outro preceito desta Lei.
§ 2º A pena de multa poderá ser aplicada isolada ou conjuntamente, com outras sanções especiais e estatuídas nesta Lei.
§ 3º O valor das multas será atualizado de 3 em 3 anos, de acôrdo com os níveis de correção monetária.
Art. 60. A aplicação das penas desta Lei compete:
a) ao CONTEL: multa e suspensão, em qualquer caso, cassação, quando se tratar de permissão;
b) ao Presidente da República: cassação, mediante representação do CONTEL em parecer fundamentado.
Art. 61. A pena será imposta de acôrdo com a infração cometida, considerados os seguintes fatores:
a) gravidade da falta;
b) antecedentes da entidade faltosa;
c) reincidência específica.
Art. 62. A pena de multa poderá ser aplicada por infração de qualquer dispositivo legal, ou quando a concessionária ou
permissionária não houver cumprido, dentro do prazo estipulado, exigência que tenha sido feita pela CONTEL.
Art. 63. A pena de suspensão poderá ser aplicada nos seguintes casos:
a) infração dos artigos 38, alíneas a, b, c, e, g e h ; 53, 57, 71 e seus parágrafos;
b) infração à liberdade de manifestação do pensamento e de informação (Lei número 5.250 de 9 de fevereiro de 1967).
c) quando a concessionária ou permissionária não houver cumprido, dentro do prazo estipulado, exigência que lhe tenha sido
feita pelo CONTEL;
d) quando seja criada situação de perigo de vida;
e) utilização de equipamentos diversos dos aprovados ou instalações fora das especificações técnicas constantes da portaria
que as tenha aprovado;
f) execução de serviço para o qual não está autorizado.
Parágrafo único. No caso das letras d , e e f dêste artigo, poderá ser determinada a interrupção do serviço pelo agente
fiscalizador, " ad - referendum " do CONTEL.
Art. 64. A pena de cassação poderá ser imposta nos seguintes casos:
a) infringência do artigo 53;
b) reincidência em infração anteriormente punida com suspensão;
c) interrupção do funcionamento por mais de trinta (30) dias consecutivos, exceto quando tenha, para isso, obtido autorização
prévia do CONTEL;
d) superveniência da incapacidade legal, técnica, financeira ou econômica para execução dos serviços da concessão ou
permissão;
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e) não haver a concessionária ou permissionária, no prazo estipulado, corrigido as irregularidades motivadoras da suspensão
anteriormente imposta;
f) não haver a concessionária ou permissionária cumprido as exigências e prazos estipulados, até o licenciamento definitivo de
sua estação.
Art. 65. O CONTEL promoverá as medidas cabíveis, punindo ou propondo a punição, por iniciativa própria ou sempre que
receber representação de qualquer autoridade.
Art. 66. Antes de decidir da aplicação de qualquer das penalidades previstas, o CONTEL notificará a interessada para exercer
o direito de defesa, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento da notificação.
§ 1º A repetição da falta no período decorrido entre o recebimento da notificação e a tomada de decisão, será considerada
como reincidência e, no caso das transgressões citadas no artigo 53, o Presidente do CONTEL suspenderá a emissora
provisóriamente.
§ 2º Quando a representação fôr feita por uma das autoridades a seguir relacionadas, o Presidente do CONTEL verificará
" in limine" sua procedência, podendo deixar de ser feita a notificação a que se refere êste artigo:
I - Em todo o Território nacional:
a) Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
b) Presidente do Supremo Tribunal Federal;
c) Ministros de Estado;
d) Secretário Geral do Conselho de Segurança Nacional;
e) Procurador Geral da República;
f) Chefe do Estado Maior das Fôrças Armadas.
Il - Nos Estados:
a) Mesa da Assembléia Legislativa;
b) Presidente do Tribunal de Justiça;
c) Secretário de assuntos relativos à Justiça;
d) Chefe do Ministério Público Estadual.
III - Nos Municípios:
a) Mesa da Câmara Municipal;
b) Prefeito Municipal.
Art. 67. A perempção da concessão ou autorização será declarada pelo Presidente da República, precedendo parecer do
Conselho Nacional de Telecomunicações, se a concessionária ou permissionária decair do direito à renovação.
Parágrafo único. O direito à renovação decorre do cumprimento pela emprêsa, de seu contrato de concessão ou permissão,
das exigências legais e regulamentares, bem como das finalidades educacionais, culturais e morais a que se obrigou, e de
persistirem a possibilidade técnica e o interêsse público em sua existência.
Art. 68. A caducidade da concessão ou da autorização será declarada pelo Presidente da República, precedendo parecer do
Conselho Nacional de Telecomunicações, nos seguintes casos:
a) quando a concessão ou a autorização decorra de convênio com outro país, cuja denúncia a torne inexeqüível;
b) quando expirarem os prazos de concessão ou autorização decorrente de convênio com outro país, sendo inviável a
prorrogação.
Parágrafo único. A declaração de caducidade só se dará se fôr impossível evitá-la por convênio com qualquer país ou por
inexistência comprovada de frequência no Brasil que possa ser atribuída à concessionária ou permissionária, a fim de que não
cesse seu funcionamento.
Art. 69. A declaração da perempção ou da caducidade, quando viciada por ilegalidade, abuso do poder ou pela
desconformidade com os fins ou motivos alegados, titulará o prejudicado a postular reparação do seu direito perante o
Judiciário.
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Art. 70. Constitui crime punível com a pena de detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos, aumentada da metade se houver dano a
terceiro, a instalação ou utilização de telecomunicações, sem observância do disposto nesta Lei e nos regulamentos.
Parágrafo único. Precedendo ao processo penal, para os efeitos referidos nêste artigo, será liminarmente procedida a busca e
apreensão da estação ou aparelho ilegal.
Art. 71. Tôda irradiação será gravada e mantida em arquivo durante as 24 horas subsequentes ao encerramento dos trabalhos
diários de emissora.
§ 1º As emissoras de televisão poderão gravar apenas o som dos programas transmitidos.
§ 2º As emissoras deverão conservar em seus arquivos os textos dos programas, inclusive noticiosos, devidamente
autenticados pelos responsáveis, durante 60 (sessenta) dias.
§ 3º As gravações dos programas políticos, de debates, entrevistas, pronunciamentos da mesma natureza e qualquer
irradiação não registrada em texto, deverão ser conservados em arquivo pelo prazo de 20 (vinte) dias depois de transmitidas,
para as concessionárias até 1 kw e 30 (trinta) dias para as demais.
§ 4º As transmissões compulsoriamente estatuídas por lei serão gravadas em material fornecido pelos interessados.
Art. 72. A autoridade que impedir ou embaraçar a liberdade da radiodifusão ou da televisão fora dos casos autorizados em lei,
incidirá no que couber, na sanção do artigo 322 do Código Penal".
Art 4º Sómente poderão executar serviço de radiodifusão:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos estatutos não contrariem, o Código Brasileiro de Telecomunicações;
e) as sociedades nacionais por ações nominativas ou por cotas, desde que subscritas, as ações ou cotas, em sua
totalidade, por brasileiros natos.
Parágrafo único - Nem pessoas jurídicas, excetuados os partidos políticos nacionais, nem estrangeiros poderão ser sócios
ou participar de sociedade que executem serviço de radiodifusão, nem exercer sôbre ela qualquer tipo de contrôle direto ou
indireto.
Art 5º As entidades interessadas na execução de serviço de radiodifusão deverão possuir, comprovadamente, recursos
financeiros para fazer face ao custo das instalações, equipamentos acessórios e os indispensáveis à exploração do serviço.
§ 1º - A comprovação a que se refere êste artigo, compreendendo especialmente, a origem e o montante dos recursos,
