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RESUMO 

 

Este estudo discorre sobre os principais desafios da TV Comunitária no atual contexto 

midiático para envolver a sociedade e propiciar a construção de esfera pública popular e 

dialógica. Enquanto a aceleração das inovações digitais proporciona conectividade, 

mobilidade e interatividade, a competitividade entre os meios de comunicação perpassa por 

ampliar o envolvimento das pessoas com conteúdos audiovisuais para captar sua atenção. 

Diante do cenário da Comunicação Pública Comunitária no Brasil, busca-se conjecturar sobre 

possíveis estratégias de interação desenvolvidas pela TV Comunitária a partir de pesquisas 

bibliográfica, documental e empírica. Deste modo, o estudo aborda a atribuição da TV 

Comunitária como espaço público para participação e inclusão social, aspectos essenciais da 

democracia. Contudo, há um longo caminho a ser percorrido para a efetiva atuação desses 

canais comunitários e o progresso de suas atividades pautadas pela transformação social e 

pelas perspectivas de envolvimento. Nesse sentido, este estudo contribui para a abordagem de 

fatores nevrálgicos, mas essenciais para o processo de consolidação da mídia pública. Ao 

avaliar aspectos teórico-práticos relacionados à experiência de envolvimento da comunidade, 

provoca-se reflexões sobre o fortalecimento dessas inciativas a partir da formação de redes de 

mobilização e transformação social. 

 

Palavras-chave: TV Comunitária. Esfera pública. Participação Social. Tecnologias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study discusses about the Community TV´s main challenges in the current media 

context to engage society and to build a popular and dialogic public sphere. While digital 

acceleration determine connectivity, mobility and interactivity, media´s competition 

permeates increase the involvement of people with audiovisual content to attract their 

attention. In front of the Community Public Communication landscape in Brazil, seeks to 

reflect on possible interaction strategies developed by Community TV from review 

bibliographic, documentary and empirical research. Therefore, the study approuch the issue of 

Community TV as a public space for participation and social inclusion, essential aspects of 

democracy. However, there is a long way to implement of Community Channels and their 

activities´s progress guided by change and the social engage. In this sense, this study 

contributes to the approach of sensitive factors, but essential to the public media 

consolidation. When evaluating theoretical assumptions and practical issues related to 

community´s engage experience, it reflects about the empowermet of these initiatives and the 

creation of networks based on mobilization and social changes. 

 

Key-words: Community TV. Public sphere. Social participation. Technologies. 
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A democracia, assim, aparece como ‘subproduto da modernização’, pois 

depende do crescimento econômico e, este, por sua vez, é fruto de uma 

reforma da sociedade na qual o Estado é concebido ‘não mais como 

encarnação plebiscitária e personalista de um pacto social, e sim como uma 

instância técnica neutra que executa os imperativos do desenvolvimento’.                               

                                                                                       Jesús Martín-Barbero1 

 

 

1 INTRODUÇÃO: BREVE HISTÓRICO DAS TVS COMUNITÁRIAS  

A atuação popular para a construção de comunicação alternativa vem de longas datas, 

com avanços e retrocessos. No caso da TV, a primeira experiência de transmissão pirata em 

VHS ocorreu em 1986 com a inauguração da TV Cubo (PERUZZO, 2007, p. 17). No entanto, 

esta iniciativa assim como outras vindouras foram sufocadas por pressões econômicas e 

políticas, com estopim de “denúncias” promovidas pela mídia2. Cenário que após trinta anos 

não parece muito diferente. 

Ainda segundo Peruzzo (2007), os projetos denominados TV de Rua ou TV Livre se 

caracterizam pelo desenvolvimento de vídeos com a participação da população, sendo 

exibidos tanto em espaços abertos e de modo itinerante, como em ambientes fechados para 

acesso coletivo. “São experiências de comunicação oriundas dos movimentos populares e tem 

por finalidade a mobilização social em torno das lutas por melhor qualidade de vida” (ibidem, 

p. 20). Apesar da proliferação de mecanismos de expressão popular tanto de conteúdos 

fonográficos e audiovisuais, seguidos de esforços por seu reconhecimento legal, somente em 

1995 foi publicada a Lei do Cabo3. Ou seja, nove anos após a ocorrência da TV Cubo. No 

entanto, a regulamentação da lei somente ocorreu em 1997, reportando as diretrizes para que 

as operadoras (de TV a Cabo) disponibilizassem obrigatoriamente em seu pacote de serviços a 

transmissão gratuita de canais voltados para assuntos dos órgãos legislativos, judiciário e 

executivo, e de cunho educativo, sob supervisão de instituições governamentais voltadas para 

a educação e cultura. Atualmente, a lei 12485/2011 incorporou a Lei do Cabo, expandindo 

                                                 
1
 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: 

UFRJ, 2003, p. 247 em referência a N. Lechner, Estado y política en América Latina, p. 12. 
2Como exemplo a Folha de São Paulo publicou reportagem sobre a inauguração da TV Livre (em Sorocaba), 

impedindo o acontecimento com a atuação do órgão fiscalizador das telecomunicações – Dentel (Departamento 

de Telecomunicações). Em 1987, o mesmo veículo publica informações sobre os novos equipamentos da TV 

Cubo. Para outros dados, consultar “Televisão Comunitária” de Peruzzo (2007). 
3Lei 8.977/1995, regulamentada pelo Decreto-Lei 2.206/1997. 
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canais de utilização gratuita para todos os modelos de TV por Assinatura, mas sob viabilidade 

técnica das operadoras, incluindo os canais universitários e comunitários. 

Desde então, apesar de possível avanço para a representação comunitária, o acesso e a 

participação da população local ainda se configuram de modo restrito uma vez que, de modo 

geral, a gestão e organização desses canais comunitários estão condicionadas à representação 

de associações e organizações sem fins lucrativos que de certo modo acabam por concentrar 

as decisões referentes à programação. Assim, o sujeito social permanece distante das 

principais decisões. Perante esta questão e as devidas ressalvas sobre a restrição de acesso ao 

serviço de TV a Cabo – sobretudo na década de 1990, há de se considerar o benefício para o 

processo democratizante da comunicação no Brasil.  

Através de consultas a instituições representantes dos canais de comunicação 

comunitária foram identificados 894 canais comunitários atuantes nos municípios brasileiros 

através do serviço de TV a Cabo, com maior concentração nas regiões Sudeste (65%) e Sul 

(17%), seguidas da Nordeste (10%), Centro Oeste (6%) e Norte (2%). Apesar da concentração 

no eixo sul-sudeste, sabe-se que mesmo os canais situados na mesma região utilizam 

diferentes estratégias para a sua sustentabilidade econômica, desde o pagamento de 

mensalidade por associados à venda de espaços televisivos (PERUZZO, 2007). No entanto, 

independente da configuração, é um tema recorrente a preocupação com a possibilidade de 

participação e envolvimento dos indivíduos na construção de um meio local que possa 

representar a comunidade. 

Logo, para este estudo consideraremos indiscriminadamente o conceito de 

comunicação popular ou comunitária para explorar as iniciativas comunitárias de TV como 

“canal de expressão do povo, que respeite a diversidade e esteja a serviço de interesse 

público” (PERUZZO, 2007, p. 52), ou seja, que se oriente por um objetivo comum. Portanto, 

embora em alguns momentos seja necessária demarcação geográfica, devido à área de 

cobertura do sinal de transmissão dos canais comunitários e por questões metodológicas, 

entendemos que o seu propósito e a sua missão vão além do localismo. Para o fortalecimento 

desses projetos, acreditamos na necessidade de constantes discussões nas esferas municipais, 

estaduais, regionais e nacional, sobre o que está sendo feito para que as TVs Comunitárias 

brasileiras alcancem seus objetivos de representação popular e quais são as perspectivas de 

efetiva participação social, nas diferentes frentes de construção desse meio de comunicação. 

                                                 
4Fonte: FRENAVATEC (Frente Nacional pela Valorização das TVs do Campo Público) e ACESP, (Associação 

dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo).  
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De fato, muitas são as questões que permeiam a comunicação comunitária e aqui 

propomos dissertar sobre os fatores que impactam na interação da sociedade com as 

iniciativas comunitárias de TV, também considerando a sua atuação complementar nas mídias 

sociais como oportunidade de viabilizar ações deliberativas que promovam envolvimento e 

participação social. Nesse âmbito, entende-se que devem ser consideradas questões atuais 

como a instituição do Canal da Cidadania (faixas disponibilizadas para organizações sociais), 

a convergência das mídias na Comunicação Pública Comunitária e o necessário engajamento 

da comunidade na constituição de agenda democrática pautada pela opinião pública para 

constituição de esfera pública. Tal abordagem permeia desde questões econômicas, políticas e 

tecnológicas a culturais influenciadas pelo uso das Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (NTICs). Ou seja, variáveis macro que impactam nas práticas locais do projeto. 

Mesmo após 20 anos da publicação da Lei do Cabo, esse tema mostra-se complexo e 

atual, uma vez que ainda são tímidos os procedimentos que conclamam e incentivam a sólida 

participação da sociedade, estabelecendo vínculo e engajamento com a TV Comunitária, um 

bem público que deve ser orientado e gerido conforme as necessidades de desenvolvimento de 

cada comunidade. Como referência a observação de Peruzzo (2007, p. 153), entendemos que 

“processos de comunicação comunitária são dinâmicos e às vezes retrocedem na participação 

popular e consequentemente democratização”, sendo um processo cíclico em virtude de 

questões políticas, econômicas, sociais e históricas. 

Acreditamos que o resgate desse debate seja oportuno e deva ser intensificado, visto 

que os procedimentos para que as TVs Comunitárias (faixas destinadas a organizações 

sociais) sejam disponibilizadas em DTV (Digital TV ou Sinal Aberto Digital) foram 

regulamentados. A partir do Decreto 5.820/2006 foi criada a TV Digital e provisionado o 

Canal da Cidadania, o qual teve sua norma regulamentar publicada após 6 anos através da 

Portarias 489/2012 e, mais tarde, pela Portaria 6.413/2015. De acordo com estes instrumentos 

legais, será possível utilizar o Canal da Cidadania para preenchimento de faixa de 

programação voltada para programas desenvolvidos pela comunidade de cada município. 

Outras faixas poderão ser utilizadas pelos órgãos municipais e estaduais. 

Assim, conforme viabilidade técnica obtida pela decisão do padrão digital - tópico que 

ocasionou muitas divergências como abordaremos posteriormente, observa-se a instauração 

de cenário peculiar para a história das iniciativas comunitárias de TV diante da possibilidade 

de ampliar sua abrangência e seu acesso para o sinal aberto. Lembrando que, paradoxalmente, 

até então a possibilidade de sintonia dos Canais Comunitários estava restrita aos domicílios 

assinantes do serviço de TV a Cabo (Lei do Cabo – 8.977/1995) ou, mais recentemente, de 
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TV por Assinatura (Lei TV Paga – 12.485/2011), conforme atualização do lastro legal para 

que esses canais fossem obrigatoriamente (must carry) carregados por todos os sistemas de 

TV por Assinatura disponíveis, conforme viabilidade técnica – outra problemática5. 

Conforme breve exposição, as constantes pressões sociais e as mudanças na legislação 

fornecem insumos para promovermos reflexões sobre o espaço e o papel da TV Comunitária 

na sociedade. Neste caso, o momento atual é propício para resgatarmos discussões e 

avaliarmos possibilidades para constituir a TV Comunitária sobre a base fundamental da 

participação social. Sob esta égide, o tema deste estudo permeia as perspectivas de 

envolvimento da comunidade com conteúdo regional produzido pelos Canais Comunitários. 

Logo, as iniciativas comunitárias de TV Comunitária – seja na transmissão a cabo ou 

através do Canal da Cidadania e dos demais dispositivos tecnológicos – devem ser 

desenvolvidas visando garantir pluralidade, consciência crítica, formação de cidadãos, dentre 

outros valores e princípios. 

Nesse âmbito, as contribuições da tecnologia e da mídia produzem constantes debates 

sobre o acesso à informação e garantia da democracia (GITLIN, 2003; JENKINS, 2009; 

MORAES, 2009), sendo inclusive referenciada por MARTÍN-BARBERO (2003) como 

“subproduto da modernização”. Apesar da democracia não ser obtida através da multiplicação 

técnica de canais ou de alterações na legislação (SODRE, 2002), entendemos como necessário 

considerar as implicações das iniciativas comunitárias de TV através das diferentes 

plataformas no cotidiano diante da perspectiva de promover envolvimento e participação da 

comunidade nos processos de gestão e produção das TVs Comunitárias. 

 

1.1 A problemática da audiência e participação em conteúdo comunitário 

Paralelo ao cenário brasileiro de desenvolvimento da comunicação pública e 

comunitária, devemos compreender outros fatores que permeiam a estrutura mercadológica 

dos meios de comunicação, inclusive comerciais, também impactando no comportamento de 

uso dos veículos de informação. Assim, diante da evolução tecnológica e de novas mídias, 

observamos um sentimento de aceleração e imediatismo enquanto a comunicação em rede é 

exaltada pela magnitude da globalização. Desta forma, esperanças são direcionadas aos 

conceitos de “aldeia global” (MCLUHAN, 1972) e “inteligência coletiva” (LEVY, 1999) 

aplicados na construção de modelos alternativos de comunicação que alcancem a participação 

                                                 
5Durante o levantamento realizado, não fora localizado canal disponível por satélite. 
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da comunidade e proporcionem resultados privilegiados para a sociedade, visando o 

desenvolvimento local, a cidadania, a educação e a construção de pensamento crítico.  

Em consonância, os avanços na indústria de mídia são exaltados através do culto à 

convergência. Supostos benefícios à democracia, inclusão social e construção da cidadania 

são argumentos utilizados para proclamar as “boas novas” enquanto estudos evidenciam o 

empowerment como uma nova realidade no comportamento do “consumidor” (JENKINS, 

2009). Como consequência, hábitos do cliente, consumidor ou usuário são pesquisados e 

monitorados, com intuito de interpretar e até mesmo antecipar seus anseios em prol da 

lucratividade e competitividade voraz do mercado anunciante.  

Tais abordagens situam comportamento e/ou tecnologia como eixo principal do estudo 

dos meios. Esses elementos são muitas vezes citados como protagonistas propulsores da 

indústria midiática, mas não devem receber a centralidade nas análises. A dialética entre 

desenvolvimento tecnológico e alterações nos hábitos dos indivíduos (JENKINS, 2009; 

TOFFLER, 1972) permite mapear vagamente o contexto, embora sua contribuição seja 

indiscutível para avaliar as novas proporções da disjunção entre espaço e tempo, conforme 

relato de THOMPSON (1998): 

O uso dos meios técnicos dá aos indivíduos novas maneiras de organizar e 

controlar o espaço e o tempo, e novas maneiras de usar o tempo e o espaço 

para os próprios fins. O desenvolvimento de novos meios técnicos pode 

também aprofundar o impacto com que os indivíduos experimentam as 

dimensões de espaço e de tempo da vida social. (THOMPSON, 1998, p.29). 

Assim, o fenômeno da saturação produz impactos nos níveis de envolvimento dos 

espectadores com os conteúdos a partir do seu consumo e dedicação de tempo, sendo legítima 

a importância da tecnologia no cotidiano através dos meios de comunicação: 

Críticos e comentaristas procuram o contrabando, mas não veem o caminhão 

– a imensidade da experiência das mídias, a quantidade absurda de atenção 

dispensada, as devoções e rituais que absorvem nosso tempo e nossos 

recursos. A verdade óbvia, mas difícil de perceber é que, hoje, conviver com 

as mídias é uma das principais coisas que americanos e tantos outros seres 

humanos fazem (GITLIN, 2003, p.13). 

Paralelamente a esse cenário, busca-se gradual desenvolvimento da TV Pública 

Brasileira e fortalecimento da TV Comunitária com intuito de estimular a participação de 

comunidades, formar cidadãos e consolidar a democracia. A partir do cenário histórico 

apresentado, tendo como pressupostos a evolução das NTICs e a disputa pelo envolvimento 

dos espectadores entre as empresas de comunicação, parece considerável elucubrarmos quais 

estratégias de interação atualmente são desenvolvidas e como ocorrem em relação à 

sociedade.  
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Ainda é necessário expor que a mediação regional de TV Comunitária ocorre de modo 

diverso entre as diferentes iniciativas espalhadas pelo país, automaticamente impactando no 

tempo dispendido e nos modos de interação no cotidiano, gerando diferentes níveis de 

envolvimento. Sob este entendimento, o estudo será elaborado com base na atuação de duas 

TVs Comunitárias que possam estar situadas na mesma Unidade Federativa do Brasil, porém 

em municípios com realidades distintas, nas esferas sociais, econômicas, políticas e culturais. 

Deste modo, a partir do panorama sobre as variáveis que impactam tanto na conjuntura 

político-econômica da TV Comunitária, como no engajamento da comunidade na produção de 

conteúdo, partimos da hipótese de que o desenvolvimento da comunicação comunitária 

poderá ser fundamentado sobre bases mais sólidas, visando o exercício da cidadania e o seu 

fortalecimento. Neste caso, voltaremos esforços para a problemática dos aspectos que podem 

influenciar no envolvimento da comunidade com a produção de conteúdo regional. Para tanto, 

o objetivo principal é investigar as estratégias desenvolvidas pelas TVs Comunitárias a fim de 

gerar interação com a comunidade, contribuindo com a apropriação do espaço desses canais.  

Não obstante, este projeto contribuirá na avaliação do cenário de produção e 

participação da comunidade na construção de discursos disseminados pelas TVs 

Comunitárias, identificando implicações na relação do espectador com o canal. Diante de 

oportunidade histórica para a Comunicação Pública Comunitária, no que diz respeito ao 

potencial desenvolvimento de comunicação regional que contribua para a pluralidade de 

vozes espalhadas pelas comunidades, este estudo mostra-se relevante no processo de 

consolidação da mídia pública. Adquire amplitude ao avaliar aspectos teórico-práticos 

relacionados à experiência de envolvimento da comunidade, enquanto há congruência com 

aspectos sociais de formação da consciência crítica e cidadania a partir da disseminação de 

discursos locais não hegemônicos. 

Em suma, propõe-se um olhar diferenciado e condizente com o momento da política 

de comunicação pública do país (regulamentação do Canal da Cidadania6) e com o paradoxo 

do uso das NTICs, reorganizando as relações sociais. Entende-se que é preciso ir além das 

discussões até então desenvolvidas, pois um novo cenário se configura e a atuação legítima, 

como emissora pública ou não, dependerá não somente de fatores sociais, políticos e 

econômicos, mas também do envolvimento da comunidade com os conteúdos regionais do 

projeto recém-regulamentado.  

                                                 
6 Conforme exposto anteriormente (nota p.05), há, inclusive, interesse em disseminar conteúdo do Canal da 

Cidadania através de novos dispositivos, por exemplo: aplicativos, redes sociais, sites. Informações obtidas 

através do site www.acerp.org.br e www.canaldacidadania.org.br. Acesso em: 20 mar 2014. 
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Trata-se de oportunidade para ampliar essa abordagem no atual momento de 

consolidação do Canal da Cidadania, visto que há muito para se realizar com foco em “ter 

como meta construir outra hegemonia, fundada na justiça social, nos direitos da cidadania, na 

diversidade informativa e no pluralismo” (MORAES, 2009, p.53). Por isso, a partir das 

mensagens e dos processos de produção identificados, esta pesquisa tem como propósito 

investigar a relação da sociedade com a comunicação comunitária para colaborar com 

trajetória em que “a TV Pública pode experimentar e reunir vários Brasis dentro dela. E fazer 

o que se faz no mundo todo: uma TV que tenha cultura, jornalismo isento, debates 

aprofundados de vários assuntos, aberta à produção independente e regional” (MORAES, 

2009, p.194).  

 

1.2 Percurso Metodológico 

Para o estudo proposto, desenvolveremos pesquisa bibliográfica e documental, tendo 

como alvo a seleção e a análise de trabalhos científicos, identificação de teorias 

correlacionadas e levantamento de dados empíricos publicados e relevantes para o tema. 

Através de pesquisa empírica serão realizadas observações e coletas de dados na internet, 

além de entrevistas com gestores de canais comunitários. Serão visitadas plataformas de 

mídias sociais, sites ou blogs e canais de streaming de vídeos (como YouTube) utilizados 

pelos canais comunitários. Os resultados poderão auxiliar não somente a compreendermos a 

dinâmica das TVs Comunitárias na internet, mas também os retornos obtidos através da 

interação da sociedade.  

De acordo com o CETIC, os dados da pesquisa TIC de 20147 apontavam que 50% dos 

domicílios possuíam acesso à internet, incluindo acessos através de dispositivos móveis. No 

novo estudo TIC 2015, os resultados apresentaram estabilidade8 em relação à evolução 

observada ao longo do processo de expansão dos serviços de conexão. A desaceleração do 

processo de inclusão da população no uso de tecnologias digitais impacta mais de 32 milhões 

de domicílios que não possuem acesso à internet, sendo o investimento financeiro para a 

aquisição do serviço o principal obstáculo. De acordo com Alexandre Barbosa, gerente do 

Cetic.br, os resultados demonstram que não houve avanço significativo, o que pode significar 

que a expansão no modelo atual possa ter chegado ao limite9.  

                                                 
7Disponível em:  <http://www.cetic.br/ > Acesso em: 20 fev 2016. 
8Disponível em: <http://www.cetic.br/ > Acesso em: 26 out  2016. 
9Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-09/328-milhoes-de-domicilios-nao-tem-

acesso-internet-preco-e-maior-barreira> Acesso em: 26 out 2016. 
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Já segundo a 15ª pesquisa F/Radar10 – Democracia e Consumo, realizada entre 11 e 13 

de março de 2015 em 144 municípios (2.226 entrevistas), 65% da população brasileira possui 

acesso à internet, o que corresponde a 107 milhões de pessoas.  A conexão através do celular 

é realizada por 87 milhões. Conforme indica o levantamento, as mídias sociais possuem 

relevância para mobilização social: 45 milhões de brasileiros afirmaram já ter participado de 

movimentos sociais. Destes, 31 milhões participaram presencialmente, enquanto 27 milhões 

através da internet (o que indica a sobreposição de 13 milhões atuantes em ambos espaços 

físico e virtual). Ainda segundo o estudo, a maioria dos que participam dessas mobilizações 

(presenciais ou virtuais) pertencem à classe econômica B e C.  

Diante do exposto, as ações comunicativas das TVs Comunitárias nas mídias sociais, 

como espaço complementar de diálogo com a população deve ser objeto de 

acompanhamentos. Para tanto, o primeiro procedimento a ser realizado é o mapeamento os 

canais comunitários espalhados pelos municípios brasileiros e observar suas atividades online. 

Porém, os dados dos canais comunitários não constam no site da Anatel para livre consulta, 

tal como ocorre com emissoras comerciais e/ou estatais, assim dificultando a realização de 

estudos direcionados.  

Assim, sucessivos contatos foram realizados com retornos negativos de instituições 

como Ministério das Comunicações e Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) que 

como num ciclo vicioso direcionam um para o outro o pedido de informação, culminando no 

“fechamento” da solicitação sem a devida resposta. Como alternativa, dados foram obtidos 

através das próprias instituições que organizam a atuação dos canais comunitários, quais 

sejam: FRENAVATEC, Frente Nacional pela Valorização das TVs do Campo Público, e 

ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo.  

De todo modo, foi realizada análise exploratória prévia para identificar a atuação 

complementar dos 89 Canais Comunitários na internet. Apesar das limitações tecnológicas, 

pelos dados expostos não podemos negar a importância da internet no cenário comunicacional 

do país ao atravessar as relações sociais. Mesmo no Norte do país, onde há 2 canais 

comunitários, um deles, a TV Cidade (Manaus/AM), utiliza os recursos tecnológicos e redes 

sociais de modo que deve ser objeto de estudos futuros. Entretanto, na região Sudeste, apesar 

da alta concentração de TVs e disseminação de NTICs, observamos discrepâncias na 

utilização das mesmas e no modo como essas emissoras atuam nas mídias sociais. Por isso, as 

reflexões aqui propostas acompanharemos as atividades virtuais das emissoras Caxias TV 

                                                 
10

Disponível em: <http://www.fnazca.com.br/ > Acesso em: 20 fev 2016. 
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Comunitária e TV Comunitária de Niterói que utilizam diferentes estratégias comunicacionais 

e representam cidades com características socioeconômicas muito distintas, traduzindo o 

abismo social que pode ser observado no estado do Rio de Janeiro. 