será feita perante o Conselho Nacional de Telecomunicações, na oportunidade da habilitação para a execução do serviço,
segundo normas a serem por êle baixadas.
§ 2º - Os financiamentos para aquisição de equipamentos serão considerados como recursos financeiros para os fins do §
1º, desde que fornecidos pelos próprios fabricantes.
Art 6º Só os brasileiros natos poderão exercer, nas entidades executantes de serviço de radiodifusão, os cargos e funções
de direção, gerência, chefia, de assessoramento e assistência administrativa e intelectual.
Art 7º É vedado às emprêsas de radiodifusão manter contratos de assistência técnica com emprêsas ou organizações
estrangeiras, quer a respeito de administração, quer de orientação, sendo rigorosamente proibido que estas, por qualquer
forma ou modalidade, pretexto expediente mantenham ou nomeiem servidores ou técnicas que, de forma direta ou indireta,
tenham intervenção ou conhecimento da vida administrativa ou da orientação da emprêsa de radiodifusão.
Parágrafo único. A vedação a que se refere êste artigo não alcança a parte estritamente técnica ou artística da
programação e do aparelhamento da emprêsa, nem se aplica aos casos de contrato de assistência técnica, com emprêsa ou
organização estrangeira, não superior a seis messes e exclusivamente referentes à base de instalação e início de
funcionamento de equipamentos, máquinas e aparelhamentos técnicos.
Art 8º Depende de prévia aprovação do CONTEL qualquer contrato que uma emprêsa de radiodifusão pretenda fazer com
emprêsa ou organização estrangeira, que possa, de qualquer forma, ferir o espírito das disposições dos artigos 4º, 6º e 7º.
Parágrafo único. São também proibidas quaisquer modalidades contratuais que, de maneira direta ou indireta, assegurem
à emprêsa ou organização estrangeira participação nos lucros brutos ou líquidos das emprêsas de radiodifusão.
Art 9º É permitido às emprêsas de radiodifusão estabelecer, com pessoas físicas ou jurídicas nacionais contratos que
tenham por objetivo financiamento, empréstimo ou assistência técnica, desde que autorizados pelo CONTEL.
§ 1º - Os contratos de assistência técnica só poderão ser firmados com pessoas físicas ou jurídicas especializadas no
setor específico para o qual forem contratadas.
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§ 2º - A aquisição de equipamento poderá ser financiada pelos seus fabricantes ou por estabelecimentos e créditos
nacionais, em prazo não superior a 10 (dez) anos.
Art 10. O CONTEL baixará normas regulando a transmissão pelas emissoras de radiodifusão de programas de origem
estrangeira ou produzidos por emprêsas sediadas no país, cujos acionistas ou cotistas diretores, gerentes e administradores
não sejam brasileiros.
Art 11. O CONTEL baixará norma sôbrea obrigatoriedade da transmissão de programas ao vivo, tendo em conta, entre
outros fatôres, a localização, a potência das emissoras e as condições sócio-econômicas das regiões em que as mesmas se
encontrem instaladas.
Art 12. Cada entidade só poderá ter concessão ou permissão para executar serviço de radiodifusão, em todo o país,
dentro dos seguintes limites:
I) Estações radiodifusoras de som:
a - Locais:
Ondas médias - 4
Frequência modulada - 6
b - Regionais:
Ondas médias - 3
Ondas tropicais - 3
sendo no máximo 2 por Estados
c - Nacionais:
Ondas médias - 2
Ondas curtas - 2
2) Estações radiodifusoras de som e imagem - 10 em todo território nacional, sendo no máximo 5 em VHF e 2 por Estado.
§ 1º - Cada estação de ondas curtas poderá, fora das limitações estabelecidas no artigo, utilizar uma ou várias
frequências, que lhe tenham sido consignadas em leque.
§ 2º - Não serão computadas para os efeitos do presente artigo, as estações repetidoras e retransmissoras de televisão,
pertencentes às estações geradoras.
§ 3º - Não poderão ter concessão ou permissão as entidades das quais faça parte acionista ou cotista que integre o
quadro social de outras emprêsas executantes do serviço de radiodifusão, além dos limites fixados nêste artigo.
(Vide Lei
nº 10.610, de 2002)
§ 4º - Os atuais concessionários e permissionários de serviço de radiodifusão, bem como os cotistas e acionistas, que
excedem às limitações estipuladas neste artigo, a êle se adaptarão ao prazo máximo de dois (2) anos, a razão de 50% ao ano.
§ 4º Os atuais concessionários e permissionários de serviços de radiodifusão, bem como os cotistas e acionistas
dessas emprêsas, que não atendem às limitações estipuladas neste artigo, deverão a êle ir-se adaptando, na razão de vinte e
cinco por cento (25%) do excesso ao ano, a contar de um ano da data da publicação desta lei.
(Redação dada pela Lei nº
5.397, de 1968)
§ 5º - Nenhuma pessoa poderá participar da direção de mais de uma emprêsa de radiodifusão, em localidades diversas,
em excesso aos limites estabelecidos neste artigo.
§ 6º - É vedada a transferência direta ou indireta da concessão ou permissão, sem prévia autorização do Govêrno
Federal.
§ 7º - As emprêsas concessionárias ou permissionárias de serviço de radiodifusão não poderão estar subordinada a
outras entidades que se constituem com a finalidade de estabelecer direção ou orientação única, através de cadeias ou
associações de qualquer espécie.
Art 13. A televisão educativa se destinará à divulgação de programas educacionais, mediante a transmissão de aulas,
conferências, palestras e debates.
Parágrafo único. A televisão educativa não tem caráter comercial, sendo vedada a transmissão de qualquer propaganda,
direta ou indiretamente, bem como o patrocínio dos programas transmitidos, mesmo que nenhuma propaganda seja feita
através dos mesmos.
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Art 14. Sómente poderão executar serviço de televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º - As Universidades e Fundações deverão, comprovadamente possuir recursos próprios para o empreendimento.
§ 2º - A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto do artigo 34 do
Código Brasileiro de Telecomunicações.
Art 15. Dentro das disponibilidades existentes ou que venham a existir, o CONTEL reservará canais de Televisão, em
todas as capitais de Estados e Territórios e cidades de população igual ou superior a 100.000 (cem mil) habitantes, destinandoos à televisão educativa.
Art 16. O CONTEL baixará normas determinando a obrigatoriedade de transmissão de programas educacionais nas
emissoras comerciais de radiodifusão, estipulando horário, duração e qualidade dêsses programas.
§ 1º - A duração máxima obrigatória dos programas educacionais será de 5 (cinco) horas semanais.
§ 2º - Os programas educacionais obrigatórios deverão ser transmitidos em horários compreendidos entre as 7 (sete) e as
17 (dezessete) horas.
Art 17. As infrações ao disposto nos artigos 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 desta Lei, ressalvadas as cominações
previstas em Leis Especiais, serão punidas com as seguintes penas, de acôrdo com o artigo 59 do Código Brasileiro de
Telecomunicações:
a) multa, por infringência dos artigos 11, 13 e 16;
b) suspensão por infringência dos artigos 6, 9 e 10;
c) cassação, por infringência dos artigos 4, 7, 8, 12 e 14, e por reincidência específica em infração já punida com a pena
de suspensão, ou por não atendimento dos prazos fixados pelo CONTEL para cumprimento desta Lei.
Art 18. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de fevereiro de 1967; 146º da Independência e 79º da República.
H. CASTELLO BRANCO
Carlos Medeiros da Silva
Este texto não substitui o publicado no DOU de 28.2.1967 e retificado em 9.3.1967
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ANEXO C
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil
Núcleo de Consolidação de Legislação