Duque de Caxias e Niterói são municípios do estado do Rio de Janeiro/Brasil, 

localizados da Região Metropolitana, sendo que o primeiro se encontra na região da Baixada 

Fluminense11, a 15KM do Centro do Rio de Janeiro, enquanto o segundo está a 5KM de 

distância da capital. Duque de Caxias possui cerca de 883 mil habitantes (IBGE, 2015), com 

IDHM12 (2010) igual a 0,711 e rendimento médio mensal dos domicílios equivale a R$ 

1.900,47. Por outro lado, Niterói possui pouco mais da metade populacional de Duque de 

Caxias, com 497 mil habitantes e alto Índice de Desenvolvimento Humano (0,837), sendo o 

maior do estado do Rio de Janeiro e a 7ª colocação no ranking geral do país. Com relação ao 

rendimento médio mensal domiciliar, a cidade possui alta concentração de renda (R$ 

5.783,73), embora disparidades econômicas e sociais possam ser percebidas.  

Sobre a possibilidade de conexão, de acordo com os dados publicados pelo Ministério 

das Comunicações13, pelo menos duas empresas (OI e Telebras) que atuam nos munícipios de 

Duque de Caxias e Niterói com prestação de serviços de Internet em banda larga do Programa 

Nacional de Banda Larga (PNBL), com velocidade de 1 Mbps pela mensalidade de R$ 35,00.  

Por fim, realizaremos entrevistas com os gestores das TVs Comunitárias atuantes nos 

municípios de Niterói e Duque de Caxias, tendo como objetivo compreender a trajetória 

desses canais em relação aos respectivos processos de implantação, estrutura, uso de NTICs, 

produção de conteúdos, níveis de participação da comunidade e oportunidades para aproximar 

esses veículos de comunicação da população. Esta etapa possibilitara a comparação não 

somente entre as estratégias desenvolvidas por ambas as emissoras, como avaliar a coesão 

entre os discursos e práticas com os resultados observados nas plataformas de mídias sociais. 

Como instrumental teórico, consideraremos estudos de autores que avaliam fenômenos 

relacionados à economia política da comunicação, aos usos da televisão, suas apropriações 

pela comunidade e à comunicação em rede, tais como Jesús Martín-Barbero, Jürgen 

Habermas, Agnes Heller, César Bolaño, Raquel Paiva, Cicília Peruzzo, Manuel Castells e 

Valério Brittos. 

                                                 

11
 Região composta por 12 municípios: Duque de Caxias, Nilópolis, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Belford 

Roxo, Magé, Japeri, Guapimirim, Mesquita, Queimados, Itaguaí e Seropédica.  
12 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) considera diferentes critérios de avaliação, tais como 

renda, longevidade e educação da população do município. 
13 

Disponível em:  <http://www.mc.gov.br/>. Acesso em: 13 mar 2016. 
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1.3 Desenvolvimento do projeto 

Ao respondermos à questão central - como se desenvolvem as perspectivas de 

envolvimento da comunidade com os conteúdos regionais produzidos pelas iniciativas 

comunitárias de TV - esperamos contribuir para uma efetiva atuação da TV Comunitária no 

que diz respeito ao estímulo à participação e ao engajamento da comunidade, traçando 

possíveis avanços para transformação social a partir dos percalços identificados por este 

estudo. Para isso, buscaremos discorrer sobre as seguintes questões (1) De que modo a atual 

estrutura comunicacional viabiliza a configuração de esfera pública popular e dialógica 

através das iniciativas comunitárias de TV?, (2) Quais são as proximidades e os distanciamos 

do conceito de participação social e audiência para o exercício da cidadania através do espaço 

público de comunicação local?, (3) Como ocorrem os usos das NTICs pelos canais 

comunitários para envolvimento da comunidade com os conteúdos? 

No Capítulo 1 percorreremos questões estruturais e conjunturais que permeiam um 

ideal de configuração da esfera pública popular dialógica e a inserção desse mecanismo como 

resistência local, através das iniciativas comunitárias de TV, considerando o atual debate 

sobre a implantação do Canal da Cidadania. Para tanto, discorreremos sobre os desafios da 

comunicação comunitária na sociedade, a partir de relações cotidianas que permeiam a 

economia política da comunicação, as questões intrínsecas da regulação e as disputas de poder 

que ocorrem prioritariamente através de instâncias socioeconômicas, políticas e culturais 

visando deslegitimar movimentos sociais e enfraquecer a comunicação comunitária.  

Além dessas “forças invisíveis” (BOURDIEU, 1997), também avaliaremos a inserção 

da tecnologia na discussão sobre a liberdade de acesso, sem esquecer dos entraves para a 

configuração de uma comunicação popular e horizontal. É através do reconhecimento dos 

obstáculos que caminhos podem ser traçados para que a TV Comunitária seja um meio de 

intervenção local ativo e representativo da comunidade. Embora pareça ser o 

desenvolvimento de uma visão romântica, os desdobramentos propostos não são ingênuos. 

Uma vez que o desenvolvimento do Canal da Cidadania14 permitirá sua inclusão na era da 

comunicação em rede, é inevitável a discussão sobre a construção de “laços sociais”. E 

fazendo alusão aos questionamentos de KAPLÚN (2007, p.190) sobre as redes de 

mobilização e transformação social, acreditamos que o possível algoz pode se tornar a 

                                                 
14Até a finalização deste estudo, o projeto Canal da Cidadania foi implantado apenas na TVE da Bahia, em 

Salvador. 
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solução, o caminho. As redes não devem conter ou imobilizar, antes impulsionar mudanças. 

No entanto, visando a identificação de percurso adequado para a TV Comunitária, 

procuraremos identificar quais estratégias são desenvolvidas para que se criem vínculos com 

esse veículo (ou provoquem afastamento), considerando a urgência em fomentar o 

engajamento dos sujeitos sociais para que contribuam com a constituição de esfera pública 

midiática. 

Tendo como base esse questionamento, no Capítulo 2 verificaremos as aproximações e 

distanciamentos que o conceito de participação possa apresentar em relação aos índices de 

audiência, espécie de “mercadoria-índice” utilizada para aferir hábitos de “consumo” dos 

meios e referência para o câmbio de inserções publicitárias nos meios de comunicação. A 

partir dessas considerações, espera-se compreender como a TV Comunitária poderá pautar 

suas atividades de mobilização da sociedade e envolvimento da comunidade perante os 

conteúdos produzidos e disseminados. Na sequência, teceremos considerações sobre 

cidadania e comunicação comunitária, tendo em vista os resultados que uma ação coletiva 

engajada em um objetivo comum poderá corroborar para o envolvimento social e o 

desenvolvimento da cidadania. 

Apesar do acesso à internet ainda ser seletivo e não estar disponível para todos, a TV 

Comunitária pode ser um porta-voz da comunidade, reproduzindo conteúdos em outros 

espaços, além da radiodifusão. Assim, o uso da internet com sites, canais de vídeos, 

microblogs, blogs, redes sociais, dentre outros dispositivos podem se caracterizar como 

lugares de disputas sociais, sendo essencial sua apropriação pelos movimentos sociais, 

principalmente aqueles cujos objetivos visam a descentralização dos meios de comunicação, 

no intuito de potencializar a participação da comunidade local. Portanto, a partir de 

observação virtual apresentaremos resultados sobre o nível de “interação bruta” identificada 

nas ações online da sociedade sobre as mensagens postadas pelas TVs Comunitárias em 

plataformas web, tais como respectivos sites ou blogs, fanpages (páginas do Facebook)15 e 

Canais no YouTube16, também considerando a relação das temáticas postadas com a 

comunidade local. 

Por fim, tendo em vista o cenário estruturante e conjuntural apontado, chegaremos ao 

último Capítulo (3) com o desafio de constatarmos o nível de envolvimento da população com 

as emissoras TV Comunitária de Niterói e Caxias TV Comunitária por intermédio das 

                                                 
15Plataforma de mídia social na qual tanto a TV Comunitária de Niterói (e Canal da Cidadania de Niterói) quanto 

a Caxias TV Comunitária possuem página. 
16Plataforma com canal de vídeo (streaming) no qual a TV Comunitária de Niterói e a Caxias TV Comunitária 

possuem perfil criado. 
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diferentes plataformas de comunicação. Além da atuação nos processos de produção, 

voltaremos nossos esforços para as perspectivas de envolvimento que possam ser 

potencializadas pela TV Comunitária na era da comunicação em rede. Através das 

entrevistadas poderemos nos aproximar da realidade dessas emissoras, destacando as 

possíveis coerências e contradições nos processos de produção diante dos dados gerais 

coletados pelos rastros midiáticos na web e os possíveis retornos obtidos com o exercício da 

participação e da cidadania a partir da perspectiva de produção de conteúdos regionais.  
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[...] a verdadeira utopia nada tem de fantasiosa ou abstrata, nem é simples 

produto da imaginação fortuita. Ela torna-se viável quando consegue traduzir 

o explícito desejo dos sujeitos de realizarem reorientações na vida cotidiana 

e mudanças nas esferas social, política, econômica e cultural.   

                                                                                              Dênis de Moraes17 

 

 

2 TV E SOCIEDADE: RELAÇÕES COTIDIANAS 

São Paulo, 2 de dezembro de 2007. Início da transmissão digital no Brasil. É o marco 

para a evolução do maior meio de comunicação de massa do país.  A TV jamais será a mesma 

com todas as possibilidades trazidas pela digitalização. O desafio de uso da TV móvel e a 

convergência com a internet são apenas duas consequências da revolução iniciada. Muitos 

outros temas precisam ser analisados e discutidos.  

Com a regulação do Canal da Cidadania e a consequente transmissão de canais 

comunitários através de sinal aberto, novas perspectivas são trazidas para o segmento. Trata-

se de momento relevante para aprofundar conhecimentos e otimizar possibilidades para a 

sólida construção da TV Comunitária, conforme aplicação de preceitos da teoria crítica da 

mídia no cotidiano. Por isso, uma análise cuidadosa do cenário deve ser realizada com o 

objetivo de nortear estratégias para ampliar a participação da comunidade tanto nos processos 

de produção e gestão do canal, como no envolvimento com o conteúdo disseminado. A partir 

deste horizonte, a TV Comunitária poderá contribuir para a revitalização da vida cotidiana ao 

proporcionar espaço para o debate, o desenvolvimento da cidade, o fortalecimento da justiça 

social e a construção da cidadania, conforme previsão constitucional para práticas 

democráticas na comunicação. 

Com a propagação desse ideal, à medida que o Canal da Cidadania concretize sua 

atuação regional como Canal Comunitário sintonizado em TV Aberta Digital (DTV) poderão 

ocorrer novas tensões entre TV Comunitária e a indústria da mídia na disputa pela atenção e 

envolvimento do espectador. Entre tais instituições poderá ocorrer a competição por 

territórios simbólicos, uma vez que a “administração” dos índices de audiência18 e o 

estabelecimento de “conveniências estratégicas” norteiam os discursos hegemônicos 

(MORAES, 2009).  

                                                 
17 MORAES, Dênis. A batalha da mídia. Governos progressistas e políticas de comunicação na América Latina 

e outros ensaios. Rio de Janeiro: Ed. Pão e Rosas, 2009, p. 34. 
18

No próximo capítulo serão apresentadas similaridades e divergências em relação ao conceito de audiência e 

índice de envolvimento.  
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No entanto, essa disputa já ocorre prioritariamente através de instâncias sociais, 

econômicas, políticas e culturais inerentes à cotidianidade, visando deslegitimar movimentos 

sociais e enfraquecer a comunicação comunitária. Portanto, por intermédio de implicações 

político-econômicas, regulamentares e tecnológicas na inserção da TV Comunitária no 

cotidiano da sociedade, persiste um paradoxo na distensão entre a lógica mercantil e a 

apropriação democrática. Diante desses aspectos, a proposta deste capítulo é apresentar 

questões estruturais e conjunturais que permeiam um ideal de configuração da esfera pública 

dialógica e a inserção desse mecanismo como resistência local, sobretudo diante da inserção 

do Canal da Cidadania como opção para o fortalecimento da constituição de agenda 

democrática pautada pela opinião pública. 

 

2.1 Economia política da comunicação massiva 

Século XXI, TV nova ou quase. A indústria de comunicação entrou em um túnel sem 

volta. A digitalização traz consigo cantos e encantos, sendo um dos destaques a implantação 

do Canal da Cidadania no sistema de TV Aberta Digital. Diante deste cenário, com a 

implantação da TV Digital Aberta e, mais especificamente, do Canal da Cidadania, os atores 

sociais devem estar preparados para enfrentar todos os desafios da sereia que dedilha a harpa 

recitando vantagens tecnológicas do novo sistema de transmissão com promessas de 

democratização da mídia, sem expor as consequências advindas do modelo econômico-

político brasileiro. 

Justamente com o intuito de compreendermos as influências da indústria televisiva nos 

modos de vida da sociedade, serão avaliados aspectos econômicos e políticos dessas 

estruturas de poder configuradas no país. Essa abordagem inicial é fundamental para o 

desenvolvimento do estudo, uma vez que contribuirá para melhor compreendermos a lógica 

de produção e de distribuição de conteúdos, e sua consequente relação com o público. 

Embora a política tenha sido determinante no desenvolvimento do Jornalismo, quando 

prevaleciam instrumentos de informação classista e dirigida a pequenos grupos, foi com o 

surgimento da imprensa comercial que novos rumos foram traçados (SCHUDSON, 2010). 

Um caminho sem volta que proporcionou o fortalecimento da economia, subjugando a 

política aos seus interesses e consequentemente impactando as esferas social e cultural. Nessa 

perspectiva, com o fortalecimento da burguesia e desenvolvimento dos Estados-Nação, 

amplia-se a circulação e troca de mercadorias, informações e culturas, contribuindo para a 
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constituição do massivo (MARTÍN-BARBERO, 2003) e também para a reconfiguração da 

esfera pública (HABERMAS, 2003) a partir de interesses privados.  

É justamente a atuação do privado sobrepondo interesses do Estado e da sociedade que 

serão consideradas nas análises a seguir. Para potencializar retornos financeiros e atender às 

leis de mercado, conglomerados de comunicação do segmento privado forjam alternativas que 

ameaçam a democracia. Ou seja, manobram o desenvolvimento e a aplicação de 

regulamentações que possam impactar nos negócios. Visando proteger seus objetivos 

comerciais, omitem interesses capitalistas ao assumir atividades de cunho social, quando de 

fato obstruem princípios como pluralidade, consciência crítica e formação de cidadãos:  

É então, quando os meios são desviados de sua função política, que o 

dispositivo econômico se apodera deles - porque os Estados mantêm a 

retórica do "serviço social" das transmissões, tão retórica quanto a "função 

social" da propriedade, mas cedem aos interesses privados a tarefa de dirigir 

a educação e a cultura - e a ideologia se torna agora sim informadora de um 

discurso de massa, que tem como função fazer os pobres sonharem o mesmo 

sonho que os ricos (BARBERO, 2003, p. 230). 

Foi sob esta realidade que foram publicados instrumentos como a Lei do Cabo 

(8.977/1995) que viabilizou a regulação e a exibição de Canais Comunitários em TV a Cabo, 

o Decreto 5.820/2006, implantando o SBTVD – T (Sistema Brasileiro de TV Digital 

Terrestre) e prevendo o desenvolvimento do Canal da Cidadania através de incentivos para o 

avanço do sistema de TV Digital Aberta (Lei 11.484/2007), além de outras decisões que 

impactam toda a cadeia de comunicação, tais como a Lei 12.485/2011 que possibilita a 

entrada de empresas de telecomunicações nesse segmento de mercado, assim como incentiva 

a circulação de conteúdos audiovisuais brasileiros.  

 No caso da decisão sobre o sistema de TV Digital Aberta (DTV19), por exemplo, o 

envolvimento pleno da sociedade nas discussões foi incipiente, sem a devida abertura para 

fóruns e a disseminação de explicações sobre o real impacto na vida da população (CRUZ, 

2008). Como também é afirmado por Bolaño e Brittos (2007, p. 285), trata-se de “tradição 

brasileira de não incorporação da sociedade civil na discussão e na gestão das mídias”. Apesar 

desta prática arbitrária ser recorrente em aplicações de leis que envolvem os mais diversos 

campos sociais, é justamente através da comunicação que se constroem discursos e realidades. 

Desta forma, grupos hegemônicos desenvolvem estratégias para perpetuar o controle sobre os 

meios massivos e intentam sufocar alternativas comunitárias, evitando a promoção de 

mecanismos de resistência ou intervenções norteadas por movimentos sociais. 

                                                 
19 DTV: abreviatura de Digital Television, ou Televisão Digital. 
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Embora os processos de dominação e apropriação dos espaços de radiodifusão sejam 

mantidos pelas majors nos mais diversos territórios neoliberais, faz-se necessário buscar 

alternativas para que os processos comunicacionais sejam democráticos e inclusivos, 

possibilitando abertura para experiências – se não hegemônicas nesse primeiro momento, ao 

menos que despertem algum sinal de resistência. Nesse aspecto, as leis de radiodifusão 

comunitárias do Chile e do Uruguai (MORAES, 2009, p.196) exemplificam iniciativas 

promissoras para o fortalecimento desse segmento que deve pautar suas atividades pela 

garantia à pluralidade, à diversidade e ao livre acesso às técnicas de produção e 

consequentemente liberdade de expressão pela sociedade.  

Apesar da democracia ser entendida como “subproduto da modernização” (MARTÍN-

BARBERO, 2003, p.247), Moraes (2009) cita que o pluralismo é um dos elementos 

essenciais para democratizar a comunicação. A partir desse raciocínio, ratifica-se a relevância 

da TV Comunitária como oportunidade de proporcionar voz aos cidadãos das comunidades, 

caracterizando-se como espaço para intervenção local. Por esta vertente, a implantação do 

Canal da Cidadania no espectro de radiodifusão de TV Aberta e o aprimoramento das 

iniciativas comunitárias de TV, com respectiva atuação complementar através de outras 

plataformas, poderão potencializar a participação da comunidade, transformando 

positivamente sua relação com esses canais à medida que fortaleça seu interesse em apropriar-

se da comunicação pública local. Esse objetivo não deve ser omitido e/ou menosprezado, ao 

contrário, deve ser lembrado como característica primordial a ser perseguida, visto que 

existem casos em que poucas pessoas, que são ou se dizem representantes, 

conduzem o processo de implantação e gestão de canais comunitários de 

modo isolado e autoritário, com baixíssima participação das organizações 

comunitárias locais. Seja por falta de envolvimento e interesse das pessoas 

ou dessas entidades, por falta de oportunidade de participação ativa ou por 

discordâncias político-operacionais, o fato é que existem canais 

comunitários, não muito comunitários, no sentido de falta de um processo 

partilhado de ação, embora possam estar agindo em favor da ‘comunidade’ 

(PERUZZO, 2004, p.04). 

Como exposto por Peruzzo (2004), há variações na “qualidade da participação” da 

comunidade, o que envolve diretamente o modo como vem sendo adotadas estratégias de 

gestão e produção dos conteúdos. Logo, após dez anos da Lei do Cabo e consequente uso 

gratuito de espaço nos serviços de TV por Assinatura para disseminação das iniciativas 

comunitárias, torna-se essencial incluir esse tema na pauta dos projetos de implantação do 

Canal da Cidadania, também ampliando a discussão com intuito de aperfeiçoar sua atuação, 

garantindo o uso desse espaço para e com a comunidade.  
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Essa discussão perpassa a liberdade e o comprometimento com a produção de 

conteúdos por qualquer cidadão ou organização representante de movimentos sociais. 

Portanto, essa participação não deve se restringir à pessoa jurídica ou às entidades que 

contribuem para o financiamento da operação do canal, tal como apontam Peruzzo (2004) e 

Cabral (2015). Contudo, diante da atual ausência de regulamentação eficaz que proporcione a 

sustentabilidade dessas iniciativas através de incentivos do Governo ou de outras formas de 

arrecadação, as estratégias desenvolvidas para financiamento das TVs Comunitárias, se não 

conflitam, podem desvirtuar a essência democrática da proposta pelo espaço de radiodifusão 

comunitário que envolva os cidadãos. 

Enquanto há debate sobre propostas que viabilizem a operação dos canais 

comunitários, seja através de repasses advindos do Estado ou de empresas privadas20, seja 

através de projetos de patrocínio cultural, Peruzzo (2004) observa que não há um padrão de 

ações realizadas para obtenção de recursos financeiros. Alguns representantes de iniciativas 

comunitárias de comunicação optam por alugar seu espaço para entidades disseminarem 

conteúdos próprios (caso da TV Comunitária de São Paulo), outros sobrevivem de doações 

esporádicas advindas de associados (TV Comunitária do Rio de Janeiro). Como resultado, não 

há isonomia no processo de administração entre os diferentes canais espalhados pelas cidades 

do país, e muitos sobrevivem com a possibilidade de fechar a qualquer momento.  

Paralelamente a essa realidade, uma vez que a proposta do Canal da Cidadania prevê 

implantação de faixas de programação destinadas a organizações sociais nos munícipios com 

possibilidade de recepção pelo sinal aberto, será realizada aqui uma breve análise sobre a 

situação econômica das emissoras de TV Aberta. Com esse objetivo, é válido considerar 

dados publicados em 2014 a partir do estudo “Contribuição Econômica do Setor Audiovisual 

Brasileiro”21, elaborado pela Tendências Consultoria Integrada para a Motion Picture 

Association na América Latina (MPA-AL) e o Sindicato Interestadual da Indústria do 

Audiovisual (SICAV). Segundo projeção desse levantamento, a indústria audiovisual 

(produção e distribuição de conteúdo) movimentou cerca de R$ 20 bilhões na economia do 

país, além da contribuição indireta de aproximadamente R$ 12 bilhões. Tais estimativas do 

PIB garantem ao setor números próximos àqueles apresentados por indústrias tradicionais 

como têxtil, vestuário, produtos farmacêuticos e autopeças. Adicionalmente, outro dado 

relevante advém do Projeto Inter-meios, que reporta o volume de investimento publicitário 

direcionado aos veículos de comunicação sob responsabilidade de empresas privadas. Ao 

                                                 
20Como através do imposto FISTEL 
21Disponível em <http://mpaamericalatina.org/>. Acesso em: 20 ago 2015. 

http://mpaamericalatina.org/
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longo de 201422 o retorno foi igual a R$ 23,4 bilhões para TV Aberta e R$ 2,1 bilhões para 

TV por Assinatura. Do total investido em todos os meios, esses números correspondem a 

58,5% e 5,3%, respectivamente.  

O investimento proveniente de venda de “espaço” na grade (dentro da programação ou 

nos horários comerciais) para diferentes formatos de publicidade, incluindo patrocínios e 

apoios, representa mais de 90% da fonte de receitas do setor privado23. Ou seja, as empresas 

de broadcast possuem sua sustentabilidade fundamentada na comercialização de tempo para 

exibição de marcas, produtos e serviços ao longo da sua grade de programação.  

Em virtude desse modelo de negócios, equipes específicas são orientadas a prospectar 

o mercado anunciante. Assim, para desenvolvimento de suas atividades, profissionais são 

direcionados ao atendimento de demandas nacionais (veiculação de publicidade em todo o 

território brasileiro) ou locais, provenientes de diferentes anunciantes dos mais diversos 

setores. 

Isso significa dizer que, além de político, também há interesse econômico dos 

conglomerados de comunicação no espaço local, visando conquistar a diversidade de recursos 

oriundos das possíveis modalidades de publicidade – questão diretamente relacionada ao 

esforço de reter bons índices de audiência, como veremos no capítulo 02. 

Ampliando esse olhar, percebemos que o mercado anunciante, apesar de sua 

relevância para essa Cadeia de Valor, não está isolado, antes compõe complexo esquema de 

saída de despesas e entrada de receitas. A respeito desta segunda opção, também podemos 

observar os subsídios advindos do Governo.  