DECRETO Nº 7.420, DE 11 DE AGOSTO DE 2011.

Aprova o Regulamento da Agência Goiana de
Comunicação e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais, nos
termos do art. 10 da Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011, e tendo em vista o que consta do Processo nº
201100005001635,
D E C R E TA:
Art. 1º Fica aprovado o anexo Regulamento da Agência Goiana de Comunicação.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se expressamente o
Decreto nº 6.910, de 06 de maio de 2009, e o Regulamento por ele aprovado.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 11 de agosto de
2011, 123º da República.
MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
Vilmar da Silva Rocha
(D.O. 12-08-2011) Suplemento

REGULAMENTO DA AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO – AGECOM
TÍTULO I
DA CARACTERIZAÇÃO E DOS OBJETIVOS
Art. 1º A Agência Goiana de Comunicação, criada pela Lei nº 13.550, de 11 de novembro de
1999, é entidade autárquica estadual, dotada de personalidade jurídica de direito público interno, com autonomia
administrativa, financeira e patrimonial, jurisdicionada à Secretaria de Estado da Casa Civil, nos termos do art. 9º,
inciso I, da Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011.
Art. 2º À Agência Goiana de Comunicação compete:
I – executar a política de comunicação social do Governo estadual e dos serviços públicos de
radiodifusão de sons e de sons e imagens das emissoras de propriedade do Estado, bem como a administração dos
serviços gráficos da Imprensa Oficial;
II – implementar as atividades governamentais relacionadas com os serviços de imprensa,
divulgação e campanhas institucionais do Governo do Estado;
III – executar, nos termos da concessão federal, os serviços de radiodifusão e televisão com
finalidades educacionais, informativas, sociais e comerciais, em estrita observância à legislação vigente aplicável;
IV – administrar, em conformidade com as normas e legislação em vigor do Poder Público
concedente, as atividades de emissão, transmissão e retransmissão de sons e de sons e imagens das emissoras de
Rádio Brasil Central AM (OC, OM, OT)/FM e Televisão Brasil Central, por meio de suas frequências e seus canais;
V – imprimir e fazer circularem o Diário Oficial e o Diário da Justiça do Estado de Goiás;
VI – manter estreito relacionamento com os demais órgãos e as entidades do Estado, bem
como com os veículos de comunicação, oficiais ou privados, promovendo a divulgação dos assuntos de interesse do
Governo.
TÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA E COMPLEMENTAR
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Art. 3º As unidades administrativas que constituem a estrutura básica e complementar da
Agência Goiana de Comunicação são as seguintes:
I – Conselho de Gestão;
II – Presidência:
a) Gerência Jurídica;
b) Gerência da Secretaria-Geral;
III – Vice-Presidência de Jornalismo;
- Redação dada pelo Decreto nº 7.663, de 03-07-2012, art. 1º, I.
IV – Chefia de Gabinete;
- Renumerado pelo Decreto nº 7.663, de 03-07-2012, art. 1º, I.
III – Chefia de Gabinete;
V – Diretoria de Gestão, Planejamento e Finanças:
- Renumerado pelo Decreto nº 7.663, de 03-07-2012, art. 1º, I.
IV – Diretoria de Gestão, Planejamento e Finanças:
a) Gerência de Planejamento;
b) Gerência de Finanças;
c) Gerência Administrativa;
VI
–
Diretoria
de
Tecnologia
- Renumerado pelo Decreto nº 7.663, de 03-07-2012, art. 1º, I.

da

Comunicação

e

Divulgação:

V – Diretoria de Tecnologia da Comunicação e Divulgação:
a)
Núcleo
de
- Redação dada pelo Decreto nº 7.663, de 03-07-2012, art. 1º, I.

Imprensa

Oficial:

a) Gerência de Divulgação;
–
Gerência
- Acrescido pelo Decreto nº 7.663, de 03-07-2012, art. 1º, I.

da

b)
Gerência
- Redação dada pelo Decreto nº 7.663, de 03-07-2012, art. 1º, I.

Imprensa

de

Oficial;

Divulgação;

b) Gerência da Imprensa Oficial;
c)
Gerência
de
- Redação dada pelo Decreto nº 7.663, de 03-07-2012, art. 1º, I.

Comunicações

c) Gerência de Comunicações Eletrônicas;
VII – Diretoria de Telerradiodifusão:
- Renumerado pelo Decreto nº 7.663, de 03-07-2012, art. 1º, I.
VI – Diretoria de Telerradiodifusão:
a) Gerência da Rádio Brasil Central AM/FM;
b) Gerência de Apoio Técnico;
c) Gerência da Televisão Brasil Central.
TÍTULO III
DO CAMPO FUNCIONAL DAS UNIDADES
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA
CAPÍTULO I
DO CONSELHO DE GESTÃO
Seção I
Finalidade

Eletrônicas.
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Art. 4º O Conselho de Gestão, integrante da Agência Goiana de Comunicação por força do
inciso II do art. 18 da Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011, tem por finalidade:
I – fixar a orientação geral dos seus trabalhos e negócios, em consonância com os planos de
ação do Governo do Estado;
II – aprovar as propostas de planos, programas, projetos e orçamentos a serem encaminhados
ao Governo do Estado;
III – fixar diretrizes e aprovar o planejamento estratégico da Entidade;
IV – fixar diretrizes para a elaboração de planejamentos de curto, médio e longo prazo da
Entidade;
V – aprovar proposta de instituição e/ou alteração nos planos de cargos e salários dos
respectivos servidores da Entidade;
VI – apreciar e aprovar projetos e ações que resultem em aumento de despesa da Entidade;
VII – supervisionar a execução de planos, programas e projetos;
VIII – aprovar o seu regimento interno e outras normas de funcionamento do Conselho de
Gestão;
IX – aprovar propostas de contratação de empréstimos e outras operações que resultem em
endividamento;
X – aprovar propostas de aquisição ou alienação de bens imóveis;
XI – apresentar ao Governador do Estado, até 31 de janeiro de cada ano, relatório anual sobre
os trabalhos e negócios da entidade, realizados no exercício anterior.
Seção II
Da Organização do Colegiado
Subseção I
Da Composição
Art. 5º O Conselho de Gestão da Agência Goiana de Comunicação –AGECOM– terá 05 (cinco)
membros, sendo (03) três designados pelo Governador do Estado, com a seguinte composição:
I – o Secretário de Estado da Casa Civil, que será o seu Presidente;
II – o Presidente da Agência Goiana de Comunicação –AGECOM–, que será seu VicePresidente;
III – 1 (um) representante do Governo do Estado a ser indicado pelo Titular da Secretaria
jurisdicionante;
IV – 02 (dois) representantes de entidades da sociedade civil, diretamente relacionados com os
objetivos da Agência, a serem indicados pelo Presidente da entidade, após apreciação do Titular da Secretaria
jurisdicionante.
Art. 6º Os 03 (três) membros indicados e seus suplentes serão designados pelo Chefe do Poder
Executivo.
Parágrafo único. Os suplentes do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Gestão
serão por eles indicados.
Subseção II
Do Funcionamento
Art. 7º O Conselho de Gestão da Agência Goiana de Comunicação –AGECOM– funcionará na
sede da Entidade e reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que necessário.
§ 1º Para realização das reuniões será exigido quórum mínimo de metade mais um de seus
membros.
§ 2º Os Conselheiros suplentes, quando não substituindo os titulares, somente poderão
participar das reuniões com direito a voz.
Art. 8º As deliberações do Conselho de Gestão da Agência Goiana de Comunicação, observado
o quórum mínimo, serão tomadas pela maioria dos membros presentes.
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§ 1º As deliberações serão expressas por meio de resoluções assinadas pelo seu Presidente.
§ 2º O Presidente terá direito a voto nominal e também ao de desempate.
§ 3º As resoluções a serem publicadas no Diário Oficial serão definidas pelo Conselho.
Seção III
Atribuições dos Membros do Colegiado
Subseção I
Do Presidente do Conselho de Gestão
Art. 9º As atribuições do Presidente do Conselho de Gestão são:
I – propor a pauta, convocar e presidir as reuniões do Conselho;
II – expedir resoluções, atos e portarias decorrentes das decisões do Conselho;
III – cumprir, fazer cumprir e fiscalizar a execução das resoluções, dos atos e das portarias do
Conselho;
IV – coordenar e avaliar as atividades do Conselho;
V – representar o Conselho nos atos que se fizerem necessários, perante órgãos e entidades
dos poderes municipal, estadual e federal e/ou particulares;
VI – coordenar a elaboração do relatório anual de atividades da Agência, a ser encaminhado ao
Governador do Estado;
VII – designar membros para compor comissões;
VIII – expedir, após apreciação do Conselho, normas complementares relativas ao seu
funcionamento e à ordem dos trabalhos;
IX – garantir a elaboração do planejamento estratégico da Agência;
X – abrir, rubricar e encerrar os livros do Conselho;
XI – resolver as questões de ordem que forem levantadas nas reuniões plenárias;
XII – praticar os demais atos indispensáveis ao cumprimento das finalidades do Conselho.
Subseção II
Do Vice-Presidente do Conselho de Gestão
Art. 10. As atribuições do Vice-Presidente do Conselho de Gestão são:
I – representar o Presidente do Conselho em ausências ou impedimentos, com as mesmas
prerrogativas a este conferidas;
II – assessorar o Presidente em todas as suas atividades e exercer funções inerentes à
Presidência, na hipótese de delegação de atribuição;
III – coordenar os serviços administrativos do Conselho de Gestão;
IV – requisitar ou solicitar dos órgãos públicos, quando de interesse da Agência, certidões,
atestados, informações, cópias de documentos e de expedientes ou processos administrativos;
V – praticar os demais atos indispensáveis ao cumprimento das finalidades do Conselho.
Subseção III
Dos Conselheiros
Art. 11. São atribuições dos Conselheiros:
I – apreciar e deliberar sobre os assuntos constantes da pauta das reuniões;
II – comparecer às reuniões, justificando faltas e impedimentos;
III – relatar processos que lhes forem distribuídos, proferindo o voto a seguir;
IV – apreciar e requerer vista de processos que não estejam suficientemente esclarecidos,
solicitando as diligências necessárias;