No cenário brasileiro percebe-se concentração de recursos e de aportes financeiros em 

basicamente sete grupos econômicos24 de comunicação por radiodifusão em TV Aberta, 

tornando evidente o desequilíbrio da política pública para com a democracia nos processos de 

comunicação, também evidenciado pelo descaso com o financiamento e o fomento de canais 

comunitários. Portanto, é essencial a configuração de cenário em que os cidadãos e seu 

cotidiano sejam representados através da prioritária valorização de produções locais, ainda 

                                                 
22 O ano de 2014 foi o último período com reporte de dados consolidados uma vez que 2015 o Projeto Inter-

Meios foi interrompido. Essa iniciativa do Meio&Mensagem publica há pelo menos 13 anos os dados mensais 

sobre o faturamento publicitário dos meios. No entanto, a partir de agosto de 2015, instituições como Abert, 

ABL, Abmooh, Aner e ANJ recomendaram aos seus veículos associados que não mais reportassem suas receitas 

publicitárias. Segundo notícias publicadas, a recusa ocorreu em virtude de outras empresas como Google e 

Facebook não participarem do projeto que, em princípio, deveria envolves a cooperação de todos os meios 

(Fonte: Projeto Inter-Meios). Porém, cabe considerarmos que esta decisão somente ocorreu neste ano, quando 

paralelamente muito se discute a respeito da redução de verbas publicitárias, impactando na performance dos 

veículos. 
23 Pesquisa sobre televisão no Brasil FGV / ABERT disponível em Mapeamento TV Aberta – ANCINE, 2010. 
24 Globo, SBT, Record, Bandeirantes, RedeTV!, CNT e Gazeta (BOLAÑO e BRITTOS, 2005). 
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que em detrimento do segmento privado. Nessa instância, urge a necessidade de intervenção 

governamental para fomentar as ações de comunicação comunitária, reconhecendo-a de fato 

como prestação de serviço público que deve estar ao dispor de todos os interessados. Ou seja, 

o que se almeja agora, nos raios da influência estatal, é um conjunto de 

programas e ações que diversifique as fontes de emissão, altere leis e marcos 

regulatórios, estimule meios alternativos e comunitários, apoie a geração e a 

divulgação de conteúdos regionais e locais e redirecione fomentos e 

patrocínios à produção audiovisual independente (MORAES, 2009, p.20). 

Porém, a omissão do Estado muitas vezes se configura como resposta às táticas de 

empresas privadas para enfraquecer as ações não hegemônicas, alternativas ou de resistência. 

Quando ocorrem movimentações para discutir temas que impactam a comunicação, novos 

direcionamentos são pleiteados para atender interesses mercadológicos. Foi o que ocorreu, por 

exemplo, com a definição dos parâmetros para o SBTVD – T (CRUZ, 2008; BOLAÑO, 

BRITTOS, 2007). Portanto, ainda que não ditos, ocorrem acordos velados. São estratégias 

forjadas para a manutenção da hegemonia política e econômica, pois, ainda que de modo 

granular, movimentos sociais convergentes com as necessidades e os anseios da comunidade 

podem representar tanto ameaças no microambiente como exemplo para outros grupos que 

compartilham do ideal democrático nas práticas comunicacionais. 

Contudo, esse cenário não se restringe ao Brasil. Segundo Cabral (2015), salvo 

exceções, a regulação da Comunicação vem seguindo lógicas mercadológicas tanto no 

território europeu quanto norte-americano, frustrando ou reduzindo o âmbito de atuação de 

ativistas. E tendo como referência estudos realizados por Chiara Sáez Baeza em relação à 

televisão alternativa em países como Espanha, Estados Unidos e Venezuela, conclui que o 

espaço local emerge como campo de batalha, onde os beneficiados são os conglomerados de 

comunicação, tendo menor relevância ou nenhuma o atendimento das necessidades da 

sociedade. Desta forma, 

essa visão reforça e amplia a compreensão de que a regulamentação vai 

sendo delineada para o favorecimento do Mercado também no âmbito local, 

tornando as oportunidades de participação de ativistas da comunicação cada 

vez mais restritas no espaço radioelétrico e buscando construir uma 

legitimação junto à população em geral através da mobilização pela 

responsabilidade social e pelo empreendedorismo local (CABRAL, 2015, 

p.47). 

Nesse aspecto, podemos observar o lobby25 realizado por essas corporações 

respaldadas pela influência da Indústria Cultural perante o Estado e a sociedade. De modo 

geral, não são poucos os exemplos de demonstração de poder do mercado cultural, mas no 

âmbito internacional é simbólica a proximidade de endereço da MPAA (Motion Picture 

                                                 
25Acordos estabelecidos, sob pressão, para garantir a prevalência de privilégios e interesses. 
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Association of America) em Washington, Estados Unidos: praticamente ao lado da Casa 

Branca. Sobre esse caso, Martel (2012, p.25) insinua que a distância de menos de 200 metros 

entre ambas instituições não é acidental, uma vez que a MPAA representa a esfera de atuação 

política da indústria hollywoodiana. Portanto, através de seus representantes, atua diretamente 

nos bastidores do Congresso para proteger os interesses de expansão da cultura norte-

americana.   

Essa proximidade não parece ter exclusividade no cenário norte-americano, uma vez 

que no Brasil há significativo vínculo entre a política e o audiovisual. Sobre esta constatação, 

até 2009, 271 políticos tinham alguma relação administrativa direta com 324 veículos de 

comunicação do país, segundo levantamento realizado pelo Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação (FNDC)26. Até o momento, apesar de contrariar diretrizes 

constitucionais, poucas evoluções são observadas. No entanto, muito além desses números 

que explicitam a realidade brasileira de concentração de poder sobre a comunicação, é preciso 

considerar outras influências redutoras das fronteiras entre interesses econômicos e políticos 

que permeiam a cadeia audiovisual. 

Destarte, tal como objetos de consumo, a cultura também está sujeita ao mercado e 

consequentemente, às diretrizes políticas e econômicas traçadas pelas empresas privadas. No 

setor broadcasting não é diferente visto que, com o desenvolvimento dos mercados e a 

evolução tecnológica, intensifica-se a corrida pela maximização de resultados através da 

aplicação de teorias de Marketing para construção e/ou proteção de monopólios:  

Nada é mais esclarecedor do verdadeiro impulso civilizatório do capital que 

a observação de que a tendência irrefreável da concorrência ao monopólio 

pode ser explorada do âmbito econômico, em que foi precisamente 

formulada por Marx, para o campo mais amplo da cultura (BOLAÑO, 

BRITTOS, 2007, p.51). 

Seguindo este entendimento, Bolaño (2000) procura destacar o trabalho intelectual 

como elemento central da economia política da comunicação. Aponta que a Indústria Cultural 

como provedora de capital, não só sujeita o trabalho cultural como expõe suas regras e nesse 

sentido pode ser percebida como função mediadora entre mundo da vida e sistema - composto 

pelo Estado e capital, elementos expostos nas análises de Habermas.  

De fato, as atividades que permeiam a concorrência envolvem estratégias internas e 

objetivos organizacionais, métodos de produção que seguem economia de escala e de escopo, 

uso de avançadas tecnologias, aquisições e fusões, além de atuação política e econômica para 

definição estruturante do mercado. Sob a ótica econômico-comercial, barreiras de entradas 

                                                 
26Conforme notícia publicada: http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2014/10/entidades-pedem-fim-de-

concessao-de-meios-de-comunicacao-a-politicos-com. Acesso em: 20 jun 2015. 
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são estabelecidas a qualquer novo entrante, incluindo opções que envolvam meios 

comunitários. Pelo posicionamento sociopolítico e cultural da esfera privada, qualquer nova 

alternativa de comunicação, sobretudo advinda de ativistas, deve ser sufocada para que não 

represente eventual indício de ameaça à ordem hegemônica estabelecida.  

Contudo, na prática a dinâmica é menos previsível e grupos de resistência se formam 

para enfrentar a tendência homogeneizadora da Industria Cultural. Esta problemática ocorre 

nos mais diferentes Estados Neoliberais e em distintos níveis conforme peculiaridades da 

política, economia, cultura, história e atuação social. Especificamente no caso do Brasil, país 

em que se realiza este estudo, além das consequências histórico-sociais que oprimem 

movimentos pró-desenvolvimento de TVs Comunitárias, observa-se a ampliação de disputas 

pelo local ao mesmo tempo em que há o incremento de concentrações midiáticas. 

Uma vez que nesse momento ainda é dificultoso realizar ações em escala nacional ou 

global, busca-se contrapor as práticas conservadoras dos grandes grupos de mídia através de 

intervenções locais. A intenção é identificar lacunas e promover alternativas diversas às 

formas dominantes de cultura impostas pela mídia. Trata-se de estratégia de inserção no local 

diante de cenário que não favorece a democracia. Como as iniciativas ainda são isoladas e 

encobertas pela cultura de massa, a construção de identidade advém de conhecimentos 

preconcebidos na sociedade e para ela mesma, assim encrustando esse saber (ou falta de 

saber) na consciência coletiva através de ideologias disseminadas pelas corporações 

midiáticas.  

Contra esta vertente, MORAES (2009, p.18) defende “experiências que se oponham 

aos crivos e controles da mídia, introduzindo projetos criativos capazes de descentralizar, 

progressivamente, os processos comunicacionais e contribuir para o alargamento das margens 

da diversidade”. Sobre este aspecto, a programação local e pública poderá contribuir para a 

formação de consciência crítica do cidadão, tornando-o apto a se envolver e discutir temas 

(hegemônicos ou não). Seguindo esta dinâmica, desafios e oportunidades são apresentados 

com a regulamentação do Canal da Cidadania (DTV) e respectivas faixas a serem 

disponibilizadas para organizações sociais, conforme veremos a seguir. 

2.2 Regulamentação: desafios e oportunidades 

Diante do cenário midiático pautado por acirrada concorrência e profundas mudanças 

tecnológicas, torna-se ainda mais urgente a inserção governamental para regular e fomentar 

práticas de comunicação comunitária. Isto porque o histórico do modelo de comunicação 

brasileiro é marcado pela omissão do Estado em relação à concentração político-econômica 
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dos meios em prol da manutenção da lógica capitalista, em detrimento do avanço de práticas 

pluralistas que viabilizem espaços de expressão da sociedade.   

Como principal representante do massivo, a TV evita temas que evidenciam as 

“asperezas” do cotidiano e propicia conformidade (BOURDIEU, 1997), e assim, “reduz as 

diferenças sociais enquanto propicia homogeneização ideológica” (MARTÍM-BARBERO, 

2003). Para este último autor, considerar apenas seu potencial integrador e interesses 

comerciais envolvidos acaba por encobrir a atuação da TV na ressignificação do conceito de 

cultura. Isso justifica a não inclusão desse meio nas pautas sobre políticas culturais, seja por 

parte dos governos ou de outros grupos. Também explica as falácias dos processos de 

regulamentação que, enquanto em construção, garante à sociedade que algo em prol está 

sendo realizado, porém sem mudanças profundas na prática. 

A regulamentação do modelo de TV brasileira deveria prever métodos de regulação e 

controle sobre o espectro de radiodifusão, visando garantir a pluralidade no acesso aos meios 

de produção e a consequente desconcentração do modelo atual. No entanto, o arcabouço legal 

do Brasil encontra-se defasado e ineficiente, pouco refletindo a realidade midiática diante dos 

avanços tecnológicos e com reduzidas expectativas de efetivas mudanças que garantam a 

reconfiguração desse cenário excludente. 

Segundo Bolaño e Brittos (2005, p. 871), com a implantação da TV Digital e 

consequente regulamentação, configura-se momento oportuno para rediscutir a TV brasileira 

cujo sistema garante “privilégios político-partidários, falta de controle público dos processos 

de publicização e ausência de um sistema não-comercial paralelo com força junto ao público”. 

De fato, pouca movimentação a respeito ocorreu e/ou vem sendo desenvolvida pelo Estado. 

Tal posicionamento é historicamente recorrente, impondo dificuldades no processo de 

democracia quanto à participação popular no estabelecimento de regulações, sendo inexistente 

ou quase ausente o controle público-social: 

O reconhecimento dos mecanismos de controle público no Sistema de 

Telecomunicações no Brasil, mapeados nesta pesquisa, ainda não revela a 

participação popular nesses processos, já que esse público não opina [na] 

concepção de políticas públicas, tarefa exclusivamente reservada ao 

Executivo, mas precisamente ao Ministério das Comunicações (LEAL apud 

BOLAÑO, BRITTOS, 2007, p. 37). 

Assim, como exposto anteriormente e reconhecendo a influência da Indústria 

Midiática nas práticas políticas visando proteger seus interesses econômicos, compreende-se 

que o descaso pela elaboração de leis eficazes que regulamentem o espectro hertziano e 

consequentemente, o desenvolvimento pleno de comunicação comunitária, pode ter razões 

mais profundas que vão além da negação de uma cultura televisiva. Ocorre devido à negação 
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do popular e ao consequente receio de promover a multiplicidade de vozes, arcabouço da 

comunicação democrática. Nesse caso, Moraes (2009, p.116) aponta como 

essencial a participação do poder público nos sistemas de informação e 

difusão cultural, através de providências articuladas que resultem na 

renovação de leis e marcos regulatórios das outorgas de Rádio e TV, na 

descentralização dos canais de veiculação, no apoio a produções 

audiovisuais independentes, em maior equanimidade nos acessos ao 

conhecimento e às tecnologias, na geração e distribuição de conteúdos 

regionais e locais sem fins comerciais. 

Deste modo, um dos principais desafios é justamente identificar oportunidades de 

intervenções sociais através de lacunas nesse sistema imposto cujas raízes histórico-sociais 

provocam reincidências e retrocessos no percurso de democratização da mídia. É preciso 

reconhecer iniciativas e elaborar estratégias, assim como “identificar o quanto ainda 

precisamos avançar para um mundo no qual a informação, a comunicação e a cultura estejam 

plenamente socializados” (MORAES, 2009, p.13). Assim, através de análise crítica da mídia é 

possível estabelecer trincheiras com o objetivo de intervir no processo de regulamentação. 

Ainda que não atingindo o ideal imediatamente, práticas cotidianas podem ser construídas 

através da comunicação comunitária e nesse aspecto, o Canal da Cidadania e as iniciativas de 

TV nas diferentes plataformas mostram-se como potencial de incursão. 

De fato, o modelo de Televisão digital brasileiro já foi definido e através dele será 

possível disponibilizar o espaço hertziano para a implantação de canais comunitários através 

do sistema aberto nas mais diversas cidades brasileiras. Essa circunstância é inusitada e muito 

significativa para os processos de representação do local, ao viabilizar que movimentos 

sociais e cidadãos não só tenham voz, como sejam ouvidos. Ou seja, amplia-se a possibilidade 

de recepção uma vez que até então as TVs Comunitárias foram legalmente disponibilizadas 

através de serviços de TV por Assinatura (Lei 8.977/1995 e da Lei 12485/2011). 

Com essa decisão, a comunicação comunitária ficou restrita (tanto geográfica quanto 

socialmente – mesmo com o crescimento no número de assinantes apontados nos últimos 

anos, atingindo 19 milhões de domicílios até o 2º trimestre de 201527) ao espectro ocupado 

pela prestação de serviço de TV por Assinatura. Apesar da contradição proporcionada pela 

referida lei, foi um avanço para a regularização dessas iniciativas que até então se 

mobilizavam pontualmente - conforme registros de Peruzzo (2004), desde 1980 há atividades 

descontinuadas de TVs Comunitárias na modalidade TV Livre (ou TV de Rua). 

Antes da Lei do Cabo, durante 15 anos a TV Comunitária atuou de modo itinerante e 

intermitente em prol de causas sociais, políticas e culturais. Após 1995 e consequente 

                                                 
27Disponível em < http://www.abta.org.br/dados_do_setor.asp>. Acesso em: 29 ago 2015. 

http://www.abta.org.br/dados_do_setor.asp
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regulamentação em 1996, foram necessários outros 10 anos para instrução de decreto 

(5.820/2006) prevendo a existência do Canal da Cidadania juntamente com a criação da TV 

Digital Aberta. Como sinalizado por Bolaño e Brittos (2007), ao longo desse período, 

movimentos de avanços e recuos foram percebidos e em muitos desses momentos, com 

diferentes tipos de intervenção das empresas privadas nas decisões dos governos. Depois de 4 

anos, a Portaria 189/2010 foi publicada expondo diretrizes básicas para implantação do Canal 

da Cidadania e desde então, outros instrumentos vêm sendo disseminados para nortear sua 

atuação. 

Como pode ser percebido, o processo é moroso e torna-se ainda mais lento diante da 

tentativa governamental em harmonizar os interesses envolvidos, sobretudo dos 

conglomerados de comunicação. Logo, há pelo menos 35 anos a TV Comunitária no Brasil 

vem tentando se consolidar como alternativa para práticas de comunicação inclusiva e 

participativa. Vale ressaltar que o Canal da Cidadania, e suas faixas a serem utilizadas pelas 

organizações sociais, somente pode ser instaurado a partir da articulação do governo 

municipal que deve oficializar junto ao Ministério das Comunicações o interesse de sua 

implantação local. Isto denota fator que deve considerado nas análises sobre o desempenho 

das iniciativas comunitárias de TV nas diferentes plataformas visando estabelecer ações 

criativas que apontem opções que não as apresentadas pela mídia hegemônica: 

Se poucos controlam a informação, não é possível a democracia, deve-se 

garantir o pluralismo informativo e cultural, pois é inadmissível a exclusão 

de importantes setores do Rádio e da TV, necessitamos de meios públicos 

fortes, a serviço de todos e não dos governos de turno, o direito de 

comunicação é um direito humano fundamental (MORAES, 2009, p.191). 

Nesse mesmo sentido, Bolaño e Brittos (2005, p.879) consideram que não “há uma 

mudança substancial com relação à tradição brasileira de não incorporação da sociedade civil 

na discussão e gestão das mídias”, o que impactará negativamente no modelo de televisão 

digital e inviabilizará o pleno desenvolvimento de projetos plurais, com foco na cidadania. 

Ressaltam ainda que a política e regulamentação devem promover outros usos para a mídia, 

envolvendo 

cultura e educação, para que sejam criados vínculos com referentes 

nacionais, locais e alternativos, construindo pontes para uma sociedade mais 

justa e solidária e abrindo a possibilidade de projetos verdadeiros não-

hegemônicos, que possam atingir o imaginário dos cidadãos (BOLAÑO, 

BRITTOS, 2007, p.889). 

Nesse aspecto, é preciso percorrer trajetória em que “a TV Pública pode experimentar 

e reunir vários Brasis dentro dela. [...] uma TV que tenha cultura, jornalismo isento, debates 

aprofundados de vários assuntos, aberta à produção independente e regional” (MORAES, 
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2009, p.194). Para tanto, devemos perceber o espectro radioelétrico na era digital como um 

legado para a sociedade (CABRAL, 2015). Com todos os desafios, é possível identificar 

oportunidades para a gradual construção da TV Comunitária independente, que promova a 

garantia dos direitos dos cidadãos de se comunicar, como previsto em lei. 

Como exposto, a TV Comunitária é um dos poucos instrumentos midiáticos que pode 

ser utilizado a favor da sociedade para reduzir a concentração de poder sobre a produção e 

disseminação de conteúdo. É, portanto, uma alternativa para compartilhamento de outros 

olhares e para mobilizar segmentos até então excluídos. Por isso, ainda que os interesses dos 

cidadãos sejam deslocados para abordagens periféricas dentro da lógica político-econômica 

promovida pelo capitalismo, ainda que os processos de regulamentação sejam morosos, 

burocráticos e muitas vezes contraditórios, faz-se necessário perseguir o ideal da 

democratização da comunicação. Seguindo esta visão, isto implica na devida apropriação das 

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) e no reconhecimento de seus 

limites, evitando miopias e utopias que se revelam como armadilhas para a plena 

compreensão desse cenário.  

 

2.3 Tecnologia: miopia x utopia midiática  

Foi com a frase “A TV é nossa!” que o professor Luiz Fernando Gomes Soares (in 

memoriam), ex-presidente da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), encerrou seu 

discurso após a assinatura do decreto 5.820/2006 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(Lula), na cerimônia de instituição do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre 

(SBTVD-T). Foi uma espécie de alusão à frase “O Petróleo é nosso!” (CRUZ, 2008).  

Esta analogia é possível se considerarmos que a exploração de petróleo requer 

desenvolvimento tecnológico, além de envolver muitas negociações, interesses e política. 

Com o advento da TV digital não foi diferente: tecnologia e política são dois alicerces 

importantes para as questões que permeiam o antes, o durante e o depois da revolução digital. 

E apesar do modelo brasileiro de TV digital já estar definido, Bolaño e Brittos (2007) 

mencionam que ainda é possível pensar em propostas promissoras. Considerando sua alta e 

fácil penetração no local (99% de penetração nos lares urbanos28), esse meio digitalizado não 

somente proporcionará novos negócios, 

mas também ações de políticas públicas tendentes a atacar os graves 

problemas sociais do país. Mas, além de obstáculos tecnológicos, variáveis 

                                                 
28Fonte: Mídia Dados 2015. Publicação do Grupo de Mídia de São Paulo. Disponível em: < 

http://www.gm.org.br/midiadados> Acesso em: 15 mar 2016. 

http://www.gm.org.br/midiadados
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econômicas, regulatórias e organizacionais – como em certos casos, a 

necessidade de vencer as diferenças culturais presentes em organizações com 

origens em atividades ou em países diferentes – devem ser superadas para a 

concretização da convergência, hoje ainda um horizonte distante (BOLAÑO, 

BRITTOS, 2007, p. 38). 

Porém, enquanto essa visão pondera a influência de variáveis econômicas, regulatórias 

e organizacionais sobre a concretização da convergência, Jenkins (2009) a exalta por romper 

paradigmas, proporcionando espaço à mídia alternativa e voz aos cidadãos. Apesar de sua 

contribuição para análise das transformações do comportamento do “consumidor” com o 

crescente uso de tecnologias de comunicação, o autor desconsidera o processo histórico-social 

de construção do sujeito e sua relação com o cenário midiático.  Assim, ao desenvolver suas 

inferências a partir das consequências da convergência, omite justamente as causas que 

refletem na sua construção. Exemplifica o impacto das NTICs na política, na economia, na 

elaboração de estratégias de marcas e no desenvolvimento de conteúdos, mas ressaltando o 

lugar da convergência como causa, ao invés de consequência:  

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas 

plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao 

comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão 

a quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que 

desejam. Convergência é uma palavra que consegue definir transformações 

tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está 

falando e do que imaginam estar falando (JENKINS, 2009, p. 29). 

Contudo, Bolaño e Brittos (2007, p. 59) relatam que as dimensões econômico, político 

e cultural devem ser consideradas na sustentação do aparato tecnológico e portanto, não 

devemos desprezar a potente atuação do capitalismo para regular o digital nos processos 

concorrenciais. Como alternativa, caberá à comunicação comunitária, que se delineia às 

margens, impulsionar novas experiências através do uso crítico das NTICs. Ainda que não 

sejam ações emancipadoras, ao menos que promovam ligeiras mudanças na ordem imposta, 

através de mobilizações dos grupos subordinados e/ou dos ativistas interventores.  

Deste modo, entendemos que ao contrário de qualquer positivismo tecnológico, ainda 

que embasado nas características de aproximação de grupos e aceleração de diálogos entre os 

mesmos, os processos de transformação devem ocorrer na essência do sujeito, sob as bases 

das perspectivas histórica e social (HELLER, 2000) para assim influenciar nos usos da 

tecnologia. Ao considerar a “origem histórica da torrente” midiática, Gitlin (2003) propõe 

essa digressão: 

Não devemos nos apressar e dizer que a onipresença das mídias é produto da 

tecnologia que fugiu ao controle, ou da busca de lucros, ou de um impulso 

para ‘escapar’, ou que a fome de sensações está embutida na natureza 

humana ou, pelo contrário, é estritamente um produto do ‘capitalismo 
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tardio’. Explicações fáceis nos cegam para a enormidade de fluxos das 

mídias propriamente ditas (GITLIN, 2003, p. 38). 

Percorrendo esse raciocínio, Gitlin procura descontruir o pensamento “mágico” 

imposto pelo frenesi da velocidade e inovação que caracterizam as últimas décadas a partir de 

embasamento histórico sobre a atuação do sujeito social: “os prazeres da aquisição na cidade 

de Delft no século XVII levaram aos prazeres do consumo em Nova York no século XXI” 

(ibidem, p. 40). Quando cita McLuhan em referência à obra “Os meios de comunicação como 

extensão do homem”, ressalta que “a humanidade veio antes, com suas fomes e 

competências” (ibidem, p.39). Também menciona a influência econômica na evolução 

tecnológica, mas para concluir seus raciocínios recorre a exemplos baseados no sensorial e no 

impacto do consumo midiático. Porém, avançando nas explicações sobre esse complexo 

cenário, Thompson (1998) evidencia que as especificidades técnicas devem ser consideradas, 

mas sem 

obscurecer o fato de que o desenvolvimento dos meios de comunicação é, 

em sentido fundamental, uma reelaboração do caráter simbólico da vida 

social, uma reorganização dos meios pelos quais a informação e o conteúdo 

simbólico são produzidos e intercambiados no mundo social e uma 

reestruturação dos meios pelos quais os indivíduos se relacionam entre si 

(THOMPSON, 1998, p. 19). 