164

V – requerer, justificadamente, que constem da pauta assuntos que devam ser objeto de
discussão e deliberação;
VI – requerer ao plenário solicitação de pareceres externos;
VII – participar das sessões e votar as matérias em deliberação, salvo impedimento;
VIII – relatar matérias que lhes forem destinadas, dentro do prazo de 15 (quinze) dias ou outro
prazo designado, se a matéria assim o exigir, proferindo o seu voto na sessão imediata ao vencimento do prazo;
IX – propor ou requerer esclarecimentos que lhes forem úteis para melhor apreciação das
matérias a serem deliberadas.
Seção IV
Disposições Gerais
Art. 12. O Conselho de Gestão deverá funcionar no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias,
contados da publicação deste.
Art. 13. O exercício da função de membro do Conselho de Gestão não será remunerado, sendo
considerado como serviço relevante prestado ao Estado de Goiás.
Art. 14. Os assuntos tratados e as decisões tomadas nas reuniões do Conselho ficarão
registrados em atas, cuja aprovação se fará na próxima reunião.
Art. 15. O Conselho de Gestão da Agência Goiana de Comunicação –AGECOM–, observada a
legislação vigente, estabelecerá normas complementares relativas ao seu funcionamento e à ordem dos trabalhos.
CAPÍTULO II
DA CHEFIA DE GABINETE
Art. 16. Compete à Chefia de Gabinete:
I – assistir o Presidente no desempenho de suas atribuições e compromissos oficiais;
II – emitir parecer nos assuntos que lhe forem atribuídos pelo Presidente;
III – coordenar a agenda do Presidente;
IV – promover e articular contatos sociais e políticos do Presidente;
V – atender as pessoas que procuram o Gabinete do Presidente, orientá-las e prestar-lhes as
informações necessárias, encaminhando-as, quando for o caso, ao Titular;
VI – realizar outras atividades correlatas.
CAPÍTULO III
DAS DIRETORIAS SETORIAIS
Seção I
Da Diretoria de Gestão, Planejamento e Finanças
Art. 17. Compete à Diretoria de Gestão, Planejamento e Finanças:
I – coordenar as atividades de gestão de pessoas, execução da contabilidade orçamentária,
financeira e patrimonial, bem como de serviços administrativos, planejamento, tecnologia da informação e suporte
operacional para as demais atividades;
II – viabilizar a infraestrutura necessária à implementação de sistemas informatizados que
suportem as atividades da Entidade;
III – prover e garantir recursos físicos, humanos, materiais e serviços necessários ao perfeito
funcionamento da Entidade;
IV – coordenar a formulação de planos estratégicos, Plano Plurianual (PPA), proposta
orçamentária, bem como o desenvolvimento e acompanhamento de projetos, programas, ações e avaliação dos
resultados da Entidade;
V – promover e garantir a atualização permanente dos sistemas e relatórios de informações
governamentais em consonância com as diretrizes dos Órgãos de orientação e controle;
VI – definir e coordenar a execução da política de gestão de pessoas da Entidade;
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VII – supervisionar as atividades referentes a pagamento, recebimento, controle, movimentação
e disponibilidade financeira, acompanhando a execução da contabilização orçamentária, financeira e patrimonial da
Entidade;
VIII – coordenar o processo de modernização institucional e a melhoria contínua das atividades
da Entidade;
IX – realizar outras atividades correlatas.
Seção II
Da Diretoria de Tecnologia da Comunicação e Divulgação
Art. 18. Compete à Diretoria de Tecnologia da Comunicação e Divulgação:
I – promover a execução das suas atividades em estreita observância aos preceitos éticos e
morais, às disposições legais, às normas e aos procedimentos vigentes;
II – implementar as atividades relacionadas com a divulgação e a publicidade do Poder
Executivo, bem como os processos de fiscalização, controle e avaliação de mídia e marketing;
III – planejar, coordenar e supervisionar as ações de gestão de conteúdo dirigido à internet,
telefonia móvel e a outras mídias digitais utilizadas pelo Governo do Estado;
IV – controlar as atividades pertinentes à Imprensa Oficial, bem como a impressão, publicação e
circulação do Diário Oficial e do Diário da Justiça do Estado de Goiás;
V – controlar a alimentação e o funcionamento dos sítios eletrônicos do Governo;
VI – coordenar a comercialização de produtos e serviços pertinentes à sua área de atuação;
VII – realizar outras atividades correlatas.
Seção III
Da Diretoria de Telerradiodifusão
Art.19. Compete à Diretoria de Telerradiodifusão:
I – coordenar e supervisionar as atividades da Televisão Brasil Central, da Rádio Brasil Central
AM (OC, OM, OT)/FM, de Apoio Técnico da Televisão e das emissoras de Rádio AM/FM da Agência;
II – acompanhar os contratos de prestação de serviços, tendo por objeto a realização de
atividades e serviços da sua área de competência;
III – definir a programação regional e a segmentação da Televisão Brasil Central e das
emissoras de Rádio AM (OC, OM, OT)/FM, bem como realizar pesquisas para análise, melhoria, criação e/ou
eliminação de programas;
IV – programar e avaliar os níveis de audiência e a participação da Televisão Brasil Central e
das emissoras de Rádio AM (OC, OM, OT)/FM, propondo, desenvolvendo e implantando novos projetos que visem à
ampliação dessa audiência, de conformidade com as políticas e diretrizes de comunicação fixadas pelo Poder
Executivo e/ou pelo Conselho de Gestão;
V – analisar as propostas de inclusões, alterações e/ou inserções nas programações fixas ou
eventuais da Televisão Brasil Central e das emissoras de Rádio AM (OC, OM, OT)/FM;
VI – realizar o planejamento anual das coberturas de eventos da Televisão Brasil Central e das
emissoras de Rádio AM (OC, OM, OT)/FM, bem como dos eventos jornalísticos, artísticos, esportivos e culturais,
propondo estratégias e alocação de recursos humanos, técnicos e financeiros necessários;
VII – coordenar a cobertura de eventos externos de interesse das comunidades abrangidas
pelos sinais da Televisão Brasil Central e das emissoras de Rádio AM (OC, OM, OT)/FM e dos de interesse do Poder
Executivo, no país e no exterior;
VIII – acompanhar e implementar os acordos necessários para o estabelecimento das grades
de programação da Televisão Brasil Central e das emissoras de Rádio AM (OC, OM, OT)/FM, quando das
transmissões em formação de rede e de cadeia nacional ou estadual obrigatórias, em atendimento à normatização
aplicável, controlando as grades de programação local em função da programação nacional quando da existência de
convênios, contratos ou acordos de retransmissão;
IX – controlar as atividades de marketing, bem como as de produção, locução, roteiro e
acompanhamento de veiculações comerciais e inserções das emissoras de Rádio AM (OC, OM, OT)/FM e da TV
Fiscal;
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X – apoiar os projetos de descentralização administrativa, efetivando a instalação e manutenção
das Subestações da TV Brasil Central e das emissoras de Rádio Brasil Central AM e FM;
XI – administrar a comercialização de produtos e serviços pertinentes a sua área de atuação;
XII – realizar outras atividades correlatas.
TÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DOS PRINCIPAIS DIRIGENTES
CAPÍTULO I
DO PRESIDENTE
Art. 20. São atribuições do Presidente da Agência Goiana de Comunicação:
I – auxiliar o Governador do Estado no exercício da direção superior da Administração Pública
Estadual;
II – exercer a administração da AGECOM, praticando todos os atos necessários na área de sua
competência, notadamente os relacionados com orientação, coordenação e supervisão das atividades a cargo das
unidades administrativas integrantes da Entidade;
III – praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas pelo
Governador do Estado;
IV – expedir instruções e outros atos normativos necessários à boa execução de leis, decretos e
regulamentos;
V – prestar, pessoalmente ou por escrito, à Assembleia Legislativa ou a qualquer de suas
comissões, quando convocado e na forma da convocação, informações sobre assunto previamente determinado;
VI – propor ao Governador, anualmente, o orçamento da Entidade;
VII – delegar suas próprias atribuições por ato expresso aos seus subordinados, observados os
limites estabelecidos em lei;
VIII – desempenhar outras atribuições decorrentes do pleno exercício do cargo e as que lhe
forem atribuídas pelo Governador.
CAPÍTULO I – A
DO VICE-PRESIDENTE DE JORNALISMO
- Acrescido pelo Decreto nº 7.663, de 03-07-2012, art. 1º, II.
Art.
20-A.
São
atribuições
- Acrescido pelo Decreto nº 7.663, de 03-07-2012, art. 1º, II.