Portanto, Thompson (1998) reconhece na vida social e cotidiana o lugar da 

apropriação dos recursos tecnológicos, sujeitando estes aos seus usos conforme a construção 

de conteúdos e mensagens. Reconhece a influência da técnica e da tecnologia, mas não a 

sobrepõe às demais variáveis para compor discussões sobre o panorama midiático, 

diferentemente de McLuhan (1974), que pauta suas análises pela magnitude tecnológica e sua 

abrangência: 

A mensagem da luz elétrica é como a mensagem da energia elétrica na 

indústria: totalmente radical, difusa e descentralizada. Embora desligadas de 

seus usos, tanto a luz como a energia elétrica eliminam os fatores de tempo e 

espaço da associação humana como o fazem o rádio, o telégrafo, o telefone e 

a televisão, criando participação em profundidade (MCLUHAN, 1974, 

p.23, grifo nosso). 

Reconhecendo o lugar da tecnologia no desenvolvimento da Indústria Cultural, 

devemos considerar o viver do homem e a interdisciplinaridade de suas realizações na 

sociedade, recorrendo à dialética para compreensão dos impactos das NTICs no seu cotidiano 

e consequente consumo de TV. Assim, “o pensamento crítico e dialético impõe-se como 

elemento-chave para afugentar o culto celebratório do novo e o alarido por abundância 

mercadológicas, bem como para qualificar intervenções autenticamente transformadoras da 

cena pública” (MORAES, 2009, p.19).  
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Indo além, faz-se necessário reconhecer a tecnologia como facilitador e relevante 

instrumento que permite a atuação e a expressão de sujeitos sociais atingirem novos espaços e 

territórios. No entanto, seu benefício como organizador perceptivo não deve ser confundido 

ou superestimado. Por isso, devemos ser cuidadosos ao analisar estudos baseados no 

determinismo tecnológico e na relação de causa e efeito no processo de produção e consumo 

de mídia, desconsiderando a sinergia dos fatos que compõem a realidade. Para estudiosos 

como Jenkins (2009), Levy (1999) e McLuhan (1974), a tecnicidade proporciona uma visão 

positiva sobre a exploração midiática e sobre o consumo desenfreado.  

Neste caso, os direcionamentos voltam-se para que a indústria de conteúdo esteja 

atenta aos comportamentos sociais e seus respectivos movimentos, dentre eles, inclusive, a 

delegação de poder ao público que, com o acesso tecnológico, adquire potencial para interagir 

e dialogar com empresas e marcas (JENKINS, 2009). Ou seja, sob esta vertente, o homem se 

sujeita às revoluções tecnológicas para atuar como protagonista no consumo e se engajar com 

os conteúdos.  

Como contraponto, deve-se considerar se justamente essa dependência tecnológica 

impõe ao sujeito o peso de sua atuação coadjuvante enquanto a própria tecnologia se destaca 

como mecanismo emancipador. Ora, como projetos do capitalismo, as inovações seriam 

capazes de por si só romperem com o sistema que as alimenta? E qual seria o real papel do 

sujeito nesse cenário? 

A abordagem sistemática e reducionista de causa e efeito, desconsidera a inserção do 

consumo na rotina social que possui elementos inter-relacionados, assim como omite outros 

fatores estruturantes desta realidade. Martín-Barbero (2003, p.237) aponta a necessidade de 

avaliar as implicações das mediações, exemplificando que “o sucesso do radioteatro deve 

muito menos ao meio rádio do que à mediação ali estabelecida com uma tradição cultural”. 

Todavia, Bolaño (2000) sinaliza que a revolução tecnológica deve ser compreendida como 

parte do processo de desenvolvimento capitalista. A não percepção ou omissão deste fato, 

dificulta tanto o pleno entendimento sobre as disputas simbólicas, quanto identificação de 

instituições que visam a apropriação da tecnicidade, negando, portanto, opções de liberdade 

no contexto cotidiano de consumo dos meios.   

Nesta perspectiva, para Kellner (2001), muito além da exaltação tecnológica, é preciso 

ampliar estudos sobre educação crítica da mídia, possibilitando a disseminação de projetos 

que proporcionem estrutura de conhecimento e de reflexão sobre o que é produzido e entregue 

pelos meios de comunicação. Esta visão tem sido pouco observada para regulação de práticas 

que cultivem a cidadania, promovam a diversidade e estimulem a formação crítica. 
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De fato, a atuação pedagógica é um caminho para a transformação da realidade de 

indivíduos visando torná-los menos propícios às influências que recebem da mídia 

hegemônica. Como um processo contínuo, deve ser exercitado tanto no ambiente familiar, 

quanto escolar ou profissional. Inserido na rotina da sociedade, questionamentos e reflexões 

devem ultrapassar ações pontuais de digressão. Para recuperar o domínio, o indivíduo precisa 

negar as formas de alienação que lhe são apresentadas e atuar como observador de 

negociações forjadas pela Indústria Cultural. O ato de afastar-se e reconhecer-se como parte 

dessa negociação, pode proporcionar o fortalecimento e a transformação de sua atitude inicial 

perante o catálogo de conteúdos ofertados pela mídia.  

Embora a busca por essa constante prática possa ser exaustiva, como no ensino 

pedagógico é preciso treino para que a mente filtre e análise suas recepções. Nesse caso, o 

apoio de iniciativas comunitárias de TV pode ser fundamental tanto pela sua disponibilidade 

em estar presente no cotidiano dos indivíduos, quanto pela possibilidade de fornecer outros 

caminhos para a interpretação e análise das informações, bem como opções diferenciadas de 

conteúdo. 

A partir deste raciocínio, Bolaño (2000, p.81) defende a redução de tendências de 

concentração e propõe a implantação de usos sociais para as NTICs visando “melhoria da 

qualidade de vida e da eficácia dos sistemas de saúde, educação, participação política, etc”. 

Porém, na sequência, reforça que tais mudanças não dependem exatamente da tecnologia: 

Muitas dessas melhoras prometidas poderiam ter sido postas em prática faz 

anos [...] com gerações anteriores da tecnologia. Em minha opinião, a 

tecnologia em si mesma tem pouco a oferecer. [...] As barreiras são 

econômicas, sociais e políticas e estão profundamente arraigadas. Não se 

romperão deixando-se o desenvolvimento exclusivamente em mãos do 

mercado que parcialmente as criou (NICHOLAS GARNHAM apud 

BOLAÑO, BRITTOS, 2007, p.81).  

Para Bolaño (2007), o trabalho intelectual é o elemento central da Terceira Revolução 

Industrial. E justamente devido à sua natureza, torna-se possível a resistência (ainda que 

parcial) à política mercantil, criando não somente novas estratégias de sobrevivência como 

possibilitando que a revolução tecnológica seja orientada para mudanças sociais baseadas no 

acesso democrático à comunicação. 

O autor lembra que o Estado representa figura central na política de inclusão digital 

visando a promoção das NTICs para “desconcentração, acesso democrático e controle 

público” (Bolaño, Brittos, 2007, p.39).  Porém, adicionalmente é valido expor que este 

raciocínio está dirigido e condicionado para acesso às tecnologias – algo que gradualmente 

ocorrerá tal como observamos com a internet e seu rápido crescimento de penetração, 
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sobretudo nas áreas urbanas. Porém, a participação do público continuará sendo filtrada 

seguindo os interesses da indústria midiática, caso não ocorra mudança estrutural no processo 

comunicacional, a começar pela garantia de espaço à diversidade de vozes.   

Trata-se de um caminho a percorrer tal como vem ocorrendo com as mídias sociais, 

tendo em vista que os avanços alcançados pelas mobilizações sociais em rede (online) devem 

ser reconhecidos e respeitados, embora sejam como fagulhas proporcionadas pela 

comunicação fragmentada e não linear diante da robustez da comunicação massiva. Sob esta 

tendência, a participação e a construção de discursos locais através do espectro hertziano 

devem ser valorizadas, embora sua ocorrência esteja atrelada à reconfiguração das leis que 

norteiam o sistema de comunicação brasileiro. Com relação ao processo de democratização, 

faz-se necessário menor dependência tecnológica, sendo orientado por profundas 

transformações sociais, fruto de constantes lutas. Cabral (2015) cita a ausência de 

regulamentação e, consequentemente, de estruturação de processos para financiamentos, 

implantação e estabelecimento de prazos. 

E como aguardar a realidade de política consistente estruturante dos processos de 

comunicação comunitária pode ser uma utopia, por outro lado, é preciso avançar justamente 

para evitar retrocessos proporcionados pelas políticas de fortalecimento da exclusão. 

Sobretudo considerando que as pressões oriundas da mídia hegemônica tendem a aumentar, 

pois o cenário privado que a configura está em ebulição diante dos desafios impostos pelo 

capitalismo concorrencial do século XXI. Paralelamente é preciso utilizar as possibilidades 

existentes de modo inovador e criativo, propiciando que a comunidade faça uso das opções 

tecnológicas. Para tal, faz-se necessária a disponibilidade de instrumentos técnicos e 

capacitação de profissionais visando acompanhar a tendência “multitelas” trazidas pela 

convergência e mobilidade. 

Sobre as novas tecnologias e seus impactos nas identidades culturais, Martín-Barbero 

(2003) destaca a dicotomia entre discursos que aparecem apartados, ora retrógados (baseados 

no retorno ao passado), ora evolucionistas (foco na desvalorização do outro/atrasado). Para o 

autor, este último pensamento “converte o que resta de identidade nas culturas diversas em 

mera identidade reflexa - não têm valor senão para valorizar, pelo contraste, a identidade da 

cultura hegemônica - e negativa: o que nos constitui é o que nos falta, o que nos constitui é a 

carência”. 

Tal como exposto por Kellner (2001), apesar da multiplicidade de dispositivos de 

recepção e avanços na tecnologia, essa não é condição sine qua non para a formação de 

indivíduos mais críticos e aptos a avaliar os conteúdos que lhe são apresentados. Se não 
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houver um esforço da parte de intelectuais e de ativistas para ir de encontro aos modelos 

hegemônicos, apresentando outras opções à sociedade, não será a tecnologia que por si só 

fará.  

O volume exponencial de informações provenientes de diferentes plataformas (Rádio, 

TV, Internet, etc.) dificulta a ativa atuação dos indivíduos na realização de filtros sobre o que 

é produzido e entregue. Adicionalmente, a quantificação de possibilidades de acesso aos 

meios não necessariamente confronta os territórios simbólicos construídos. Ao contrário, são 

oportunidades de reforço de mensagens conservadoras emitidas por uma minoria – 

representantes de empresas privadas. Ademais, a oportunidade de acesso e uso efetivo dos 

meios como canal dialógico não se estende a todos. Portanto, a democracia advinda do 

paraíso tecnológico ainda representa uma utopia para a maioria das sociedades, mantendo 

grupos a margem.  

Destarte, a tecnologia e seus recursos devem ser considerados nas estratégias de gestão 

e produção da TV Comunitária, sobretudo com a implantação do Canal da Cidadania. Porém, 

a convergência e mobilidade, assim como o uso das plataformas de mídias sociais devem ser 

inseridos de modo complementar ao espectro hertziano, tal como vem sendo conduzido pelas 

emissoras privadas. Isso ratifica a importância das disputas locais pelo uso democrático dos 

canais comunitários em DTV, espaço para a representação cotidiana dos cidadãos. Sob esta 

perspectiva, entendemos que a tecnologia pode ser um relevante aliado, mas está longe de se 

consolidar como libertadora e liberadora de esfera pública horizontal e dialógica. 

A partir deste raciocínio, o argumento sedutor da tecnologia continua a encantar 

estudiosos, profissionais de comunicação e a população em prol da perspectiva de Brecht em 

relação à “utopia tecnológica de uma sociedade conversacional, dialógica, em que, por meio 

da radiodifusão, todos poderiam confluir para um consenso, e as massas poderiam exigir 

diretamente prestações de contas ao Estado” (cf SODRÉ, 2002, p.72).  No entanto, conforme 

Gitlin (2003, p. 73) afirma “a tecnologia veio em socorro do gosto fragmentado. Os 

conglomerados das mídias produziram múltiplos canais para nichos demográficos distintos”, 

seja através da multiplicação de dispositivos e telas, seja através da ampliação da oferta de 

conteúdos, sob a miopia da diversidade e da inclusão. 

Desta forma, ainda é preciso evidenciar que o desenvolvimento acelerado da 

tecnologia envolve questões de Marketing não somente de reposição dos aparelhos 

eletroeletrônicos, estimulando o capital circulante das empresas de bens de consumo, assim 

como acirrada concorrência entre empresas do setor de NTICs, ao acompanhar as demandas 

de uma geração cada vez mais conectada. Trata-se de uma estratégia, pois se, por um lado a 



41 

 

tecnologia é tida como recurso endossador da democracia na comunicação, evidenciando 

positivismo embasado em argumentos míopes e utópicos, por outra, não devemos 

desconsiderar sua aplicação através de mobilizações dos sujeitos sociais, visando o 

desenvolvimento de esfera pública habermasiana. 

 

2.4 Esfera pública popular como espaço dialógico 

Como anteriormente mencionado, a visão otimista sobre o uso da tecnologia tem como 

base a redução de distâncias espaciais e temporais, construindo “espaço público” ao permitir 

que informações estejam acessíveis a todos de modo praticamente simultâneo em diferentes 

localidades.  

Para Bolaño, em seu artigo “Sociedade da Informação: reestruturação capitalista e 

esfera pública global”, atualmente configura-se uma “nova reestruturação da esfera pública” 

uma vez que tal como na esfera pública burguesa, observa-se a característica excludente de 

segmentos sociais enquanto há a manutenção da cultura de massa e do Estado nacional. 

Todavia, é necessário mencionar que as possibilidades de exclusão – essência do capitalismo - 

dificilmente foram totalmente eliminadas uma vez que a configuração da comunicação para 

nichos e fragmentada reforça a exclusão tanto quanto a comunicação de massa. Além disso, 

Estado e sociedade continuam com atuações indistinguíveis, sendo este o cenário base para a 

reestruturação da esfera pública.   

Dando sequência ao tema, ainda vale a ressalva de que a esfera pública clássica 

apontada por Habermas (2003), não necessariamente pode ser tida como homogênea uma vez 

que interesses particulares eram (e ainda são) mantidos e baseados em informações privadas. 

Assim, o arcabouço do massivo e do Estado nacional foi construído sobre a omissão de 

informações privadas que circulavam apenas no ambiente recluso dos negócios estabelecidos 

pelas grandes corporações. Nesse caso, não é o que ainda observamos na constituição, por 

exemplo, dos grandes conglomerados de comunicação, tal como em outras atividades 

capitalistas?  

Enquanto notícias massificadas são disponibilizadas para a sociedade e o espírito 

nacional é reforçado, outras tantas informações não são levadas ao público – seja devido a 

nítidos interesses de pequenos grupos e/ou, seja devido às publicações dos meios de 

comunicação priorizarem outras questões. Em qualquer um dos casos, prevalecem estratégias 

para a manutenção do poder baseadas em táticas financeiras e ideológicas. Assim, ao longo da 

história, identificamos momentos de conflitos, alianças e novas disputas de poder entre 
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burguesia e Estado que de certa forma influenciaram na composição dos espaços de 

comunicação gerenciados por grupos privados. 

Conforme constata Habermas (2003, p. 37), durante o período feudal, o governante 

(ou Monarquia feudal) tornava como “públicas” mensagens escritas que, pela sua natureza 

escrita, eram limitadas aos seus súditos, um grupo restrito de letrados. Porém, aos poucos a 

burguesia se aproxima do “público” com a configuração do Estado moderno. Essa alta 

burguesia (composta por donos de companhias, banqueiros, editores, etc) diferencia-se e 

distancia-se dos pequenos artesãos e comerciantes: representa capitalistas, “autêntico 

sustentáculo do público, que, desde o início, é um público que lê” (ibidem, p. 37).  

Nesse interim e ao longo do século XIX, a burguesia pode ser considerada como a 

“simbiose do nobre e do popular”, tal como menciona Martín-Barbero (2003, p. 135) com 

base na reflexão de Hobsbawm. Então, a partir da crescente relação do governo (poder 

público) com seu público burguês devido à política mercantilista, inicia-se a esfera pública 

burguesa que até então estava delineada no âmbito privado. Na sequência, no final do século 

XIX, a intervenção estatal nos processos privados gera conflitos que gradualmente 

proporcionam tanto que instituições privadas exerçam competências públicas, quanto o poder 

público atuar como poder social: 

Somente esta dialética de uma socialização do Estado que se impõe, 

simultaneamente com a estatização progressiva da sociedade, é que pouco a 

pouco destrói a base da esfera pública burguesa: - a separação entre Estado e 

sociedade. Entre ambos, e ao mesmo tempo, a partir de ambos, surge uma 

esfera social repolitizada, que escapa à distinção entre “público” e “privado” 

(HABERMAS, 2003, p. 170). 

Pelo exposto, percebemos que se rompe a distinção entre Estado e sociedade. 

Consequentemente há miscelânea de atuação entre ambas instituições nas mais diversas áreas, 

não excluindo o setor de comunicação. Portanto, enquanto há remanejamento de políticas 

públicas para instituições privadas, a economia subjuga a influência política e alavanca 

negócios nas atividades de imprensa. Sujeita às mesmas ordens capitalistas, a mídia 

comercializa seus “produtos” conforme diretrizes de grupos privados. Este sucinto relato 

torna possível compreender como, posteriormente, o controle da radiodifusão centrou-se nas 

mãos de empresários a partir de concessões do Estado. O legado já havia sido constituído. 

Habermas (2003) ainda aponta que a sociedade burguesa dos séculos XVII e XIX 

mantinha aparência de neutralidade de poder em relação à constituição da esfera pública. No 

entanto, na atualidade não seria da mesma forma? Procura-se omitir a existência de interesses 

políticos e econômicos no controle dos meios de comunicação. Evita-se demonstrar que 

instituições privadas com grande volume de capital são as detentoras das outorgas de 
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radiodifusão. Os meios parecem adquirir autoridade própria através de seus discursos que uma 

vez disseminados são tidos como verdade pela sociedade em geral. Tal qual, se imbuem como 

defensores da cidadania, diversidade e pensamento crítico. 

Porém, sabe-se que a exclusão é inerente ao capitalismo. Mesmo com o disfarce de 

agregador, o mecanismo do capital mantém a dinâmica desenhada pela burguesia do século 

XIX: negar o outro, rejeitar qualquer matriz cultural que não se iguale à sua – reforço de 

poder e dominância. Trazendo para o campo midiático, por mais que os meios de 

comunicação busquem omitir esse cenário, a atuação crítica de movimentos sociais podem 

utilizar instrumentos para pressionar o Estado visando efetiva democratização da esfera 

pública. Mesmo com a permanência das empresas comerciais, faz-se necessária a 

reinvindicação de tratamento isonômico para com a implantação de meios comunitários. No 

entanto, tal como observado na reconfiguração da esfera pública burguesa, o poder público 

está imbricado com interesses particulares. Para ruir essa ordem dominante, é essencial a 

atuação conjunta de ativistas que organizem seus posicionamentos, sejam intelectuais ou 

agentes de “posições subalternas”. 

Em síntese, a indústria midiática como principal produtor e disseminador de 

informações, constitui-se como “palco” em que a realidade social é ao mesmo tempo 

construída e representada a partir de filtros políticos, econômicos, históricos e ideológicos. E, 

sendo esta a lógica da comunicação de massa, nem sempre os cidadãos são informados ou 

orientados devidamente, visto que a maioria não possui acesso ou conhecimento sobre outras 

alternativas. Nesse caso, o fortalecimento dos meios comunitários e sua legitimação como 

espaço público democrático pode ir além da prestação de serviços à sociedade a partir da sua 

apropriação como espaço crítico da comunicação e da educação.  

A proposta acima mencionada representa uma opção para a TV Comunitária. Sua 

relevância está justamente em percorrer um caminho de “intervenção local” (MARTÍN-

BARBERO, 2003) no cenário de concentração midiática já consolidado cuja origem pode ser 

identificada através da mudança estrutural da esfera pública exposta por Habermas (2003). 

Deste modo, o parecer de Habermas (2003) sobre a “mudança estrutural da esfera pública”, 

baseada na indistinção entre Estado e Sociedade pode ser útil para analisarmos a atuação da 

TV Comunitária na construção de esfera pública - de fato. Por se caracterizar como espaço 

para todos em virtude dos aspectos históricos apontados pelo autor alemão, também se propõe 

neste estudo a aproximação com o entendimento de Thompson (1998) sobre o caráter público 

ou comum a todos, publicizável.  
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  No entanto, é preciso ponderar que a configuração do público não necessariamente 

depende da tecnologia e das mídias, embora estas possam ser mediadoras. Se aquelas fossem 

cruciais, seria possível concluir que a esfera pública somente se estabeleceu 

contraditoriamente na passagem da “interação mediada” para a “quase interação mediada” 

(THOMPSON, 1998). Isto porque segundo este autor a interação mediada ocorre 

interpessoalmente ou através de meios restritos utilizados por pequenos grupos, enquanto a 

“quase interação mediada” é possível através de meios de comunicação de massa. Contudo, se 

naquela torna-se menos simples a reciprocidade das trocas comunicacionais e dialógicas, 

nesta última essa possibilidade não existe ou é extremamente dificultosa.   

Por esta vertente, inferimos que o desenvolvimento da esfera pública horizontal e 

dialógica somente seria possível na interação face-a-face com ação responsiva imediata não 

mediada, o que de certa forma coincide com o conceito da esfera pública burguesa 

apresentada por Habermas (2003). Para o autor, o estopim dessa esfera ocorre a partir do 

surgimento da imprensa crítica, quando diferentes segmentos da sociedade (nobreza e 

letrados) se reuniam em locais de sociabilização (cafés, salões, etc) para debater assuntos de 

interesse público. Nesse caso, no entanto, os demais sujeitos sociais são excluídos da 

interação, o que provoca paradoxo na utilização do termo “público” aqui proposto.   

Sob este aspecto, as contribuições de Habermas (2003) sobre a esfera pública burguesa 

e sua mudança, assim como a classificação das interações propostas por Thompson (1998) são 

relevantes para a reflexão sobre as relações sociais diante da evolução histórica da mídia. 

Contudo, necessitam ser adaptadas para o atual momento com aceleração tecnológica e 

globalização. Deste modo, ainda que a interação não ocorra presencialmente, mas mediada 

por dispositivos que possibilitem o retorno imediato e sem filtros ou restrições no envio das 

mensagens, entendemos que se trata de ação recíproca e dialógica. 

Isto pode ocorrer, por exemplo, no uso de plataformas de mídias sociais ou aplicativos 

em que a sociedade contribui com a programação da TV Comunitária, possibilitando que o 

espaço esteja aberto (público) ao debate para participação de todos os envolvidos. 

Obviamente, neste caso, a tecnologia deve ser mais uma opção, não anulando a interação 

face-a-face já mencionada por Thompson (1998). Por outro lado, se o sujeito somente é 

receptor ou expõe seu pensamento e nenhuma resposta é apresentada, caracteriza-se um 

monólogo típico dos meios “tradicionais” de comunicação de massa (TV, Rádio, Jornais e 

Revistas). Com o advento da internet, embora a tecnologia possibilite troca instantânea e 

bidirecional, ainda há pendências com o que caracterizaria o “público”, principalmente 

quando considerada a relação sujeito-produtor de conteúdo.   
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Neste caso, se um sujeito envia sua opinião para um canal de TV e mesmo recebendo 

retorno, não tem sua opinião publicizada, o diálogo foi impossibilitado de atingir o caráter 

público. Se há filtragem e apenas algumas mensagens são mencionadas ao longo da 

programação do canal, ainda está aquém do ideal público. Ora, recorrendo ao conceito de 

público - aberto a todos, disponível para a participação daqueles que se interessarem, há 

mecanismos para a sua promoção, sobretudo com a complementariedade de mídias, que não 

devem ser desconsiderados na atuação da comunicação comunitária. 

Nesse ponto, é válido questionarmos se as tecnologias, o Canal da Cidadania e as 

iniciativas comunitárias de TV em diferentes plataformas são capazes de prover esfera pública 

popular e dialógica stricto sensu. A resposta dependerá do contexto que será delineado a partir 

das mobilizações sociais que ressignifiquem as construções históricas e culturais. De fato, o 

cenário será dificultoso caso não exista o apoio programado do Estado através de ações 

político-econômicas para fortalecimento do espaço social no local. Diante do cenário pouco 

favorável (CABRAL, 2015) com ausência de regulamentações e de possibilidades de 

financiamento, faz-se necessário avaliar quais estratégias vem sendo utilizadas e podem ser 

úteis para a afirmação de iniciativas comunitárias de TV, visando sua atuação em sinal aberto 

digital e consequente alcance de maior número de pessoas.  

Diante dessas considerações, a partir da ampliação do espectro das TVs Comunitárias 

existentes através do Canal da Cidadania, aliado ao uso de tecnologias (para aqueles que 

tiverem acesso) ou não (face-a-face), evidencia-se a possibilidade de construção de esfera 

pública popular a partir de interações e trocas dialógicas baseadas na resistência local. Ou 

seja, é possível que a TV Comunitária com sua atuação local (microambiente) e justamente 

pelo seu propósito em dialogar com o entorno, viabilize a construção de “estrutural 

comunicacional do espaço público” (SODRÉ, 2002, p.187). Indo além do uso de tecnologias, 

mas não as anulando, entende-se que a proposta de comunicação (orientada por movimentos 

sociais pautados pela democratização) possui estratégias locais promissoras. Logo, temos que 

O discurso é a categoria mediadora para a reflexão transcendental, que vai 

desvelar as condições de possibilidade do que Habermas chama de ‘agir 

comunicativo’, isto é, a práxis da argumentação que permite universalizar, a 

exemplo do imperativo categórico de Kant, um consenso quanto a princípios 

formais, ou ‘máximas’ de ação. Comunicativas são as interações em que os 

sujeitos sociais tentam pôr-se de acordo para coordenar racionalmente os 

seus cursos de ação. Deduz-se daí que a comunicação (uma interação) pode 

ser “comunicativa” (entenda-se: cooperativa, teleologicamente descentrada) 

ou não (SODRÉ, 2002, p.187). 

Como exposto, a esfera pública burguesa de Habermas (2003), assim como a 

comunicação massiva apresentada pela “quase interação mediada” de Thompson (1998) não 
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consideram possibilidades de inclusão popular das minorias, embora este critique aquele 

justamente por não considerar a construção de públicos por outros grupos que não a 

burguesia. Do mesmo modo, tecnologia e meios trazem benefícios, mas não são 

determinantes para desenvolver o engajamento e propiciar a construção de espaço público 

inclusivo e democrático.   

O espaço público representa o lugar em que há o potencial de disseminar outras 

opções de conteúdo, pautadas pelo conhecimento, informação e cultura. Desta forma, as 

iniciativas comunitárias de TV devem ser reconhecidas tanto pelo Estado e pela Sociedade 

Civil, quanto e especificamente pela própria comunidade em que estiverem inseridas, para 

legitimar sua atuação crítica e dialética sobre a realidade construída e representada no 

cotidiano das cidades. 

Com esta compreensão, acreditamos que seja possível desenvolver uma nova esfera 

pública pautada pela democracia com base na missão da TV Comunitária. Esta deve ser 

implantada com foco contínuo no ideal de estabelecer uma esfera popular que seja pública, 

comunicativa, acessível a todos, participativa, dialógica e horizontal. Não se trata de uma 

utopia inalcançável, mas um caminho a ser percorrido através de uma percepção crítica 

(MORAES, 2009) sobre o lugar da comunicação local diante da atuação de blocos 

dominantes e seu poder hegemônico. Faz parte da necessidade de equilíbrio de vozes nos 

processos comunicacionais, sendo respaldo e convite para o exercício da cidadania. Assim, 

diante da análise relacional e dialógica das forças envolvidas, é conveniente questionarmos: a 

TV Comunitária seria capaz de “enculturar” as iniciativas populares locais e as reproduzir 

como processo de resistência?  

 

2.5 Iniciativas comunitárias de TV: intervenção local como resistência  

A regulação do Canal da Cidadania disponível em sinal aberto nos diferentes 

municípios em que for implantado, não somente altera a relação deste no cenário midiático 

como proporciona abertura para a participação popular. Deste modo, tendo como proposta a 

construção de comunicação horizontal e dialógica, faz-se necessário aprofundar estudos sobre 

o potencial desta iniciativa como resistência local perante a apresentação de modelos 

diferenciados de produção de conteúdos que evitem a lógica hegemônica. Ora, se a 

comunicação é uma necessidade cotidiana e a TV Comunitária tende a se apresentar como 

alternativa crítica neste contexto, é preciso avaliar os aspectos que permeiam essa conjuntura. 
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Neste caso, há oportunidade de considerar o cotidiano local como ambiente de 

rupturas com os sistemas, possibilitando compreender as relações sociais instauradas sobre a 

base da História - “substância da sociedade” (HELLER, 2000). Ou seja, se a vida cotidiana é 

essencial para reconhecer o fazer social como parte da História, a reconhecemos como 

atmosfera propícia para contradições e conflitos. Sendo por este “pano de fundo” que ocorrem 

os jogos sociais, o esquema de produção de conteúdo televisivo e seu consumo podem 

proporcionar múltiplas formas de interação e envolvimento. 

Com base nessa possibilidade de ruptura, a mídia e seus conteúdos programados são 

estruturantes do cotidiano e da rotina a partir do momento que organizam as relações sociais 

ao longo do dia. A ausência da mídia (no caso, TV) e do consumo de seu conteúdo impactam 

nas relações sociais, sobretudo diante da imersão na tecnicidade a que o homem do século 

XXI está submetido. 

Portanto, no cotidiano e nos hábitos que o permeiam é possível identificar atividades 

que transformam, ações que tanto são reflexos da dominação quanto do distanciamento, da 

“suspensão do cotidiano” (HELLER, 2000). Assim, como nas narrativas românticas de 

Martín-Barbero (2003), a TV Comunitária pode representar convite à experiência, ao 

engajamento, a sentir a dor e a lutar pela vida, pelo ideal. Enfim, através do subjetivo, 

expressar a voz do coletivo enquanto a relação do conflito é desenvolvida na cotidianidade - 

na vida do homem: 

A vida cotidiana é a vida de todo homem. Todos a vivem, sem nenhuma 

exceção, qualquer que seja seu posto na divisão do trabalho intelectual e 

físico. Ninguém consegue identificar-se com sua atividade humano-genérica 

a ponto de desligar-se inteiramente da cotidianidade. E, ao contrário, não há 

nenhum homem, por mais “insubstancial” que seja, que viva tão somente na 

cotidianidade, embora essa o absorva preponderantemente (HELLER, 2000, 

p.17). 

Segundo Heller (2000), seguir instintivamente é um risco imprescindível e necessário 

para a vida, faz parte do economicismo do cotidiano e sem o qual não seria viável 

prosseguirmos com nossas atividades. Por outro lado, cabe questionar a possibilidade de 

refletirmos a respeito de determinado conteúdo e decidir sobre continuar ou não assistindo 

determinada grade de programação. Realizarmos pontuais digressões para avaliar criticamente 

a mídia (KELLNER, 2001) e sua cultura na qual estamos inseridos. Esta análise reflexiva 

torna possível que a escolha por se envolver mais profundamente com determinado conteúdo 

(hegemônico ou não) seja consciente.  

Assim, diante da relevância do cotidiano que atravessa a vida dos homens, Martín-

Barbero (2003, p.125) cita que é preciso pensar a midiatização da vida social a partir da 
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hegemonia, rompendo com o positivismo tecnologista, embora mantendo foco no 

deslocamento histórico e social. Do mesmo modo, faz-se necessário situarmos os estudos 

críticos da comunicação comunitária sob a perspectiva do consenso a partir de resistências 

instauradas por movimentos sociais: 

Pensar a indústria cultural, a cultura de massa, a partir da hegemonia, 

implica uma dupla ruptura: com o positivismo tecnologicista, que reduz a 

comunicação a um problema de meios, e com o etnocentrismo culturalista, 

que assimila a cultura de massa ao problema da degradação da cultura. Essa 

dupla ruptura ressitua os problemas no espaço das relações entre práticas 

culturais e movimentos sociais, isto é, no espaço histórico dos 

deslocamentos da legitimidade social que conduzem da imposição da 

submissão à busca do consenso (MARTÍN-BARBERO, 2003 p.125). 

Neste caso, observar as práticas culturais e movimentos sociais a partir da análise das 

cidades em que iniciativas comunitárias de TV forem implantadas, também avaliando as 

tensões e as organizações situadas no cotidiano. Sobre esta questão, Martín-Barbero faz 

referência à luta cotidiana como cegueira do marxismo, que se concentra nas formas de 

opressão a partir das relações de trabalho: 

É a relação da opressão e a resistência à cotidianidade o que os libertários 

estavam pioneiramente relevando ao valorizar do ponto de vista da 

transformação social "a luta implícita e informal", luta cotidiana, para a qual 

o marxismo, segundo Castoriadis, tem observado uma especial cegueira 

(MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 33, grifo do autor). 

 No entanto, estudos de Heller (2000) mostram-se relevantes para a compreensão 

dessa realidade na qual o popular é evidenciado como espaço de criatividade (MARTÍN-

BARBERO, 2003). É no cotidiano que as relações são constituídas para expressar em 

pequenas atitudes a disputa pela “batalha ideológica” (MORAES, 2009) em favor de 

resistência local ao evitar a hegemonia cultural.  

Portanto, as iniciativas comunitárias de TV estão imersas no local com suas diferentes 

expressões, sendo a cultura da cidade percebida como espaço não só de manipulação, mas de 

conflito (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 34), onde também é revelado o potencial das 

relações sociais construídas a partir de dispositivos e conteúdos midiáticos. 

Embora Martín-Barbero (2003) reforce a necessidade de desenvolver estudos a partir 

das mediações, Thompson (1998) aponta a relevância da análise dos meios. Seguindo este 

raciocínio, segundo Kellner (2001), na mídia é possível encontrar a forma dominante de 

cultura, gerando impactos na sociabilização e na construção de identidades, seja pelo esforço 

de reproduzir conhecimentos na sociedade ou alterá-la. Assim, a cultura da mídia proporciona 

dominação ideológica que ratifica relações de poder, assim como fornece instrumental para a 
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configuração de identidades que possam nortear campos de atuação galgados pela resistência 

e pela luta.  

Nesta perspectiva, sendo as iniciativas comunitárias de TV projetos midiáticos, 

compreende-se que seu papel social envolve a apreensão da realidade local na qual está 

imersa para projetar ações que possibilitem alternativas de transformação. Faz-se necessário, 

avaliar as mediações, assim como os movimentos sociais e as práticas culturais que constroem 

o cotidiano local, tanto quanto as construções propostas pela comunidade. Assim, os estudos 

sobre a atuação da TV Comunitária devem ser pautados pela constante troca entre cotidiano, 

mídia e sujeitos, numa dinâmica cíclica construída histórica e socialmente. 

A esse respeito, com base em Kellner (2001, p.430), espera-se que as iniciativas 

comunitárias de TV contribuam para o desenvolvimento da pedagogia crítica da mídia, 

possibilitando o questionamento das produções hegemônicas para “cultivar a cidadania, 

ajudando a formar indivíduos imunes à manipulação, capazes de criticar o que recebem da 

mídia e de obter informações de diversas fontes, criando-se, assim, uma cidadania bem 

informada e capaz de ter juízos políticos inteligentes”. Com relação aos seus conteúdos, é 

preciso mobilizar a sociedade para que se envolva nas discussões. Desta forma, torna-se 

possível a constituição do consenso (MORAES, 2009) para difusão de ideias libertadoras 

através de ações promovidas pela TV Comunitária, sem que tais atividades sejam restritivas. 

Portanto, como a linguagem compõe parte do processo social, é possível que através 

dela sejam traçadas lutas contra a alienação baseadas nas relações cotidianas do “ser, pensar e 

agir” (MORAES, 2009; SODRE, 2002). Uma vez que a linguagem carrega o modo como o 

mundo é percebido, incluindo os processos históricos e socioculturais, é através dos códigos 

que a compõe que se torna possível identificar as representações do cotidiano. Logo, através 

da linguagem e de seu uso pelas mídias, se permite propor alternativas de mudanças. E 

conscientes da força do audiovisual, acreditamos que as iniciativas comunitárias de TV 

possam se desenvolver continuamente, embora não reduzam a relevância das demais mídias e 

expressões comunitárias, as quais devem evoluir para uma atuação integrada e complementar. 

Neste aspecto, Martín-Barbero (2003) menciona que as realizações da cultura popular 

não devem ser vistas de modo preconceituoso, uma vez que há uma conjuntura diferenciada 

que conduz os hábitos dos subordinados. Estes dificilmente possuem a possibilidade de 

planejar. Por isso, a arte do improviso emana do popular. 

Deste modo, considerando o sentido “romântico” de Martín-Barbero (2003), a TV 

Comunitária pode se configurar como estratégia antiautoritária, baseada na espontaneidade e 

na imaginação. Tal como a arte popular, à medida que se fundamente no local, será possível 



50 

 

percebê-la com “as pegadas corporais da história, os gestos da opressão e da luta, a dinâmica 

histórica atravessando e fendendo o enganosamente tranquilo gerar-se da tradição” 

(MARTÍN-BARBERO, 2003, p.32).   

Destarte, a construção espontânea do popular permeia o campo simbólico no qual a 

mídia é cultivada, gerando tensões entre os grupos. Sob esta questão, Moraes (2009, p.17) cita 

Jean-Paul Sartre e menciona que a mídia atua desempenhando atividades como ‘servidores da 

hegemonia e guardiães da tradição’. Portanto, “o discurso dominante fabricado pelos aparatos 

midiáticos tenta neutralizar o espaço de circulação de visões dissonantes e contestadoras” 

(Ibidem, p.18). 

Também pode ocorrer explícito combate aos discursos que não se enquadram nos 

padrões propostos pelos blocos de poder. Neste caso, a rejeição premeditada das TVs 

Comunitárias pela indústria midiática e pelo Estado, tem como fim atacar sua missão 

dissonante que envolve o plano horizontal e dialógico. Ou seja, a construção de imaginários 

contrários ou preconceituosos se assemelham à caça às bruxas e ao popular:  

O outro espaço essencial da enculturação foi a transformação do saber e os 

modos populares de sua transmissão. Com a perseguição das bruxas, a nova 

sociedade procura perfurar o núcleo duro a partir do qual resistem as velhas 

culturas. Hoje começamos a entendê-lo: a bruxa sintetiza para os clérigos e 

os juízes civis, para os homens ricos e os cultos, o mundo que é preciso 

abolir. Porque é um mundo descentrado, horizontal e ambivalente que entra 

em conflito radical com a nova imagem do mundo que esboça a razão: 

vertical, uniforme e centralizado (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 132). 

Assim, a articulação descentralizada das TVs Comunitárias e sua atuação 

multipolarizada em diferentes cidades, reforçando aspectos da cultura local e revitalizando 

questões desconsideradas pela grande mídia, representa a possibilidade de superar obstáculos 

impostos pela hegemonia e proporcionar maior equilíbrio no campo comunicacional. Sobre 

este tema, Moraes (2009, p. 19) aponta: 

Gramsci realça a importância de recusarmos proposições ocasionais e 

desarticuladoras, que querem nos incluir em ‘multiplicidades de homens-

massa’, tentando afastar os ‘homens-coletivos’ da consciência fundamental 

contra o conformismo, a apatia e a alienação. 

Para Heller (2000), é também no cotidiano que se configura a alienação, porém 

“margens de movimento” possibilitam o rompimento com esse estado de inércia: 

Não há vida cotidiana sem espontaneidade, pragmatismo, economicismo, 

andologia, precedentes, juízo provisório, ultrageneralização, mimese e 

entonação. Mas as formas necessárias da estrutura e do pensamento da vida 

cotidiana não devem se cristalizar em absolutos, mas tem de deixar ao 

indivíduo uma margem de movimento e possibilidade de explicitação. [...] 

Se essas formas se absolutizam, deixando de possibilitar uma margem de 

movimento, encontramo-nos diante da alienação da vida cotidiana. 

(HELLER, 2000, p.37, grifo da autora). 
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Seguindo este raciocínio, a alienação ocorre em relação a algo e consequentemente 

impacta no desenvolvimento da humanidade. Porém, se na “vida cotidiana, de todas as esferas 

da realidade, é aquela que mais se presta à alienação” (HELLER, 2000, p.37), por outro, 

“embora constitua indubitavelmente um terreno propício à alienação, não é de nenhum modo 

necessariamente alienada” (HELLER, 2000, p.38) uma vez movimentos podem ocorrer nas 

atividades de pensar e agir. 

Seguindo esta dialética da estrutura do cotidiano e da alienação, entende-se que as 

iniciativas comunitárias de TV instituídas no local podem atuar como obstáculo à 

cristalização. A partir da disseminação de conteúdos artísticos, educativos e críticos, 

funcionarão metaforicamente como “ponte” para os movimentos e para a “suspensão do 

cotidiano” em que será essencial a participação da comunidade – homens comuns “sem 

nome” que devem ser ali representados, adquirindo voz perante a sociedade que os ouvirá. 

Portanto, através da dinâmica da comunicação comunitária horizontal, participativa e 

dialógica, arranjos podem ser forjados pelo homem para provocar fissuras e para romper com 

o consumo programado e esquematizado de conteúdo televisivo. Essa orientação para a TV 

Comunitária pode parecer num primeiro momento utópica, no entanto, Moraes (2009, p. 34) 

sintetiza que a utopia “torna-se viável quando consegue traduzir o explícito desejo dos 

sujeitos de realizarem reorientações na vida cotidiana e mudanças nas esferas social, política, 

econômica e cultural”.  

E se a dinâmica das lutas sociais se caracteriza pela relativização de posições, fruto 

das alternâncias de domínio refletidas no cenário histórico-social, o uso da mídia é apenas 

uma das formas de proporcionar aos sujeitos voz como mecanismo de resistência ou 

posicionamento da cultura local frente à midiatização imposta pelos conglomerados de 

comunicação. Portanto, não anula outras formas de expressão, pelo contrário, soma forças 

para apresentação de propostas novas e diferenciadas. 

Tal perspectiva mostra-se pertinente desde que não ocorra a “colonização da esfera 

pública” (THOMPSON, 1998) através de cooptação de interesses privados, estatais e 

individuais. A atenção a este desafio é tão relevante quanto à implantação das iniciativas 

comunitárias de TV, uma vez que, até então, a gestão dos canais vem sendo conduzida com 

nenhuma ou reduzida participação da sociedade (PERUZZO, 2007). E neste caso, se a esfera 

pública não é legitimada pela população, pode ser apropriada por terceiros que não 

necessariamente convergem com os interesses da comunidade local. 

Portanto, os interesses abordados pela mídia e as suas construções simbólicas (atuação 

no imaginário) devem ser considerados pelos estudos dos meios no cotidiano, uma vez que os 
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mecanismos de dominação e alienação provocam efeitos na construção da história realizada 

pelo homem. Se este não realizar reflexões e se reconhecer como coautor, diretor ou, pelo 

menos, personagem principal da narrativa de sua vida e de sua comunidade, estará entregue 

aos atos passivos e aos estímulos conjecturados pelos grandes conglomerados de 

comunicação. É preciso refletir sobre a influência dos meios, sobretudo TV, na construção do 

cotidiano para que ocorra distanciamento e através de aporias, atitudes distintas sejam 

forjadas para a criação do social e histórico através de canais comunitários. 

Para Moraes (2009, p.32), “através de múltiplos imaginários, uma sociedade traduz 

percepções que coexistem ou se excluem enquanto forças reguladoras do cotidiano”. Sendo 

desta forma que paradigmas são encrustados no imaginário coletivo sem que a sociedade 

tenha consciência da ação excludente que reforça concepções em detrimento de outras. Por 

isso a relevância da proposta de “pluralismo regulado” (THOMPSON, 1998) em que a 

multiplicidade de proposições políticas seja refletida proporcionalmente pelo número de 

instituições midiáticas, abrangendo a diversidade de pensamentos e opiniões.  

Como exemplo, podemos citar o reforço perceptivo que proporciona adesão aos 

conteúdos da indústria midiática através de “recompensas” positivas, enquanto marginaliza o 

que é singular de modo a cristalizar o imaginário coletivo. E através dessa constatação 

induzida, o que é educativo passa a ser rotulado como “chato e desnecessário” – o que ratifica 

a necessidade de ações comunicativas que despertem um novo olhar e possibilitam avaliação 

crítica sobre o que é ofertado pelos meios. 

Sobre esta base, a comunicação alternativa deve se propor aos desvios da lógica 

hegemônica, gerando reflexão e autoconhecimento. Ao observar a cotidianidade local, 

conhecer os “vícios” e as práticas da comunidade (mais do que qualquer outro - inclusive 

empresas privadas), poderá inserir novas estruturas de conhecimento que de algum modo 

resistam ao hegemônico. Ou seja, atuar no local e para este, tendo como referência o próprio 

cotidiano. 

Propõe-se instaurar um olhar externo a partir de avaliações macro, em paralelo à 

imersão na rotina da comunidade. Portanto, é possível considerar o ativo e o passivo, as ações 

e os reflexos, os atos de domínio e as atitudes libertadoras da vida cotidiana. No 

desenvolvimento da comunicação comunitária, por estar mais próxima e inserida na realidade 

e no cotidiano de um determinado grupo, é preciso avaliar sua construção através das 

mediações e do estabelecimento de relações sociais – inclusive considerando as 

intermediações midiáticas e as influências dos blocos de poder. 
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Assim, as ações comunitárias devem ser legitimadas como “forças de resistência que 

possam servir de instrumentos de mudança” (KELLNER, 2001, p.39). Nisso, os movimentos 

sociais e a própria comunidade devem se identificar como agentes de transformação e utilizar 

o espaço da TV Comunitária como instrumento de legitimação. Para tanto, é importante 

perceber o cotidiano como ambiente de disputas e tensões engendradas pelas questões 

políticas que cruzam as experiências socioculturais da sociedade, sendo também necessário 

entender o lugar da cultura no contexto relacional entre mídia e sociedade: 

A cultura, em seu sentido mais amplo, é uma forma de atividade que implica 

alto grau de participação, na qual as pessoas criam sociedades e identidades. 

A cultura modela os indivíduos, evidenciando e cultivando suas 

potencialidades e capacidades de fala, ação e criatividade. A cultura da mídia 

participa igualmente desses processos, mas também é algo novo na aventura 

humana. [...] Portanto, trata-se de uma cultura que passou a dominar a vida 

cotidiana, servindo de pano de fundo onipresente e muitas vezes de sedutor 

primeiro plano para a qual convergem nossa atenção e nossas atividades, 

algo que, segundo alguns, está minando a potencialidade e criatividade 

humana (KELLNER, 2001, p. 11).  

Sobre o complexo cenário midiático, Martín-Barbero sinaliza que os processos 

comunicacionais devem ser pensados a partir da cultura, rompendo com “a segurança 

proporcionada pela redução da problemática da comunicação à das tecnologias (MARTÍN-

BARBERO, 2003 p.285). Sob esta perspectiva, portanto, também devemos estar atentos aos 

possíveis equívocos que podem ocorrer ao analisar uma segmentação maniqueísta entre 

popular e massivo. Nesse sentido, as iniciativas comunitárias de TV devem ser populares pela 

participação ativa da comunidade, mas também libertadoras ao promover a diversidade e a 

cidadania: 

alguns tendem a uma imagem açucarada e espontaneísta da cultura popular, 

os outros tendem a reproduzir a dicotomia que nos impede de pensar a 

complexidade da circulação cultural: o que vem de cima não chega a tocar os 

de baixo, porque não tem nada a ver com estes, ou se chega nada faz além de 

manipular e alienar, como hoje a cultura de massa. Ora, ainda que a cultura 

veiculada por pliegos e almanaques já não seja o folclore, tampouco é a 

cultura de massa. É justamente a que "medeia" entre as duas, e constitui a 

expressão de um modo novo de existência do popular que é fundamental 

compreender para não opor maniqueísta e facilmente o popular e o massivo 

(MARTÍN-BARBERO, 2003, p.152). 

Logo, a disputa envolve questões mais profundas que permeiam campos simbólicos de 

produção. Por isso, as iniciativas comunitárias de TV se desenvolvem no cotidiano como 

proposta de intervenção local para resistir às ordens hegemônicas impostas pela 

mercantilização dos processos culturais e comunicacionais. Nesse sentido, sua atuação na 

produção e na gestão de conteúdos, como contraponto à preponderante ordem política 

econômica das majors, é ratificada pela luta social a partir das relações de produção: 
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A explicação da opressão e a estratégia da luta se situam assim em um só e 

único plano: o econômico, o da produção. Todos os demais planos ou níveis 

ou dimensões do social se organizam e adquirem seu sentido a partir das 

relações de produção. E toda concepção de luta social que não se centre aí, 

que não parta desse centro nem a ele se dirija, é mistificadora e enganosa, 

desvia e obstaculiza (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 37). 