do

Vice-Presidente

de

Jornalismo:

I – participar, junto com a Diretoria de Telerradiodifusão, da elaboração de planos, programas e
projetos
pertinentes
à
sua
área
de
atuação;
- Acrescido pelo Decreto nº 7.663, de 03-07-2012, art. 1º, II.
II – acompanhar a execução dos planos, projetos e programas, avaliando e controlando os seus
resultados, bem como o seu custo-benefício, no que se refere às atividades da Diretoria de Telerradiodifusão;
- Acrescido pelo Decreto nº 7.663, de 03-07-2012, art. 1º, II.
III – articular-se com todas as unidades administrativas básicas, de forma a obter um fluxo
contínuo de informações, facilitando a coordenação e o processo de tomada de decisões;
- Acrescido pelo Decreto nº 7.663, de 03-07-2012, art. 1º, II.
IV – representar o Presidente em eventos e demais solenidades, quando necessário;
- Acrescido pelo Decreto nº 7.663, de 03-07-2012, art. 1º, II.
V
–
despachar
- Acrescido pelo Decreto nº 7.663, de 03-07-2012, art. 1º, II.

com

o

Presidente;

VI – praticar atos administrativos da competência do Presidente, por delegação deste;
- Acrescido pelo Decreto nº 7.663, de 03-07-2012, art. 1º, II.
VII – delegar atribuições específicas do seu cargo, com conhecimento prévio do Presidente;
- Acrescido pelo Decreto nº 7.663, de 03-07-2012, art. 1º, II.
VIII – submeter à consideração do Presidente os assuntos que excedam a sua competência;
- Acrescido pelo Decreto nº 7.663, de 03-07-2012, art. 1º, II.

167

IX – desempenhar outras atribuições decorrentes do pleno exercício do cargo e as que lhe
forem
atribuídas
pelo
Presidente.
- Acrescido pelo Decreto nº 7.663, de 03-07-2012, art. 1º, II.
CAPÍTULO II
DO CHEFE DE GABINETE
Art. 21. São atribuições do Chefe de Gabinete:
I – responsabilizar-se pela qualidade e eficiência das atividades de atendimento direto ao
Presidente;
II – responsabilizar-se pelas atividades de relações públicas e assistir o Presidente em suas
representações políticas e sociais;
III – submeter à consideração do Presidente os assuntos que excedam a sua competência;
IV – delegar atribuições específicas de seu cargo, com conhecimento prévio do Presidente;
V – desempenhar outras atribuições decorrentes do pleno exercício do cargo e as que lhe forem
atribuídas pelo Presidente.
CAPÍTULO III
DAS DIRETORIAS
Seção I
Do Diretor de Gestão, Planejamento e Finanças
Art. 22. São atribuições do Diretor de Gestão, Planejamento e Finanças:
I – supervisionar, coordenar e acompanhar as atividades de gestão de pessoas, a execução da
contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial, bem como os serviços administrativos de planejamento,
tecnologia da informação e de suporte operacional para as demais atividades;
II – garantir a infraestrutura necessária para a implementação de sistemas informatizados que
suportem as atividades da Entidade;
III – promover e garantir recursos materiais e serviços necessários ao perfeito funcionamento da
Entidade;
IV – dirigir e coordenar a formulação de planos estratégicos, Plano Plurianual (PPA), proposta
orçamentária, bem como o acompanhamento e a avaliação dos resultados da Entidade;
V – garantir atualização permanente dos sistemas e relatórios de informações governamentais
em consonância com as diretrizes dos órgãos de orientação e controle;
VI – supervisionar e acompanhar a execução da política de gestão de pessoas da Entidade;
VII – colaborar e acompanhar os processos licitatórios, a gestão de contratos, convênios e
demais ajustes firmados pela Entidade;
VIII – dirigir e coordenar as atividades referentes a pagamento, recebimento, controle,
movimentação e disponibilidade financeira, acompanhando a execução da contabilização orçamentária, financeira e
patrimonial da Entidade;
IX – supervisionar e acompanhar o processo de modernização institucional e melhoria contínua
das atividades da Entidade;
X – delegar atribuições específicas do seu cargo, com conhecimento prévio do Presidente;
XI – desempenhar outras atribuições decorrentes do pleno exercício do cargo e as que lhe
forem atribuídas pelo Presidente.
SEÇÃO II
Do Diretor de Tecnologia da Comunicação e Divulgação
Art. 23. São atribuições do Diretor de Tecnologia da Comunicação e Divulgação:
I – exercer a administração geral das unidades complementares vinculadas à Diretoria, zelando
pelo cumprimento de suas disposições regulamentares e praticando os atos de gestão administrativa no âmbito de sua
atuação;
II – dirigir as atividades relacionadas com a divulgação e a publicidade do Poder Executivo, bem
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como os processos de avaliação de mídia, fiscalização, controle e marketing;
III – planejar, coordenar e supervisionar as ações de gestão de conteúdo dirigidas à internet,
telefonia móvel e a outras mídias digitais utilizadas pelo Governo do Estado;
IV – dirigir as atividades pertinentes à Imprensa Oficial, bem como à impressão, publicação e
circulação do Diário Oficial e do Diário da Justiça;
V – supervisionar o funcionamento dos sítios eletrônicos do Governo;
VI – garantir e promover a divulgação de ações do Governo do Estado em mídias digitais, como
internet e telefonia móvel;
VII – dirigir a comercialização de produtos e serviços pertinentes a sua área de competência;
VIII – delegar atribuições específicas do seu cargo, com conhecimento prévio do Presidente;
IX – desempenhar outras atribuições decorrentes do pleno exercício do cargo e as que lhe
forem atribuídas pelo Presidente.
Seção III
Do Diretor de Telerradiodifusão
Art. 24. São atribuições do Diretor de Telerradiodifusão:
I – exercer a administração geral das unidades complementares vinculadas à Diretoria, zelando
pelo cumprimento de suas disposições regulamentares e praticando os atos de gestão administrativa no âmbito de sua
atuação;
II – supervisionar e acompanhar a programação regional e a segmentação da Televisão Brasil
Central e das emissoras de Rádio AM (OC, OM, OT)/FM, bem como autorizar a realização de pesquisas para análise,
melhoria, criação e/ou eliminação de programas;
III – acompanhar e exigir o fiel cumprimento dos contratos firmados pela Agência com empresas
fornecedoras de bens ou prestadoras de serviços concernentes a sua área de atuação;
IV – monitorar os níveis de audiência e a participação da Televisão Brasil Central e das
emissoras de Rádio AM (OC, OM, OT)/FM, bem como liderar a implementação de projetos que visem à ampliação
dessa audiência, de conformidade com as políticas e diretrizes de comunicação fixadas pelo Poder Executivo e/ou pelo
Conselho de Gestão;
V – definir, aprovar e controlar as propostas de inclusões, alterações e/ou inserções nas
programações fixas ou eventuais da Televisão Brasil Central e das emissoras de Rádio AM (OC, OM, OT)/FM;
VI – supervisionar a implementação do planejamento anual das coberturas de eventos da
Televisão Brasil Central e das emissoras de Rádio AM (OC, OM, OT)/FM, bem como dos eventos jornalísticos,
artísticos, esportivos e culturais, propondo estratégias e alocação de recursos humanos, técnicos e financeiros
necessários;
VII – dirigir a cobertura de eventos externos de interesse das comunidades abrangidas pelos
sinais da Televisão Brasil Central e das emissoras de Rádio AM (OC, OM, OT)/FM e dos de interesse do Poder
Executivo, no país e no exterior;
VIII – dirigir e implementar os acordos necessários para o estabelecimento das grades de
programação da Televisão Brasil Central e das emissoras de Rádio AM (OC, OM, OT)/FM, quando das transmissões
em formação de rede e de cadeia nacional ou estadual obrigatórias, em atendimento à normatização aplicável;
IX – controlar as grades de programação local em função da programação nacional, quando da
existência de convênios, contratos ou acordos de retransmissão;
X – coordenar as atividades de comercialização e “marketing”, bem como as de produção,
locução, roteiro e acompanhamento de veiculações comerciais e inserções das emissoras de Rádio AM (OC, OM,
OT)/FM e da TV Fiscal;
XI – apoiar os projetos de descentralização administrativa, efetivando a instalação e
manutenção das Subestações da TV Brasil Central e das emissoras de Rádio Brasil Central AM e FM;
XII – articular as parcerias e a comercialização de produtos e serviços pertinentes a sua área de
atuação;
XIII – delegar atribuições específicas do seu cargo, com conhecimento prévio do Presidente;
XIV – desempenhar outras atribuições decorrentes do pleno exercício do cargo e as que lhe
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forem atribuídas pelo Presidente.
TÍTULO V
DA GESTÃO ESTRATÉGICA
Art. 25. A Agência Goiana de Comunicação atuará conforme as diretrizes estabelecidas na
agenda estratégica governamental, seguindo os princípios da gestão por resultados.
Art. 26. A gestão deverá pautar-se pela inovação, pelo dinamismo e empreendedorismo,
suportada por ações proativas e decisões tempestivas, focada em resultados, na satisfação dos clientes-cidadãos e na
correta aplicação dos recursos públicos.
Art. 27. As ações decorrentes da atividade da Agência Goiana de Comunicação –AGECOM–
deverão ser sinérgicas com a missão institucional e ensejar agregação de valor.
TÍTULO VI
DA DISPOSIÇÃO FINAL
Art. 28. Serão fixadas em regimento interno, pelo Presidente da Agência Goiana de
Comunicação, as competências e as atribuições dos dirigentes das unidades administrativas complementares
integrantes da estrutura organizacional, após apreciação técnica da Secretaria de Gestão e Planejamento, conforme o
disposto no parágrafo único do art. 10 da Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011.
Este texto não substitui o publicado no Suplemento do D.O. de 12-08-2011.
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ANEXO D

ESPELHO TBC 1 EDIÇÃO Data: 21.10.15
00

1º
Bloco

M ANCHETES

01
02 AUMENTO DOS COMBUSTÍVEIS

HOJE

Julian.

03 LINK –

4min

04 APRESENTAÇÃO DPCA

REED

Dyego

REED

Diego

12:12
06 OFF VIVO – BANCOS GREVE
07 ASSEMBLEIA SERVIDORES
08 ESTÚDIO

1,56
5MIN

12:23
10

CALOR

11

PREVISÃO DO TEMPO

REED

Diego

2,07
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3º

12

PREÇOS CARROS

REDE

REDE

1,31

BLOCO

13

CONSELHO DA MULHER

REED

Camilla 2,40

HOJE

Rafaela

17 OAB FORTE

REED

Aline

1,41

18 EXPOSIÇÃO GARI

REED

Dyego

1,27

20 FALTA DE ÁGUA APS

HOJE

Labec.