Sobre esse exemplo, entende-se que na dinâmica do cotidiano perante as relações de 

influência na recepção de mídia em geral e das iniciativas comunitárias de TV, não é apenas 

importante aquilo que fixa regularidade da vida social, mas também aquilo que perturba. 

Neste caso, é preciso avaliar a possibilidade do conteúdo produzido a partir do cotidiano 

local, e para sua própria representação, ser estruturante de rupturas necessárias para 

fortalecimento de novas práticas e reflexões. E por isso, também considerar a influência da 

tecnicidade que emerge no cotidiano e o molda, regula e conduz a rotina do homem. 

Com esta perspectiva, cabe questionar até que ponto é possível realizar a 

transformação na comunicação, romper com paradigmas, uma vez que as reproduções sociais 

estão impregnadas pelo “ser histórico” e consequentemente, pelos valores capitalistas e 

hegemônicos construídos no mainstream? O ato de produzir o conteúdo, elaborar 

comunicação de modo reflexivo, não seria uma forma de “elevação da vida cotidiana” 

(HELLER, 2000) mesmo que se proponha a realizar práticas já instauradas, embora 

ressignificadas?  

Então, qual o caminho para as iniciativas comunitárias de TV: usar estratégias 

massificadoras para alcançar reconhecimento ou se afastar totalmente a partir de uma nova 

proposta? A TV Comunitária possui apelo audiovisual e estreita relação com o imaginário 

local, sendo necessário identificar as razões que possam permear o engajamento com as 

construções simbólicas, diante das disputas de sentido e tensões entre instituições públicas e 

privadas. Por esta análise, o engajamento como processo de imersão e reflexão sobre a 

midiatização da vida social pode proporcionar alteração no fazer histórico, pois quando o 

homem se envolve para compartilhar e construir algo, surgem novas relações sociais e novas 

fontes com as quais, por sua vez, possa conversar, interagir. Nesse fluxo, o indivíduo cede 

lugar a uma estrutura maior e homogênea que é fruto das relações e se movimenta conforme a 

dinâmica destas.  

Logo, o Canal da Cidadania pode representar oportunidade de ampliar sua atuação 

geograficamente (áreas cobertas pelo sinal DTV) e de fortalecer discussões em torno da 

democratização da comunicação pública. Pelo constatado, o processo de construção da TV 

Comunitária perpassa complexos aspectos conjunturais e estruturais. Desde a organização 

político-econômica do Brasil à regulação, percebemos tensões entre o privado e o público, 
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relegando a este o esquecimento e o descaso. Por outro lado, o avanço tecnológico e a 

globalização são utilizados como variáveis mercadológicas que reforçam a hegemonia 

cultural e a acumulação de capitais, em detrimento da comunicação comunitária. 

No competitivo cenário midiático do século XXI, mesmo com todos os instrumentos 

proporcionados pelas NTICs, poucas evoluções são percebidas para a valorização da 

comunicação alternativa, de modo a privilegiar o debate, a justiça social, a cidadania e o 

pensamento crítico. Além disso, as atividades de gestão dos canais comunitários ainda 

precisam aprimorar sua atuação para a prestação de serviço às comunidades nas quais estão 

inseridos, como será visto nos próximos capítulos.  

Diante dessas perspectivas, a construção de nova esfera pública popular e dialógica 

torna-se um ideal distante se tivermos como campo de atuação os esforços nos possíveis 

benefícios da tecnicidade, nas expectativas de uma regulação eficaz e de um cenário político 

favorável. No entanto, seria possível avançarmos por intermédio de estratégias que permeiam 

as atividades de gestão e produção, tornando possível mobilizar processos democráticos e 

engajar o sujeito social para a condução de ações comunicativas pautadas pela cidadania, pela 

diversidade e pelo diálogo?  

Ao longo deste capítulo foi analisada a conjuntura na qual estão inseridas as iniciativas 

comunitárias de TV e portanto, cenário em que serão desenvolvidos os Canais da Cidadania 

(com suas duas faixas de programação em DTV destinadas a organizações sociais locais). A 

partir da complexa rede de variáveis e de disputas que permeiam a política, a economia, os 

processos de regulação, a tecnicidade e a configuração da esfera pública popular, concluímos 

que independente dos aspectos que o cercam, há oportunidades para serem exploradas pelas 

NTICs. E, portanto, a atuação das iniciativas comunitárias de TV em outras plataformas, além 

da radiodifusão, não pode ser desprezada. 

Desta forma, considerando que a cultura está diretamente relacionada à economia e à 

política, e que a indústria midiática é um mercado produtor de sentido, de representações e de 

“realidades”, espera-se compreender como as iniciativas comunitárias de TV em torno dos 

futuros Canais da Cidadania poderão pautar suas atividades de mobilização da sociedade e 

envolvimento da comunidade perante os conteúdos produzidos e disseminados. Para tanto, no 

próximo capítulo, serão levantados os diferentes contextos utilizados pelas atuais TVs 

Comunitárias na internet e o modo como a sociedade interage com essas mensagens. 
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O consumo não é apenas reprodução de forças, mas também produção de 

sentidos: lugar de uma luta que não se restringe à posse dos objetos, pois 

passa ainda mais decisivamente pelos usos que lhes dão forma social e nos 

quais se inscrevem demandas e dispositivos de ação provenientes de diversas 

competências culturais.                                                                                                      

                                                                                     Jesús Martín-Barbero29 

 

 

3 AUDIÊNCIA E RELAÇÕES SOCIAIS NO COTIDIANO MIDIÁTICO 

Esclarecemos anteriormente que os conceitos “comunidade” e “comunicação 

comunitária” serão abordados considerando sua abrangência pautada por um “objetivo 

comum” (PAIVA, 2003) – ver introdução, que transcende territórios e permeia a 

complexidade dos tecidos sociais configurados nos diferentes espaços físicos ou virtuais. 

Embora a comunicação comunitária possa ser baseada na extensão territorial, conforme área 

de abrangência dos veículos e atuação local da sociedade, utilizaremos como referência o 

conceito de “comunitário” que amplia os horizontes pautados pelo pertencimento e consenso 

que se constroem através das esferas públicas.  

Desta forma, a origem etimológica da palavra “comunicação” também pode contribuir 

para esse entendimento. Do Latim “communicatio”, a tradução exata significa “tornar 

comum”, embora tenha sido genericamente reportado como “ato de repartir, dividir, 

distribuir”. O termo deriva de “communis” ou “algo partilhado por vários, público, geral”30. 

Esses termos possuem proximidade com o conceito de communication que carrega o sentido 

de “participar a” (no Francês) ou “pôr em comum, partilhar” (no Inglês). Jorge Duarte (2004, 

p.63) reitera que a informação, assim como o ato de participar são elementos essenciais para 

os fluxos comunicacionais.  

Adicionalmente, também é oportuna a reflexão de Paulo Freire sobre comunicação e 

suas raízes etimológicas (comum, comunhão, comunidade, communis), considerando a 

perspectiva política imbuída no processo dialógico já que “a sociedade existe em e por meio 

da comunicação; e é o quadro de referência comum da sociedade que forma a essência do 

processo de comunicação” (DE LIMA apud DUARTE, 2004, p.98). Pelo exposto, é 

pertinente revisitarmos o conceito de “Cidadania”, não somente pela sua intrínseca relação 

com comunicação pública e o cotidiano social, como também em virtude do uso do termo nas 

                                                 
29

 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: 

UFRJ, 2003, p. 247 em referência a N. Lechner, Estado y política en América Latina, p. 290. 
30Disponível em: < http://www.gramatica.net.br/origem-das-palavras/etimologia-de-comunicacao/> Acesso em: 

13 mar 2016. 

http://www.gramatica.net.br/origem-das-palavras/etimologia-de-comunicacao/
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referências ao “Canal da Cidadania”, a partir da regulação da TV Comunitária em sinal aberto 

digital. 

 

3.1 Cidadania e participação no comunitário 

De acordo com o Dicionário Escolar de Língua Portuguesa, publicado pelo Ministério 

da Educação e Cultura (1976), “cidadão” significa “habitante da cidade; indivíduo no gozo 

dos direitos civis e políticos de um Estado” e “cidadania” refere-se à “Qualidade ou 

nacionalidade de cidadão”. Historicamente, o conceito de cidadania está relacionado aos 

direitos humanos, os quais foram alvos dos movimentos democratizantes do século XVIII, e 

representam os ideais de resistência às instituições autoritárias, contra as classes dominantes 

(POSTER, 2010, p. 316).  

Segundo Poster (2010), o uso do termo “direitos” seria muito vago e para os interesses 

da Revolução Francesa (século XVIII) e a consequente Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão. Por isso, foi necessário acrescentar a palavra “humanos” para fortalecimento da 

luta. No entanto, ainda assim, registra-se que em 1789 o uso de “direitos humanos” não foi 

suficiente para afastar exclusões de feministas e antirracistas, por exemplo. Então, uma nova 

incursão foi realizada com o acréscimo do termo “cidadão”. 

A utilização dessa palavra ampliava teoricamente o escopo de atuação do homem, 

promovendo o respeito aos direitos humanos e garantia ao exercício da cidadania (POSTER, 

2010, p.318). Porém, o conceito trouxe divergências entre os teóricos. Esse teórico ainda cita 

que Marx (1967) expôs seu entendimento sobre a divisão entre as palavras homem e cidadão 

no campo político, uma vez que o primeiro representava o privado, o indivíduo burguês, 

enquanto o segundo, o público, a pessoa envolvida em questões políticas.  

Logo, “a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão anuncia uma antropologia 

nova e unificada, uma exigência de que o ser humano apareça no palco da política mundial 

com os direitos do cidadão e ao mesmo tempo” (POSTER, 2010, p. 319). De certa forma, 

seria o potencial do “cidadão” representar a democracia na globalização. E embora este ideal 

possa significar muito para os estudos sobre a inserção da TV Comunitária no uso de 

tecnologias digitais e do sistema de multiprogramação proporcionado pelo Canal da 

Cidadania, também devemos considerar os efeitos da globalização e da mídia digital perante o 

“cidadão”.  

O professor norte-americano avalia que o termo “cidadão” ligado ao “Estado-nação” 

pode não mais ser adequado diante da amplificação de espaços políticos sobre os quais possa 
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atuar em rede, globalmente e não mais local. Sinaliza a necessidade de “reconfigurar o 

indivíduo político em relação às condições de globalização”, considerando as novas 

características dos meios de comunicação, sobretudo com a disseminação da internet, que 

estabelece outras possibilidades de relações políticas. Essa reflexão condiz com os 

pensamentos de Lévy (2010), teórico sobre o uso da tecnologia e a formação de comunidades 

virtuais, que defende a desterritorialização do espaço público e a configuração de uma nova 

esfera pública pautada pela inclusão, transparência e universalidade. 

Carvalho (2002, p.12) também destaca que historicamente o conceito de cidadania se 

desenvolveu no processo de constituição do Estado-nação, com a Revolução Francesa de 

1789. Nesse período, as disputas pelos direitos ocorreram nos limites geográficos e políticos 

proporcionados pelo Estado-nação, caracterizando uma luta política nacional através da 

relação dos sujeitos sociais com o Estado e a nação. O autor expõe que desta época para a 

atualidade, resta daquela cidadania aspectos de lealdade ao Estado (participação na vida 

política) e a identificação com a nação, embora nem sempre esses dois fatores apareçam 

juntos. 

No entanto, com a derrocada do conceito de Estados-nação a partir da globalização e 

dos processos de fortalecimento do sistema capitalista, questiona-se a manutenção de sua 

identidade diante dos novos arranjos políticos e econômicos, em que o Estado reduz seu poder 

e consequentemente sua atuação em relação às atividades de defesa e garantia dos direitos que 

compõem a cidadania.  

Em seu livro “Cidadania no Brasil”, Carvalho (2002) desenvolve levantamento 

histórico sobre o processo de construção da democracia no Brasil e as diferentes fases que 

permearam a construção da cidadania: “A cidadania, literalmente, caiu na boca do povo. Mais 

ainda, ela substituiu o próprio povo na retórica política. Não se diz mais ‘o povo quer isto ou 

aquilo’, diz-se ‘a cidadania quer’. Cidadania virou gente. No auge do entusiasmo cívico, 

chamamos a Constituição de 1988 de Constituição Cidadã” (CARVALHO, 2002, p. 07).  

Através do desconhecimento sobre as diferentes nuances as quais o termo cidadania 

está sujeita, o autor discute que a conquista de um dos direitos – no caso políticos, gerou a 

falsa expectativa de que seria suficiente para consolidação da democracia no Brasil. A 

evolução da democracia e da cidadania são fenômenos que se entrelaçam e desencadeiam um 

sistema complexo relacionado a questões econômicas, políticas, sociais e históricas no país. 

Por isso, é habitual considerar a instituição da cidadania a partir de três eixos - direitos civis, 

políticos e sociais, sendo que a aquisição de um destes não possibilita automaticamente a 

aquisição dos demais: 



59 

 

O exercício de certos direitos, como a liberdade de pensamento e o voto, não 

gera automaticamente o gozo de outros, como a segurança e o emprego. O 

exercício do voto não garante a existência de governos atentos aos 

problemas básicos da população. Dito de outra maneira: liberdade e a 

participação não levam automaticamente, ou rapidamente, à resolução de 

problemas sociais. Isto quer dizer que a cidadania inclui várias dimensões e 

que algumas podem estar presentes sem as outras. Uma cidadania plena, que 

combine liberdade, participação e igualdade para todos, é um ideal 

desenvolvido no Ocidente e talvez inatingível. Mas ele tem servido de 

parâmetro para o julgamento da qualidade da cidadania em cada país e em 

cada momento histórico. (CARVALHO, 2002, p. 08) 

Portanto, seguindo as análises de Carvalho acreditamos na validade de esclarecermos 

essas três dimensões da cidadania, cujo desafio é alcança-las, proporcionando equilíbrio e 

exercício pleno dos direitos. Uma utopia ocidental que nos indica parâmetros para 

reivindicações e mobilizações em prol do bem comum. No que diz respeito aos direitos civis, 

encontramos os direitos fundamentais de igualdade, liberdade de opinião e expressão, 

organização, garantia de ir e vir, manifestação do pensamento, de exercício da lei acessível a 

todos. Sobre os direitos políticos, vislumbramos a participação no governo, o direito de votar 

e ser votado, enfim a atuação política em defender ideologias, organizar partidos, sindicatos e 

instituições. Com relação aos direitos sociais, temos todas as variáveis relacionadas à vida 

igualitária em sociedade, incluindo direito à saúde, ao trabalho e à educação, dentre outros. 

Seu exercício advém da atuação do Estado em prol da redução das desigualdades e da garantia 

de bem-estar para a sociedade. 

A abordagem do conceito cidadão relacionado à globalização e à lógica consumista 

introduzida pelo mercado é uma das críticas de Mattelart (2011), que considera desvirtuar os 

estudos acadêmicos de seus objetivos. Ao absorvermos a noção de “consumidor-cidadão”, 

recorrentemente atrelada à concepção dos Estados-nação, o teórico enfatiza que as análises 

estarão eivadas das interferências do projeto global hegemônico. Através desta observação 

entende que a referida aproximação se trata de um “neopopulismo cultural” que busca igualar 

questões distintas como aquisição de produtos/serviços e liberdade pautada pela cidadania 

(Ibidem, p. 164).  

O autor ainda denúncia a tentativa de comparar o Estado Democrático de Direito e o 

exercício da democracia ao “global democratic marketplace” (mercado global democrático) 

como comumente é referido pelas “elites globalizadas”. Tal reflexão é necessária para que 

estarmos atentos às possíveis influências mercadológicas sobre a participação social em prol 

do bem comum. A partir da complicação do cenário midiático com usos de novas tecnologias 

e suposta multiplicação de possibilidades de acessos à informação, não devemos confundir 
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esse sistema com apropriação popular de espaços públicos de comunicação, garantias de 

liberdade e consolidação da democracia. 

Feita esta ressalva, embora os recursos advindos com a internet tenham intensificado o 

uso e a percepção de que atuamos em espaço distinto, devemos considerar que não somos ou 

estamos online ou off-line, uma vez que somos indivisíveis e únicos, independente do sistema 

através do qual nos expressamos. Essa interpenetração de espaços não é inédita e já pôde ser 

constatada como a chegada de outros meios de comunicação e de transporte. O que 

observamos é a aceleração nos fluxos comunicacionais como elemento facilitador para o 

estabelecimento de relações sociais e para a exposição de posicionamentos políticos. Portanto, 

o entendimento de espaço público deve estar centrado nas relações sociais dos indivíduos, 

evitando ênfase na virtualidade das ações proporcionadas pelas tecnologias.  

Para Esteves (2004), é inevitável a dispersão física dos públicos e o fortalecimento de 

vínculos sociais diante das mudanças tecnológicas que alteram os procedimentos 

comunicacionais na sociedade. Por isso, não devemos desconsiderar o papel político do 

indivíduo e subjugá-lo aos apelos tecnológicos:  

Os públicos, enquanto redes de comunicação, reservam um papel essencial à 

afirmação das características individuais dos seus membros, são espaços 

sociais fortemente personalizados que fazem emergir “individualidades”, ou 

seja, dependem de agentes sociais, empenhados em afirmar sua 

personalidade e subjetividade próprias – o que torna, afinal, cada membro 

dos públicos um interlocutor, isto é, um sujeito de discurso e um destinatário 

crítico das opiniões dos outros (ESTEVES, 2004, p. 130). 

Esteves também sinaliza que as NTICs facilitam o interesse comum, o consenso. 

Apesar do acesso às tecnologias ainda ser um desafio em áreas mais afastadas das regiões 

metropolitanas, é inegável que o aumento da penetração desses dispositivos junto à sociedade, 

viabiliza apropriação social e novas configurações de fluxos comunicacionais. 

Portanto, deve ser considerado o acesso às tecnologias e sua influência nos 

movimentos sociais como contribuição para a construção de atividades coletivas, que 

possibilitam amplificar a participação e o engajamento. Nesse sentido, a expressão “Canal da 

Cidadania”, embora não exclusivamente atribuída à TV Comunitária – visto que também 

contempla faixas de canais estatais geridos pelas esferas estaduais e municipais, pode estar 

mais adequada ao atual cenário de comunicação no que diz respeito à atuação dos cidadãos 

em defesa de seus direitos políticos e sociais, indo além de restrições territoriais.  

Em contrapartida, também devemos considerar a influência da tecnologia no cotidiano 

das pessoas, de modo a alterar as relações mediadas, intensificar a individualização do hábito 
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de assistir TV e reconfigurar o espaço público, gerando ainda maior problemática para atrair a 

atenção do público e engajar os sujeitos sociais: 

com a segmentação propiciada pela multiplicação de canais viabilizada pelas 

novas tecnologias de comunicação (NTC), como a que combina satélites 

com redes de cabos, cresce a individualização do consumo televisivo, 

reduzindo a possibilidade de convivência social. Esse novo modo de ver TV 

integra o contexto de dissolução do espaço público e de privatização da vida. 

Sua compreensão deve ser vinculada ao sentimento de insegurança urbana, 

ao isolamento das modernas soluções de moradia e à reorganização dos 

espaços e tempos de trabalhar e habitar. (BRITTOS, s.d, online)31 

No entanto, para que o simbolismo do termo represente ações práticas e se legitime 

como espaço cívico de apropriação social e envolvimento da sociedade, deve ser promovido o 

fortalecimento da base sobre a qual as iniciativas comunitárias de TV se constituem: a 

Comunicação Pública. Isso significa não somente garantir a regulamentação do Sistema 

Público de Comunicação Brasileiro, como também intensificar o uso de NTICs.  

Desta forma, é possível constituir redes de cidadania que garantam mobilizações 

sociais em prol do bem comum, fortalecendo reciprocamente as esferas públicas no local, 

regional e nacional, a partir de ações de comunicação partilhadas e potencializadas pelo 

sentimento de pertença. Logo, o sentido político da cidadania está contido no comunitário 

(bem comum), independente de restrição territorial, de modo a contribuir para o 

desenvolvimento de atividades coletivas. 

Apesar das diversas tentativas de conceituação do termo “cidadania”, conforme 

período histórico e características das sociedades, o seu caráter individual prevalece como 

principal vertente na sociedade brasileira (DUARTE, 2004, p.111).  Deste modo, a 

“valorização dos cidadãos e da cidadania” deve ser o pressuposto da comunicação pública 

(MATOS, 2004, p. 57), uma vez que “cidadania implica em mobilização, cooperação e 

formação de vínculos de corresponsabilidade para com os interesses coletivos, e a regra da 

luta pela inclusão são as expectativas e opiniões conflitantes e não o consenso de vontades” 

(Ibidem, p.111). 

Matos (2013) relativiza o interesse público na contemplação da radiodifusão pública 

de massa, enquanto reforça sua capacidade de diálogo para que a sociedade se expresse com 

multiplicidade de esferas públicas, caracterizadas pela comunicação global, fragmentada e 

desterritorializada. Desta forma, alerta que os públicos competem e negociam, visando a 

participação e a contribuição das partes em prol de um equilíbrio que contemple as diversas 

instâncias da “esfera pública pluralista”, enquanto a esfera pública “burguesa” impõe a 

                                                 
31Disponível em: < http://bocc.ubi.pt/pag/brittos-valerio-tv-cabo-dispersao.html> Acesso: 02 mai 2016. 

http://bocc.ubi.pt/pag/brittos-valerio-tv-cabo-dispersao.html
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supremacia de alguns sobre as desigualdades dos demais, a fim de garantir um consenso 

supostamente legitimado pelo bem comum. 

A legitimação do interesse público, através da constituição de espaços 

comunicacionais que viabilizem o diálogo com a sociedade, deve ser priorizado na 

Comunicação Pública. Sobre a organização do público, Esteves (2004, p.129) relata que a 

formação da opinião comum entre os públicos nem sempre se consolida através de consenso, 

mas o sentimento de partilha promove experiência que solidifica o grupo como um agente 

social coletivo. Assim, muito além da associação física, cooperam fatores como afinidades, 

filtros e comportamentos para uma espécie de “seleção natural” dos indivíduos que por si, se 

agrupam em públicos – o que o autor denomina como “superioridade como forma de 

sociabilidade”. 

Em referência aos estudos de Tarde (1986), Esteves (Ibidem) expõe que a atuação do 

público ainda é relevante na atualidade, uma vez que possibilita o desenvolvimento de ações 

de atores sociais coletivos pautados por ideais e convicções. Por esta análise, cabe refletirmos 

o quanto os sujeitos coletivos podem delinear, construir e agir em prol de uma comunicação 

pública que esteja condizente com os interesses públicos. De fato, a acomodação dos 

interesses e conflitos faz parte do complexo processo de desenvolvimento de projetos 

políticos voltados para o consenso. 

Considerando que a comunicação é uma ferramenta de mediação que potencializa as 

ações dos públicos e os reveste de poder de influência (ESTEVES, 2004, p.130), cabe 

ponderarmos sobre a apropriação da TV Comunitária em prol de interesses públicos stricto 

sensu, tendo em vista a garantia da representatividade do coletivo. 

Para o autor, o conceito de público pode ser interpretado como uma evolução dos 

indivíduos. Nesse caso, os públicos ganham coesão e se sobrepõem às tradicionais divisões ou 

conflitos sociais. Contudo, apesar do ordenamento dessas aglutinações se tornarem menos 

caóticas através da comunicação, não devemos desconsiderar a possibilidade de conflitos 

internos e externos, como ocorre na dinâmica de configuração das redes sociais online.  

Com essa coesão dos públicos como instrumento para ordenamento, Castells (2013) 

expõe que os movimentos sociais possuem distintas nuances em seu interior. Embora o 

objetivo comum prioritário seja o eixo principal, é o consenso que garante a união e coesão do 

grupo. Portanto, grupos podem se formar para pleitear uma causa que, na verdade, é 

consequência de interesses distintos, assim como questões paralelas podem gerar novas 

segmentações.  
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Fundamentados no ideal da comunicação pública, os agentes de desenvolvimento da 

TV comunitária devem refletir continuamente: até que ponto a voz do indivíduo é respaldada 

pelo coletivo? Quais são os anseios, necessidades e posicionamentos políticos? Quais direitos 

defendem? Quais as motivações para eventuais reivindicações? Essas pessoas se agrupam e 

possuem uma bandeira comum? Neste caso, qual o histórico do movimento social do qual faz 

parte? Quais são o seu entendimento em relação à cidadania, direitos civis, políticos e sociais? 