21 FALTA DE ÁGUA SENADOR

HOJE

Lucas

22 SHOW GONZAGA

Editar

Aline

12:34
15 OPERAÇÃO DA DOT

4º
16 OFF VIVO – ESTACIONAMENTO SERRA

BLOCO

12:44

2,41
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ESPELHO TBC 1 EDIÇÃO Data: 22.10.15

1º

00
01
02 GREVES

BLOCO

M ANCHETES
Editar

Camil
.

REED

Diogo 2,45

Editar

Rafae
l.

REED

Rafael 1,20
a
4MIN
Jarleo 2,40

LINK - GJV
03
SEDUCE ANIVERSÁRIO GYN
04

12:14
ENEM – ANSIEDADE
06
0FF VIVO – FALTA D´AGUA
07 S.CANEDO
08 ESTÚDIO

12:25
3º
BLOCO

10 COBRANÇA ESTACIONAMENTO
SERRA
11 CHAMA JARLEO
12 GODARD

12:37

Editar
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4º
BLOCO

14 APRESENTAÇÃO DEAN

REED

Camill 1,54
a

15 OFF VIVO – PRF CARRO DINHEIRO
16 PREVISÃO DO TEMPO
17 LÁGRIMAS DE GUARDA-CHUVA

Editar

Kamy. 2,07

19 COLETIVA FURTOS E ROUBOS

HOJE

20 HOSPITAL DO SERVIDOR

Editar

21 VOLEI DE PRAIA

HOJE

Julian
a
Danu
s.
Carla

12:46
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O arquivo “espelho” referente à edição do telejornal veiculada no dia 23 de outubro de 2015
não foi disponibilizado pela emissora.

ESPELHO JBC 1ª EDIÇÃO

Data: 24.10.15
OLAVO

M ANCHETES
02 - DESFILE CÍVICO-MILITAR
03 -LINK – PÇ CÍVICA
1º
BLOCO 04 - ESPECIAL HÉLIO OLIVEIRA

2º
BLOCO

06
6A
07
08
09
9A
10

- GOV. MOZARLÂNDIA
- GOV HOMENAGEM BRUXELAS
- HOSP. CÂNCER INHUMAS
- CIRCUITO VOLEI PRAIA
- ESTÚDIO - HISTORIADOR
- EXPOSIÇÃO ORQUÍDEAS
- FESTIVAL IBU

10B - SHOW GAL COSTA

HOJE

ALINE
HENAURA

EDITAR LABECCA
REED
EDITAR LABECCA
HOJE
DYOGO

KAMYLA
EDITAR KAMYLA

175

12 - ENEM STAND UP
3º
12A - APREENSÃO CERVEJA
FALSIFICADA
BLOCO
13 - ESPECIAL GOIÂNIA
14 - LINK - PÁDUA
15
ENCERRAMENTO –CLIP GOIÂNIA

HOJE

DYEGO

EDITAR

LUCAS

EDITAR

JERONMO
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ESPELHO TBC 1 EDIÇÃO Data: 26.10.15

1º
BLOCO

00
M ANCHETES
01
02 EVASÃO CONSULTAS REDE
HOJE
PÚBLICA
LINK
03
OFF VIVO – FOGO DESTROI
04 CARROS SMT
CHAMA CID
05

Labec.
5MIN

6 MIN

12:18
OFF VIVO – MULHER POG
07 MACONHA
ENEM
08
09 ESTÚDIO

LABEC.
8 MIN

10 OFF VIVO BR ENEM

12:32
3º
BLOCO

12 OFF VIVO – HOMEM POG DISFARCE
13 REINAUGURAÇÃO PRAÇA CIVICA
Editar
14 NOVA ENTRADA MUTIRAMA
Editar

Henau.
Labec.
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12:41
4º
BLOCO

16 OFF VIVO – CHUVA FORTE
PONTALINA
17 PREVISÃO DO TEMPO
18 CUIDADOS COM A DENGUE

Editar

Labec.

20 PREFEITO PRESTA CONTAS
21 PASSEIO CICLÍSTICO

HOJE

Dyego

22 VOLEI DE PRAIA

Editar

12:47
EDITAR Henau.
Carla
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ESPELHO TBC 1 EDIÇÃO Data: 27.10.15

1º
BLOCO

00
M ANCHETES
01
02 ACIDENTE ÔNIBUS PLANO
SEQUENCIA
LINK – PROCON
03
GREVE DOS BANCÁRIOS
04
CHAMA CID
05

12:15
OFF VIVO – PRISÃO LEANDRO
07
BANCO DE LEITE

REED

08
ESTÚDIO 09

12:26
3º

11 OFF VIVO – ELETRÔNICO JD. NOVO
12 OFF VIVO – MORTE CASAL

Camill 2,19
a
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BLOCO

13 PLANOS FUNERÁRIOS

REED

Rafael
a

14 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI

HOJE

Danu
s

12:37

4º
BLOCO

16 CANCELAMENTO DE CONSULTAS
17 PREVISÃO DO TEMPO
18 PRAÇA CÍVICA

REED
REED

Lucas 2,48

HOJE

Rafael
a
Diego

12:46
20 COLETIVA PRISÃO MORTE

EMPRESÁRIO
21 DÍVIDA PREFEITURA

REED

22 AULAS DE INGLES PARA CRIANÇAS

Editar

Camill 1,50
a
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ESPELHO TBC 1 EDIÇÃO Data: 28.10.15

1º
BLOCO

00
M ANCHETES
01
02 COMERCIANTES PREJUÍZO T-7
HOJE
LINK
03
OFF VIVO CRIME FORMOSA
04
APRESENTAÇÃO ASSASSINO
05 EMPRES.

Kamy.

1,23

12:11
07 OFF VIVO – CAIXA FIM GREVE
08 NATAL DOIS MESES
09 ESTÚDIO

REDE

REDE

12:22
3º
BLOCO

11 OFF VIVO ARROMBADOR DE
BANCO
12 MATRÍCULAS REDE PÚBLICA
13 LINK – ESCOLAS MILITARES

REED

LUCAS 2,04

14 GABARITO ENEM

HOJE

Juliana
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12:34
4º
BLOCO

16 OF VIVI PRF PESCADO
17 DIA NACIONAL DO REUMATISMO

HOJE

Danys

18 OFF VIVO DENGUE
19 PREVISÃO DO TEMPO

12:41
21 DEIC ESTELIONATÁRI0
22 JORNADA DO CRER

HOJE

DANUS

HOJE

Rafaela

23 VENDAS ONLINE

REDE

REDE

24 LANÇAMENTO DE LIVRO

Editar

Aline

2,21