Como o projeto da TV Comunitária se relaciona com essas demandas? Enfim, são inúmeras 

questões que transpõem a realidade local sujeita às mais distintas intervenções. Mais do que 

acomodar os múltiplos interesses, seria possível prezar pelo consenso tendo em vista a 

fidelidade aos valores e princípios que sustentam essas iniciativas? Esta não parece ser uma 

solução simples, mas apenas um parâmetro a ser perseguido, principalmente no que diz 

respeito à Comunicação Pública Comunitária. Isto porque as mudanças proporcionadas pela 

TV digital envolvem os interesses da indústria midiática, Brittos (2011): 

Nesse sentido, não se altera um setor tão nevrálgico quanto à mídia (com 

sérias repercussões econômicas e quanto à cultura e sociabilidade daí 

conectadas) sem reação. Por atingir os interesses não só dos capitais 

envolvidos nos negócios midiáticos, mas de praticamente todo o sistema 

(sejam os agentes interessados na publicidade, sejam aqueles preocupados 

com o papel ideológico, de sustentação do capitalismo, que a cultura 

industrial precipuamente exerce), é praticamente inviável proceder a 

mudanças profundas através do consenso ou não contrariar muitos 

interesses. (BRITTOS, 2011, p. 14) 

 

Como relata Esteves (2004), sabemos que o público herda uma complexa relação entre 

“Público” e “Privado”, apontando sua inseparabilidade, embora esteja imerso na função 

política que delineia o Espaço Público. No entanto, a supremacia do “Privado” em relação ao 

“Público” pode explicar muitos fatores comunicacionais que desencadearam o atual cenário 

midiático e o consequente desenvolvimento da sociedade que carrega o privado para além do 

ambiente familiar, influenciando também as atividades econômicas, sociais, políticas e 

mercadológicas – ver 1.2. Desta forma, o poder e a gestão do público podem ser 

materializados através de outras formas, inserindo “o discurso e a comunicação com claras 

funções políticas” (Ibidem, p. 134) na apropriação dos espaços sociais. 

Nesse caso, a indústria midiática inserida no ecossistema industrial capitalista não 

ficaria distanciada dessa lógica, diante da “progressiva universalização do sistema econômico 

(globalização) que veio e continua a impulsionar uma crescente mundialização das relações 

políticas” (Ibidem, p.133). Pela perspectiva em que o espaço público revela-se como uma 

instituição de controle político, capaz de direcionar decisões por consensos, agendar temas e 
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contribuir para a constituição da opinião pública, devemos provocar contínuas reflexões sobre 

o uso dos espaços públicos de comunicação. Nesse aspecto, a responsabilidade política da TV 

Comunitária deve ser considerada. Embora sua abrangência seja reduzida ao espectro local da 

cidade de outorga, sua relevância não deve ser minimizada. Além da transmissão pelo 

espectro radiodifusor, suas mensagens podem conquistar novos espaços através de 

publicações realizadas na internet. 

Sem dúvida, a TV Comunitária do século XXI possui desafios complexificados com a 

multiplicação de espaços, maior diversidade de veículos, avanços tecnológicos e disputas 

entre privado e público nas mais distintas instâncias. Com a mídia de massa e a inserção do 

capitalismo nos mais diferentes níveis sociais, o desenvolvimento da comunicação 

comunitária torna-se um ideal voltado para a constituição de debates públicos, inclusão e 

participação social através de análise crítica da audiência. No entanto, agentes devem ser 

cautelosos em relação ao utilitarismo no emprego desses espaços visto que: 

Espaço público e opinião pública tornam-se essencialmente meios: 

dispositivos sociais destinados a uma utilização de tipo instrumental, com os 

quais os interessados particulares organizados (direta ou indiretamente) 

criam uma ilusão de vontade coletiva (pseudolegitimação), com o único fim 

de reforçar as suas próprias posições (ESTEVES, 2004, p. 142). 

Em relação à apropriação de espaços públicos e a disputa de interesses, Carvalho 

(2002) esclarece que não há um único caminho ou fórmula para a implementação da 

cidadania, e conforme os percursos desenvolvidos, observamos reflexos na rotina das 

sociedades e no modo como os direitos políticos, sociais e civis são compreendidos e 

exercidos. De acordo com o cenário histórico, político e econômico, observamos 

consequências em relação ao fortalecimento da desigualdade e esvanecimento das garantias 

de todos, prevalecendo visão corporativista de interesses privados sobre os interesses 

coletivos. 

Ao longo de seu levantamento histórico, Carvalho (2002) conclui que de acordo com 

os diferentes períodos de governo, houve predominância de políticas públicas em prol de um 

ou dois dos direitos que compõem a cidadania. Logo, se durante os governos militares ocorreu 

restrição nos direitos políticos e civis, foram identificados pelo autor avanços nos direitos 

sociais. Em contrapartida, durante o período democrático (entre 1945 e 1964) puderam ser 

observadas práticas sociais para garantia dos direitos políticos, em detrimento dos direitos sociais. 

A partir da Constituição de 1988, os direitos políticos foram resguardados, mas a 

desigualdade ainda prevaleceu nos direitos sociais (educação, saneamento, saúde, etc), mesmo 

com iniciativas ampliaram seu escopo - teto para salário mínimo, pensões para deficientes 
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físicos e licença-paternidade são alguns exemplos. No caso dos direitos civis, houve retomada à 

liberdade de expressão, de imprensa e de organização, embora prevaleçam dificuldade 

relacionadas a diversos outros campos, com ênfase na segurança individual. (CARVALHO, 

2002, p. 199).  

Outro fator apontado por Carvalho (2002, p. 228) a partir do fortalecimento do liberalismo 

é o estímulo à cultura do consumo, evidenciando as desigualdades sociais enquanto marginaliza as 

pessoas excluídas do ciclo de comercialização de produtos, bens e serviços. A população almeja 

ser reconhecida como consumidora mais do que cidadã, desta forma “, a cultura do consumo 

dificulta o desatamento do nó que torna tão lenta a marcha da cidadania entre nós, qual seja, a 

incapacidade do sistema representativo de produzir resultados que impliquem a redução da 

desigualdade e o fim da divisão dos brasileiros em castas separadas pela educação, pela renda, 

pela cor” (CARVALHO, 2002, p. 228). Logo, a complexa e dificultosa jornada para exercício da 

cidadania impacta nos processos efetivos de eliminação e/ou redução das desigualdades, e 

consequentemente, na configuração de espaço público democrático com predomínio da 

participação social a partir de uma agenda pública de interesses coletivos. 

E neste contexto, a televisão e os meios de comunicação de modo geral podem 

apresentar relevante papel no cenário social ao apresentar temas e programas que não somente 

discutem sobre a cidadania, como também proporcionam a inclusão, a diversidade e a 

participação social. Conforme exposto por Bolaño (2000, p.124), a TV reproduz lógica 

econômica e política para suprir suas necessidades, assim como os interesses do Capital e do 

Estado.  Isto evidencia que a história da TV é diferente da história social, “supõe-se um 

desperdício decisivo do ponto de vista das necessidades sociais – das potencialidades que a 

TV poderia mostrar ao reforçar os processos de comunicação para a transformação social, em 

benefício das classes dominadas” (Ibidem, p. 124). 

 

3.2 Ratings: Pesquisa Mercadológica de Audiência no Brasil 

A audiência começa a ser mensurada no Brasil em 1942, com base nas técnicas 

utilizadas nos Estados Unidos pelo Instituto Gallup32. Na época, as informações coletadas 

                                                 
32A metodologia foi trazida para o Brasil por Auricélio Penteado, proprietário da Rádio Kosmos, que resolveu 

saber como estavam os índices de audiência da sua emissora. Ao mensurar a audiência das rádios de São Paulo, 

soube que a rádio Kosmos estava na última colocação no ranking. Então, resolveu se dedicar exclusivamente às 

pesquisas e abriu um instituto – que seria o precursor do atual Kantar Ibope Media. Fontes: WikiPedia, 

Disponível em < 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Opini%C3%A3o_P%C3%BAblica_e_Estat%C3%ADstica

> e ABEP, disponível em <http://www.abep.org/historia-da-pesquisa/primeiras-empresas-pesquisa> Acesso em: 

10 out 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Opinião_Pública_e_Estatística
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Opinião_Pública_e_Estatística
http://www.abep.org/historia-da-pesquisa/primeiras-empresas-pesquisa
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eram apenas sobre os hábitos de consumo do meio rádio com a metodologia flagrante. Ou 

seja, o entrevistador abordava o domicílio para saber qual emissora de rádio estava sendo 

escutada naquele exato momento, se o dispositivo estivesse ligado. 

Posteriormente, passou a ser aplicada a metodologia recall, quando os indivíduos são 

questionados sobre o consumo de rádio nos últimos dias – e não mais sobre a recepção de 

conteúdo no exato momento da entrevista. Apesar das pesquisas sobre audiência no Brasil 

serem realizadas por diferentes institutos (Ibope, Marplan, Nielsen e Datafolha), cada empresa 

apresenta peculiaridades na utilização do conjunto de métodos, técnicas, amostragem e 

periodicidades.  

O IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística) foi o pioneiro a aplicar 

metodologias de pesquisa de audiência dos meios de comunicação no Brasil, reportando 

dados sobre a televisão a partir de 1954. Tal como no caso do rádio, a metodologia inicial foi 

a flagrante na região metropolitana na cidade de São Paulo33. Somente no final da década de 

1970, a aplicação de cadernos com questionário estruturado foi realizada – recorrendo à 

lembrança do entrevistado, quando em 1985, o instituto recorre ao uso de medidores 

eletrônicos acoplados aos televisores. 

 Apesar de tentativas de inserção no território brasileiro por outros institutos como 

Nielsen e Datanexus34, o IBOPE manteve-se até 2015 (com 73 anos de existência) como 

único instituto no país a reportar índices de audiência com entrega de informações diárias e 

em tempo real por amostra painel domiciliar e individual. 

A fusão com o instituto europeu Kantar, oficializada em dezembro de 2014, retira o 

título de empresa cem por cento brasileira e passa a ser denominada como Kantar Ibope 

Media. Este movimento é percebido como uma antecipação à inserção de concorrentes. Ainda 

em 2015 o instituto de pesquisa alemão GFK35 começou a operar no Brasil, mantendo 

contratos com quatro das principais emissoras abertas do país (Record, SBT, Band e 

RedeTV!). 

Atualmente, ambos institutos disputam pela comercialização de serviços de pesquisa 

de audiência (metodologia painel) para o mercado de comunicação – principalmente para 

emissoras de TV e agências de publicidade, uma vez que os dados balizam as negociações de 

                                                 
33Também referida como Grande São Paulo 
34Este último criado pela emissora SBT com aporte de US$ 1 milhão através de parceria com a empresa 

Geopolitics. Disponível em: <http://www.terra.com.br/exclusivo/noticias/2003/05/04/007.htm> Acesso em: 12 

out 2016. 
35Growth from Knowledge ou Crescimento pelo Conhecimento, em Português. 
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compra de inserções de mídia nas grades de programação para entregar anúncios de produtos, 

serviços e marcas ao espectador. 

 Para a mensuração dos hábitos de audiência, os institutos precisam manter atualização 

tecnológica dos equipamentos, além de acompanhar as mudanças no cenário de uso dos meios 

através de parâmetros amostrais. Logo, a ampliação da base de domicílios com antena 

parabólica, TV a Cabo, posteriormente com TV por Assinatura (além do cabo, via satélite por 

antena) e atualmente, com a transmissão digital (SBTVD) são fatores que devem ser refletidos 

na mensuração dos dados. Além disso, tanto o recurso de multiprogramação e a gravação de 

conteúdos pelo espectador36 – já disponíveis nos serviços de TV por Assinatura e 

amplificados com o sistema de TV aberta digital – representam possibilidades oportunamente 

monitoradas pelos institutos de pesquisa. 

 De modo geral, a expansão da pesquisa é consequência da evolução do mercado 

publicitário37. Por isso, o estudo do meio TV começou na praça de São Paulo, depois Rio de 

Janeiro e gradualmente foi implantado nas as principais capitais economicamente ativas do 

país. Atualmente a pesquisa regular é realizada tanto pela Kantar Ibope Media quanto pela 

GFK em regiões metropolitanas de 15 Estados38.  

A metodologia utiliza amostra de domicílios e indivíduos (respectivos moradores) com 

base na aplicação de cálculos estatísticos. Aqueles que participam do estudo representam a 

totalidade da população de determinada região. O aparelho ou meter, também chamado de 

peoplemeter, indica através de transmissões (com uso de satélites e antenas) em qual emissora 

o domicílio/morador está sintonizado e reporta dados de audiência minuto a minuto, 

informando também se está sintonizado em canal de circuito interno (muito comum em 

condomínios) ou utilizando outros aparelhos (DVD ou videogames, por exemplo).  

Embora esse procedimento seja eficaz em termos de uso tecnológico, como em 

qualquer pesquisa, não está imune a possíveis desvios. Caso o morador durma ou saia do 

ambiente em que o aparelho de TV esteja ligado, os equipamentos continuarão reportando 

audiência como se estivesse assistindo ao programa exibido naquela faixa horária. Cientes 

disso, neurocientistas procuram obter dados ainda mais assertivos a partir de equipamentos 

que auxiliam na leitura de estímulos cerebrais do público em relação a determinado programa 

ou publicidade. Contudo, esses dispositivos ainda são onerosos, incômodos para a anatomia 

                                                 
36Para assistir posteriormente (Time Shift Viewing). 
37Nas regiões do interior ou em mercados com inviabilidade financeira para sustentar a aquisição desses estudos, 

podem ser realizadas pesquisas especiais utilizando cadernos com questões estruturadas para a coleta de 

respostas sobre o hábito de assistir televisão ou rádio.  
38 Recife, Fortaleza, Vitória, Goiânia, Belém, Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, 

Campinas, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis e Salvador. 
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humana e dependentes de análises individuais. Pela natureza desses estudos, o processo é 

complexo e possui outros objetivos, ainda não sendo aplicável aos relatórios gerais de 

audiência. 

As informações dos relatórios de audiência são “sindicalizadas”, o que indica que 

somente as empresas contratantes possuem acesso aos dados reportados igualmente para todos 

os assinantes do serviço. Assim, emissoras não contratantes do serviço (ou que não são 

relevantes para o mercado de comunicação), ficam agrupadas em um código que representa 

“outros canais”. De modo geral, possibilitar que a informação de determinada emissora fique 

“aberta” no banco de dados dependerá de critérios relacionados ao interesse da concorrência 

ou ao destaque do veículo para o mercado publicitário.  

A partir da coleta de informações básicas como tempo dedicado e número de 

telespectadores, diversos índices derivados podem ser calculados para facilitar tanto a leitura 

quanto a interpretação dos dados, como também a tomada de decisões pautadas por 

estratégias de Marketing e Programação. 

A constituição das grades de programação envolve fatores materiais e abstratos que 

vão desde da análise de dados de audiência, passando pelo roteiro, criatividade e, estética, 

além de considerar a adequação do conteúdo aos interesses do público, hábitos e manutenção 

da fidelidade. Para esta composição complexa, diversos são os parâmetros utilizados para 

avaliar os resultados de um programa a partir dos critérios mercadológicos. Há métricas que 

comparam performance do programa em relação a todos os demais conteúdos (tanto do 

mesmo canal como dos demais), análises dos conteúdos por categorias como gênero, faixa 

horária e segmento de público, relatórios por tempo de exibição, indicativos de retorno da 

audiência e rentabilidade do programa, dentre outras dezenas de possibilidades. 

Moraes (2009, p 49) também denuncia que as atualizações das programações e ofertas 

de conteúdos procuram fidelizar a audiência seguindo a conveniência de estratégias. Porém, a 

multiplicação de conteúdos não é uma consequência direta para qualidade editorial e 

pluralidade de perspectivas. Antes, tanto a omissão de fatos quanto as constantes mudanças 

nas grades seguem “modelando comportamentos e consciências, bem como influenciando 

agendas públicas e privadas”. Esta seria uma condição inerente à dinâmica da grande mídia ao 

“incorporar peculiaridades socioculturais a determinados produtos e serviços, de modo a 

usufruir vantagens simbólicas associadas ao trabalho de conversão de identidades à lógica 

consumista” (Ibidem, p. 49).  

Com esta breve explanação, parece pouco apropriado o uso do termo audiência stricto 

sensu para a abordagem das iniciativas comunitárias de TV, uma vez que são canais 
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deslocados para a periferia e, portanto, teoricamente a margem do circuito mercadológico 

promovido pela indústria televisiva. Como exposto, os dados de audiência das TVs 

Comunitárias somente seriam reportados caso houvesse interesse do mercado, relevância e/ou 

contratação do serviço pelo próprio canal. 

Em conversas ordinárias, é comum as pessoas sinalizarem que gostariam ou não de 

“dar audiência (ou ibope)” para determinado programa ou canal. No entanto, trata-se apenas 

de uma expressão relacionada aos hábitos cotidianos que, embora represente situações reais, 

não são computados para os relatórios das emissoras de TV – salvo se o domicílio e 

respectivos moradores estiverem participando de algum tipo de pesquisa referente aos hábitos 

de consumo dos meios. 

Diante da característica de nosso objeto de estudo e da sua proposta de inserção como 

contraponto em relação aos fluxos comunicacionais estabelecidos pelos conglomerados de 

comunicação, acreditamos que seja importante ressignificar o conceito, utilizando-o no 

contexto próprio dos canais comunitários. 

Nesse sentido, devemos considerar as limitações técnicas dessas iniciativas e o 

reduzido raio de atuação para transmissão do sinal. Isso significa que, embora uma TV 

Comunitária possa estar geograficamente localizada no mesmo município que outros canais 

de televisão, de fato sua abrangência será muito menor devido a fatores como defasagem 

técnica, sobreposição de sinais que interferem na frequência e retiram o canal do ar, e 

principalmente, pela amplitude limitada do raio do sinal. 

Os cálculos dos dados de audiência são balizados pelo número de indivíduos que 

assistem/ligam o televisor em relação a população de conjunto de municípios de determinada 

região metropolitana que possui televisor. Percebe-se que, tanto em termos de alcance 

potencial39 como alcance real40, os canais comunitários encontram-se em desvantagem diante 

da realidade local e específica na qual estão inseridos. Ou seja, ocorre desnível na 

representação de contexto que se difere e distância da realidade e dos objetivos concebidos 

para estudo comparativo de dados no competitivo mercado midiático. Nesse caso, a 

implantação do Canal da Cidadania poderia apontar novas oportunidades para essa questão ao 

transmitir a programação em sinal aberto digital e possibilitar o aumento da base de 

domicílios que potencialmente poderiam sintonizar o canal.  

Obviamente, os canais gerenciados por grandes corporações também podem 

apresentar dificuldades técnicas como redução da frequência, perda de sinal devido a 

                                                 
39Domicílios da região que poderiam ser alcançados pelo sinal da emissora. 
40Domicílios da região que de fato sintonizaram determinada emissora. 
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fenômeno meteorológico, geografia da região ou problemas com equipamentos. No entanto, 

na livre concorrência, é possível que cada empresa mobilize de modo ágil sua equipe técnica e 

solucione problemas a partir de requisições junto à Anatel, quando necessário.  

Como dito, no caso das iniciativas comunitárias de TV, há restrições legais de 

abrangência do sinal, dificuldades relacionadas ao financiamento de novos equipamentos e 

relatos de descaso quando recorrem às instâncias do governo e às agências reguladoras para 

solucionar problemas técnicos. Assim, a partir de critérios mercadológicos, essas 

problemáticas evidenciam a percepção de menor relevância dos canais comunitários quando 

comparados com as demais emissoras, mantendo seu deslocamento para a periferia do sistema 

de produção e distribuição de conteúdo audiovisual. 

De fato, a partir da Revolução Industrial e consequente desenvolvimento dos meios de 

comunicação sujeitos às leis produtivistas, teóricos apontam a relação comercial estabelecida 

e as pressões econômicas que nortearam a história da mídia e suas evoluções tecnológicas. No 

entanto, a atuação da sociedade e do público “consumidor” também deve ser considerada 

como elemento que compõe os campos de disputas, intervindo nos fluxos comunicacionais.  

Ao considerar as diferentes abordagens sobre as estruturas dos meios de comunicação 

e do mercado sobre as audiências, acreditamos que as relações sociais devam ser destacadas, 

indo além das menções de receptividade frente a velocidade das inovações e ao aumento 

exponencial de conteúdos distribuídos nas mais diversas plataformas e dispositivos. Para esta 

análise, recorremos aos entendimentos de autores sobre as práticas sociais de “consumo” e 

estudos de audiência dos meios. 

 

3.3 Economia Política da Comunicação e audiência: muito além dos ratings 

Lívia Barbosa (2004, p. 37) menciona que, a partir da divisão de grupos de teorias 

sobre a sociedade do consumo, os estudos de Bourdieu seriam localizados no segmento 

“modos de consumo”. No seu livro La distinction (1979) aborda a relevância do 

posicionamento da mercadoria para o consumo ao estabelecer relações sociais que privilegiam 

o poder e consequente manutenção de dominantes e dominados. 

No livro “Sobre a televisão”, Bourdieu (1997, p.56) mantém como referência essa 

atuação econômica e mercadológica, descrevendo a existência de forças invisíveis moldadas 

pelos segmentos de mercado e concorrência no setor de comunicação. Relata que o espaço 

social construído a partir dessas instituições favorece um campo de forças em que coexistem 

dominantes e dominados. A tensão ocorre tanto internamente nos próprios veículos de 
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comunicação quanto externamente, sendo o poder dos mesmos determinado tanto por seu 

peso econômico ou share de mercado, quanto pelo seu poder simbólico – que, segundo o 

autor, é mais difícil de quantificar. (Ibidem, p.58).  

Sobre essa abordagem, mais tarde Mattelart (2011) sinaliza que os estudos culturais 

com sua ênfase em pesquisas sobre consumo, acabam por excluir a noção de dominante e 

dominado. Assim, os teóricos teriam reduzido o campo de análise dos elementos que 

impactam nas relações sociais e abandonado a análise crítica enquanto reportam dinâmica 

própria do mercado e das estruturas que atuam a seu favor.  

Isto porque, longe de promover uma “revolução simbólica”, o mercado televisivo se 

mantém orquestrado pela lógica concorrencial de mercado. Assim, evitando temas que 

evidenciam as “asperezas” do cotidiano, o moralismo televisivo procura direcionar 

consciências e os pensamentos sobre o que é relevante, sobre o que deve ser disseminado e 

consequentemente discutido e do conhecimento da sociedade (BOURDIEU, 1997). 

Com base nesta observação, autor continua sua crítica direcionada aos conteúdos 

jornalísticos – mas que pode ser estendida a outros gêneros e produtos midiáticos – 

ressaltando que a televisão, pela sua capacidade ampliada de atingir públicos distintos, tende a 

homogeneizar seus produtos simbólicos. Com este direcionamento, as informações 

transmitidas são banalizadas e despolitizadas, mantendo o que o estudioso chama de 

“estruturas mentais” do público em conformidade, a medida que pauta seus conteúdos pelos 

supostos interesses da audiência.  

Diante da diretriz em que os produtos culturais são desenvolvidos e mantidos de 

acordo com o seu sucesso ou receptividade positiva, o autor francês afirma que os 

profissionais de comunicação são vítimas da “mentalidade – índice de audiência” diante das 

pressões econômicas sobres as quais os meios estão sujeitos. Do mesmo modo, ressalta que 

faz parte dos estudos sociológicos indicar que o indivíduo possui autonomia, 

responsabilidades e limitações referentes às suas escolhas conforme atuação na estrutura da 

qual fazem parte. Ou seja, como uma peça num jogo de xadrez, relata um paradoxo: tanto 

jornalistas e telespectadores, como parte desses mecanismos, são manipulados (1997, p. 79), 

mas ainda assim, podem obter alguma liberdade. 

Perante a conclusão que sua proposta de “revolução simbólica” pode ser interpretada 

como utópica, Bourdieu delega a responsabilidade para os jornalistas e profissionais de 

comunicação que atuam na construção do meio e no desenvolvimento de produtos culturais: 

“mas àqueles que opõem sempre ao sociólogo seu determinismo e seu pessimismo, objetarei 
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apenas que, se os mecanismos estruturais que geram as faltas de moral se tornassem 

conscientes, uma ação consciente visando a controlá-los se tornaria possível” (Ibidem, p. 80). 

O autor ainda relata que essa preocupação com a moral poderá adquirir força 

conforme desenvolvimento de mecanismos que atraiam a atenção dos indivíduos.  Para tanto, 

seria necessário constituir um esquema de reforços e recompensas que possibilitassem a 

fundamentação com base nesses objetivos. Para o sociólogo, esse movimento poderia partir 

do próprio público, porém com visão pessimista nega a competência do espectador pela falta 

de esclarecimento e consciência da manipulação a qual está submetido. 

Apesar da preocupação do autor francês com as estruturas que perpetuam disputas de 

classe e subjugam o público ao consumo homogêneo, acreditamos que a solução para a 

ruptura desse sistema esteja no movimento de participação e inclusão dos espectadores numa 

abertura horizontal de diálogo com os profissionais produtores, em vez de creditar solução 

somente na dinâmica verticalizada de produção.  

Isto porque, tal como Bolaño (2000) relata, a real desigualdade de acesso à informação 

é uma questão velada ou omitida entre os produtores de comunicação enquanto são exaltados 

discursos de liberdade promovidos pelos meios de comunicação de massa. Como a tentativa 

de igualdade também mascara a desigualdade no processo produtivo, percebemos que todo o 

sistema está comprometido: 

No mesmo sentido operam os meios de comunicação de massa, que ao 

garantir aparente igualdade, presente na liberdade de acesso à informação de 

domínio público, encobrem a desigualdade fundamental que se expressa no 

caráter de classe da informação no processo de trabalho [...]. Assim, ao 

preservar o momento da igualdade de acesso geral à informação, os meios de 

comunicação de massa permitem que a desigualdade se exerça no nível do 

processo produtivo (BOLAÑO, 2000, p. 50). 

Nesta perspectiva, se por um lado, a igualdade no acesso e a liberdade de informação 

tornam-se parâmetros de utopia, que ao menos sejam perseguidos e minimizados com a 

inserção de novos atores sociais e a participação do coletivo. Experiências que podem ser 

compartilhadas pelas iniciativas comunitárias de TV e outras fontes alternativas de 

comunicação. 

Os meios de comunicação são responsáveis por disseminar produtos simbólicos que 

contribuem para formação do ser social e o estabelecimento de relações que privilegiam a 

lógica de mercado concorrencial instituído pelo neocapitalismo. No entanto, pela análise de 

Bourdieu (1997), o consumidor ou telespectador é passivo e direcionado a saciar necessidades 

materiais e simbólicas manipuladas por grupos que visam a manutenção de poder. 
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Portanto, embora com bases argumentativas diferenciadas, tanto a observação de 

Bourdieu quanto a explanação de Bolaño denunciam o perigo de avaliações superficiais sobre 

a suposta relação de liberdade dos receptores e o livre acesso aos conteúdos mediados pelos 

meios de comunicação. Porém, o posicionamento crítico de Bourdieu pode ser interpretado 

como pensamento elitista na construção da televisão.  

Aliás, essa é a definição feita pelo próprio sociólogo ao considerar que assim podem 

definir seu discurso em prol de barreiras de entrada tendo como filtro “criações mais elevadas 

da humanidade”. Tal observação se expande com exemplos para a arte e a literatura, cuja 

atuação norteia os valores estabelecidos (conformismo e academicismo) e/ou os valores de 

mercado (Idem, p. 65). 

Nisto, Mattelart (2011, p.157) realiza um apanhado histórico e expõe a tensão entre 

Estudos Culturais britânicos e a Economia Política da Comunicação41, que nasceram de 

projetos convergentes antes de seguirem por caminhos mais afastados. Segundo o autor, tanto 

os Estudos Culturais quanto a EPC são provenientes da crítica à sociologia funcionalista e seu 

olhar instrumental dos meios e do receptor, desconsiderando estruturas e variantes 

responsáveis pelo contexto em que se inserem, enquanto direciona análises sobre o conteúdo.  

Inicialmente, tanto os estudos culturais e a EPC direcionaram esforços em análises 

sobre a centralidade dos processos ideológicos, dos subtextos, dos segundos significados e do 

marxismo ortodoxo reducionista entre base econômica e cultura, infraestrutura e 

superestrutura (Ibidem, p.157). Porém, gradualmente, os Estudos Culturais direcionaram suas 

pesquisas ao conteúdo como fonte de análise da ideologia. Tal condução foi o início da 

ruptura com a EPC que criticava o posicionamento com o enfoque na ideologia, enquanto 

desconsiderava a dinâmica da indústria cultural e do mundo social sob influência dos 

produtores. 

Mattelart (2011) menciona que, na década de 1970, ambas correntes teóricas estavam 

em desenvolvimento. Porém, naquele período tanto os Estudos Culturais quanto EPC não se 

interessaram de modo aprofundado por estudos das audiências e da recepção42. Tendo como 

referência as reflexões de Marx, considerava-se que produção e consumo seriam inseparáveis. 

Somente nos anos 80 há um avanço qualitativo no entendimento dos processos 

                                                 
41A partir daqui denominaremos apenas como EPC. 
42Porém, foi justamente através da perspectiva da economia política da comunicação que se realizou o primeiro 

estudo de audiência em um processo revolucionário de disputas de classes no Chile, considerando a relação da 

televisão com os setores populares, tendo como objetivo “elaborar a nível de televisão pública uma política 

alternativa de produção da ficção". (MATTERLART, 2011, p.158). Tal estudo é fruto da investigação de 

Michele Mattelart e Mabel Piccini (1974). 
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comunicacionais e culturais e o novo paradigma do fluído, da rede que compõe a organização 

social a partir das mediações e das negociações que atravessam a vida cotidiana. 

Nesse ponto, o autor Martín-Barbero no livro “Dos meios às mediações” (1987), 

aborda o uso social dos meios a partir das relações sociais estabelecidas, considerando 

também o público receptor como potencial produtor de sentidos. Com este campo de 

observação, de certa forma se aproxima do olhar antropológico para compreender os fluxos 

comunicacionais e a inserção da cultura na rotina do homem comum, no cotidiano que pode 

ser repleto de significados políticos. 

Assim, possibilita a reconfiguração da noção de consumo dos meios até então 

estabelecida pela recepção passiva, indicando que os fluxos de produção nas mãos dos 

espectadores podem gerar tensões, negociações e resistências entre os grupos. Martín-Barbero 

(Ibidem) também reporta que os usos dos meios e das rotinas comunicacionais podem ser 

distintos, de acordo com a necessidade, contexto e público - neste aspecto mais uma vez se 

aproximando de teóricos dos estudos antropológicos sobre consumo material dos meios. 

Assim, com a desregulação, ou autorregulação do mercado, surgem investidas em 

explicar o fenômeno da recepção ativa, tendo como reflexo o avanço da metodologia 

etnográfica que marca a segunda geração dos estudos culturais. Mais adiante, Mattelart (2011) 

ainda destaca que a principal crítica em relação à perspectiva etnográfica é o abandono às 

reflexões sobre a indústria cultural, produtores e ideologia. Deste modo, perde o elo com 

conceito base:  

Este "esquecimento" do "conteúdo" implica que a atribuição de um novo 

significado às mensagens de televisão ou outros pelo público se desenvolve 

em um mundo liberto do peso inerente à natureza material da produção de 

uma ordem cultural. É nestes casos, quando você pode medir a distância 

entre o projeto etnográfico do projeto de materialismo cultural desenvolvido 

no início por Raymond Williams, que eu considero precursor em um 

momento de economia política crítica e os estudos culturais. 

(MATTERLART, 2011, p. 161, tradução nossa)43 

Com esta abordagem, a predominância da lógica mainstream e da recepção ativa 

conduzem a centralidade das questões na cultura, enquanto subjuga fatores sociais, 

econômicos e políticos. Para o pesquisador, essa elevação da cultura pode ser considerada 

como um processo de autonomia ou “culturalismo” que separa as análises da cultura dos 

                                                 
43Tradução livre pela autora a partir do trecho “Este "olvido" de los "contenidos" supone que la 

"resemantización" de los mensajes televisivos u otros por las audiencias se desenvuelve en un mundo liberado 

del peso inherente del carácter material de la producción de un orden cultural. Es en estos casos cuando se puede 

medir la distancia que separa al projecto etnográfico del proyecto de materialismo cultural desarrollado 

precozmente por Raymond Williams, a quien considero precursor a la vez de la economía política crítica y de los 

estudios culturales”.  
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fatores econômicos e geopolíticos. De modo sucinto, podemos dizer que este é o pressuposto 

dos estudos desenvolvidos pelos antropólogos do consumo. Assim, o modelo neoliberal da 

globalização fora reafirmado enquanto influenciador de diversos outros segmentos, como é o 

caso dos processos sociais e uso das tecnologias digitais.  

Sob esta orientação, o processo de consumo torna-se consequência inevitável diante da 

cultura global pautada pelo sistema regulador e mercadológico imposto. As análises culturais 

desconectadas de outras realidades e perspectivas geram o isolamento dos estudos 

etnográficos de análises complexificadas que abordem a diversidade de fatores engendrados 

na comunicação e na cultura. Por isso, Mattelart (2011) afirma que o início deste “giro 

etnográfico” (ainda vigente), possibilitou a desregulação do campo crítico (2011, p. 160) – 

comentário e julgamento claramente direcionado aos estudiosos deste campo. 

Na atualidade, em relação à aplicação da etnografia aos estudos de recepção, Jacks 

(1997) e Orozco (2003) sinalizam para a importância de observações que considerem a 

variedade de elementos sob influência da cultura, da política e da economia. Portanto, os 

autores concordam que conjecturar os fatos e as conclusões com outras disciplinas é um 

desafio necessário, evitando explanação superficial e apresentação míope dos estudos.  

A partir desta perspectiva, a evidência do homem social como condutor e figura 

central nas decisões é enfatizada, trazendo outros campos de observação que não somente as 

análises estruturais propostas pela economia política clássica. Deste modo, recorremos à 

dialética para conduzir estudos críticos pautados pela EPC e pelas contribuições dos Estudos 

Culturais. Ainda que sejam revelados limites e fragilidades nesta aproximação, 

compreendemos que seja inevitável para a constituição de uma visão plena sobre a influência 

da comunicação e da cultura nas relações sociais enquanto práticas inseridas em contextos 

regulados por lógicas econômicas, políticas e ideológicas. 

De acordo com Mattelart (2011), os efeitos trazidos pela etnografia conduzem à leitura 

negociada entre produtor e receptor, e consequentemente, a proliferação de estudos voltados 

para atender interesses de disciplinas voltadas para os negócios, como Administração e 

Marketing. Porém, outras instâncias também teriam sido contaminadas por esta vertente. O 

autor denuncia que a Unesco – até então com visão voltada para os fatores de análise da EPC, 

gradualmente foi se aproximando das questões propostas pela Antropologia e pelos setores 

não críticos dos Estudos Culturais. 

Contudo, devemos considerar que com a multiplicação de pesquisas acadêmicas sobre 

consumo e audiências, e diante da diversidade de objetos de estudo e evolução das correntes 

teóricas, a oposição e distância entre dominantes e dominados embora nem sempre aparente, 
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adquire nuances. Atualmente, Estudos sobre Consumo, Estudos Culturais e Etnografia 

representam campos teóricos que possuem autores com visão crítica em relação à 

manipulação, tensão entre grupos e atuação do mercado no cotidiano, abordando o tema a 

partir de novos olhares. 

Paralelamente, numa abordagem mais abrangente, teóricos sobre Comunicação 

Pública e EPC, campos de estudos em que há intenso debate sobre o desenvolvimento da TV 

Comunitária, tendem a demonstrar preocupação com o exercício de poder econômico e 

consequente disseminação de conteúdos hegemônicos que propiciam a manutenção de lógica 

mercadológica, considerando os diferentes elementos do contexto. Tradicionalmente 

influenciados pela teoria marxista e neomarxista da Escola de Frankfurt, denunciam o 

“consumo” como consequência do capitalismo dominante na sociedade ocidental 

contemporânea.  

Em suma, nessa discussão nos interessa uma visão ampliada sobre participação social, 

ao identificar fatores relacionados ao engajamento de indivíduos em relação a produtos 

culturais – no caso de conteúdos televisivos distribuídos nas diferentes plataformas. Para 

tanto, entendemos que a Economia Política da Comunicação aponta questões relevantes sobre 

estrutura e conjuntura do mercado de comunicação com abordagens macro – ver Capítulo 1, 

que devem ser aprofundadas a partir de outras óticas para responder temas relacionados ao 

engajamento e à atenção dedicada a produtos culturais audiovisuais no cotidiano local. 

Por isso, para compreensão dos processos sociais e culturais que atravessam os hábitos 

das audiências locais e populares em relação às TVs Comunitárias, entendemos como ideal a 

“Análise Crítica da Audiência”, que extrapola entendimentos limitados relacionados aos 

índices mercadológicos de audiência. Para adequarmos o conceito de audiência à realidade 

das iniciativas comunitárias de TV, acreditamos que uma das possibilidades seja reapropriá-lo 

mediante a ênfase na participação e na atenção dedicada ativa. Deste mesmo modo, a 

concepção de ‘consumo’ e uso dos meios devem abranger outras percepções diante do 

processo de envolvimento e das conjecturas relacionadas aos discursos midiáticos e suas 

incorporações nas relações sociais.  

Ao expor a complexidade do tema, para darmos continuidade ao estudo entendemos 

como válida a observação de Becker (2013) sobre TV digital, interatividade e audiência: 

Um ponto de partida para a revisão deste modelo é analisar a televisão como 

mediadora, incluindo tanto a tecnologia, quanto o conteúdo e os dispositivos 

usados para se chegar a ele. Antes de mais nada, medir, estudar ou pesquisar 

audiência, trata-se de conhecer e entender o telespectador, ou usuário. 

Simplesmente quantificar a audiência ajuda na busca por números que 

sustentem um modelo de negócios. No entanto, esses números podem não 
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ser suficientes para explicar fenômenos novos, como os do engajamento [...]. 

(BECKER, 2013, p. 22) 

 

3.4 Mercadoria Audiência 

Como exposto, a teoria crítica da comunicação concebe os meios de comunicação a 

partir de sua atuação fundamental nas relações sociais como mediadores de ideologias e 

distribuidores de produtos simbólicos. Com esta característica, perpetuam estruturas 

preestabelecidas para transformar elementos tangíveis e intangíveis em mercadorias, visando 

ao lucro e ao fortalecimento financeiro das instituições. Neste contexto, o consumidor ou 

telespectador é identificado como passivo e direcionado a saciar necessidades materiais e 

simbólicas manipuladas por grupos que promovem a manutenção de poder. 

O conceito de audiência discutido pelo mercado, com suas utilizações em prol de 

realizações de negócios entre anunciantes e veículos de comunicação para inserção de 

publicidade, frequentemente é alvo de debates no meio acadêmico. A audiência seria a 

tradução do consumo dos meios de comunicação conforme parâmetros estabelecidos e 

regulados pela concorrência da indústria cultural. Nesse quesito, o conceito de audiência é 

representado por variável numérica sobre o consumo de conteúdos simbólicos, composto por 

variáveis que consideram o número de indivíduos alcançados (alcance) e o tempo dedicado 

(tempo). Sua manutenção perpassa pela construção do hábito de ler, assistir ou ouvir.  

O ecossistema midiático é marcado por disputas de interesses, em consonância com a 

busca incessante por audiências. Neste competitivo cenário, busca-se a concentração dos 

meios e a utilização de espaço público para que o interesse privado prevaleça. Porém, com a 

evolução tecnológica, com o cenário de mobilidade e com a convergência das mídias, 

multiplicam-se as disputas entre os veículos de comunicação para atrair a atenção do público. 

Esta atenção é balizada pelos índices de audiência e pela interatividade que possibilita 

estabelecer níveis de proximidade entre produtor e público, ou entre conteúdo e audiência. 

Portanto, a diversidade de mecanismos proporcionados pela digitalização do sinal de 

TV indica que a transição do sinal analógico para o digital continuará como alvo de disputas e 

negociações. A medida que as inovações possam interferir nos modelos de negócios da 

indústria televisiva, na atenção dedicada pelo público e no retorno de investimentos 

publicitários, podem ocorrer novas interferências do mercado na constituição desses espaços 

públicos de comunicação.  

Com base nos pensamentos de Habermas, Bolaño (2000, p. 87) alerta que os 

programas dos meios de comunicação de massa influenciam o consumo e são construídos a 
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partir de modelos ideológicos voltados para esse fim. Por isso, a crítica ideológica deve se 

deslocar da “teoria da coisificação” para dedicar-se às explicações sobre o “empobrecimento 

cultural” e “fragmentação da consciência coletiva” (Ibidem, p.89). 

Embora participante de outra escola teórica, Don Slater desenvolve argumento similar, 

expondo os ciclos sociais constituídos a partir do consumo. A antropóloga Barbosa (2004, p. 

32), que se dedica a estudos sobre consumo, sinaliza que de acordo com os pensamentos de 

Slater “práticas sociais, valores culturais, ideias, aspirações e identidades são definidas e 

orientadas em relação ao consumo ao invés de e para outras dimensões sociais como trabalho, 

cidadania e religião, entre outros”. Desta forma, o apontamento crítico do autor indica que o 

consumo é moldado pela entrega de mercadorias que consolidam a essência da sociedade 

ocidental moderna pautada pela posse de bens.  

Barbosa (2004, p. 31) expõe que este entendimento enfatiza a cultura do consumidor 

como uma cultura da sociedade de mercado e, portanto, sendo regulada por escolhas, 

individualismo e relações de mercado. Logo, relações mercadológicas culminam no 

fortalecimento da moeda mercadoria – compreensão que também permeia as conclusões de 

pesquisadores da Economia Política da Comunicação (EPC) e a percepção dos meios como 

mediadores das relações sociais. 

Assim, a possibilidade de adquirir algo está baseada nas atividades de troca (moeda 

salário versus moeda trabalho) a partir da logística de distribuição tanto de recursos materiais 

quanto culturais. Nesse caso, as instituições produtoras orientariam o consumo e 

direcionariam hábitos, uma perspectiva de centralização do poder baseada na ordem do capital 

e do mercado. Porém, devemos ponderar se esta ordem genérica de causa e consequência, 

com o predomínio da indústria produtora, nos campos da comunicação e cultura, também 

prevalece no microambiente, na esfera local sujeita à interferência de outras vozes, olhares 

diferenciados e organização própria de seus atores sociais. 

Nesse sentido, os produtos culturais estariam sujeitos a regras mercadológicas de 

distribuição que segmentam sua audiência de acordo com o capital cultural e o poder 

econômico do indivíduo. Até mesmo os conteúdos livremente disseminados por emissoras de 

sinal aberto de televisão teriam um valor de troca para o mercado de bens e serviços, qual 

seja: o acesso à audiência. Inclusive, esse é o principal modo de manutenção do mercado de 

comunicação privado: comercialização de espaços publicitários, permitindo que os 

anunciantes “paguem pela audiência” e possam transmitir suas mensagens com o objetivo de 

alcançar determinado público-alvo. 
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Com este entendimento, Dênis de Moraes (2009, p. 69) alerta que cultura e economia 

são itens indissociáveis do capitalismo atual, minando diferenças entre produção de 

mercadorias e produção artística: 

Na moldura de midiatização da vida social, caracterizada por mediações e 

interações baseadas em dispositivos teleinformacionais, os ramos culturais 

estão imersos na lógica do lucro que preside a expansão da forma-

mercadoria a todos os campos da vida social. Não raro, as imagens e as 

obras de arte transcendem as intenções originais de seus criadores para 

integrar um circuito de produção e comercialização transnacional que 

engloba mercados, museus, festivais, bienais, feiras e eventos midiáticos. A 

integridade dos valores simbólicos é afetada pela imposição do valor de 

troca, em muitos casos esvaziando os produtos culturais de suas qualidades 

artísticas. Integrada, como as demais áreas produtivas, ao consumismo, a 

esfera cultural vem se tornando componente essencial na lubrificação do 

sistema econômico (MORAES, 2009, p. 68, grifo nosso). 

Deste modo, Moraes expõe a influência do capital e da economia nos valores 

simbólicos, gerando domínio, regras e determinações de cunho financeiro sobre os processos 

de produção. Submete-se a esfera cultural ao campo industrial e de tal modo, aos mecanismos 

de inserção no mercado e, consequentemente, à lógica do consumo. Nesse cenário, Bolaño 

(2000, p.222) explica que, alicerçado pela Indústria Cultural, o trabalho possui duplo valor a 

partir da geração de duas mercadorias simultaneamente: o produto cultural e a audiência. 

Então, tudo se transforma em capital, inclusive as relações sociais.  

Diante do modo como a sociedade do consumo e o conceito de audiência estruturam a 

esfera cultural, Bolaño (p.143) conclui que a mercadoria dos meios é o próprio público que 

também presta serviços ao anunciante. Esta percepção desloca o público de seu papel de 

cliente (conceito moderno) e questiona a centralidade dessa figura nos processos de produção, 

tema muito debatido nas práticas de Marketing.  

Com este entendimento, há uma subversão que deve ser considerada: o público sai do 

passivo para auxiliar na composição da ordem econômica. Além de receptor, servido com a 

diversidade de conteúdos, também é servente ao realizar serviços auxiliares (entrega de sua 

atenção, engajamento e discussões) que corroboram com a manutenção da lógica de mercado 

dos bens simbólicos, enquanto ratificam o arcabouço para a concentração e hegemonia de 

conglomerados de comunicação.  

Portanto, o meio de comunicação é capaz de transformar o volume de indivíduos 

alcançados por um determinado conteúdo audiovisual, por exemplo, em índices de audiência 

que, por sua vez, são monetizados pelo mercado publicitário. Assim, Garnham apud Bolaño 

(Ibidem, p. 223) traduz a “produção” da audiência como “um momento no complexo circuito 
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do capital que estrutura a operação dos meios de comunicação de massa do ponto de vista 

econômico”.  

Esse seria, portanto, um modo de considerar a “mercadoria audiência” como uma 

derivação ou adaptação da teoria econômica marxista a partir da fluidez dos produtos 

comunicacionais e seu entrelaçamento diante das instituições e diferentes esferas sociais. 

Tomando como base o exemplo da televisão, cita: 

...é a atenção dos indivíduos que vai ser negociada no mercado pelo 

burocrata da estação ou da network. A atenção pode ser mensurada em 

tempo (de exposição dos indivíduos à programação e não o contrário), uma 

unidade de medida perfeitamente homogênea, bem ao gosto dos economistas 

neoclássicos, mas que deve ser sempre referida a uma quantidade 

(domicílios ou telespectadores) e a qualidades da audiência (variáveis 

socioeconômicas), o que indica que a audiência deve ter um valor de uso 

para o anunciante. Quanto à emissora, o que interessa, evidentemente, é o 

valor de troca da audiência (BOLAÑO, 2009, p. 225). 

 

Tal reflexão também é compartilhada por Moraes (2009, p. 47) que expõe a mídia 

como mediadora por essência, voltada para monitorar indicações e sentimentos cotidianos que 

estejam relacionados ao consumo e ao desejo de compra. O autor vai além e indica que a 

mídia absorve “inquietações do público” em maior ou menor grau em virtude de interesses 

mercadológicos. E Bolaño (2009) menciona a contradição desse processo, na medida em que 

a audiência representa um indivíduo médio abstrato, enquanto o mercado publicitário possui 

interesse em se dirigir ao ser humano concreto, considerando sua consciência e seus desejos. 

Esses fatores são essenciais para manutenção da lógica mercantil da mídia e para 

implementação de ações de Marketing – seja dos anunciantes, seja dos próprios veículos de 

comunicação: 

No atual modelo comercial da televisão aberta, o público é legitimador e a 

captação da atenção do receptor, por parte das emissoras, tem o objetivo de 

usá-la como argumento para obter contraprestações pecuniárias por parte dos 

anunciantes, a principal fonte financiadora dos canais. [...] A publicidade 

utiliza-se dessa estratégia de mercado nas interações que se processam entre 

produtor e consumidor, interessada principalmente na melhor forma de 

aproximação e efetivação das trocas. Dessa forma, a mensurabilidade, ou 

seja, o tamanho do mercado a que se destina atingir, ou daquele no qual se 

pretenda penetrar, é um dos pontos fundamentais para se ter efetivamente 

uma ação de marketing. (BRITTOS, 2011, p.14-15) 

Assim, para a evolução deste estudo, concluímos que o conceito de audiência envolve 

representação constituída a partir de um conjunto de indivíduos concretos, cujos dados são 

consolidados em média de interesses e hábitos. A dinâmica da “mercadoria audiência” parece 

muito mais complexa do que um sistema econômico que possa ser esquematizado.  



81 

 

Nessa estrutura, apesar do papel inegável do público e sua atuação negociada pelos 

veículos de comunicação, compará-lo como moeda de troca seria atribuir passividade, 

renegando-o às imposições do mercado, em desconsideração à centralidade do sujeito social 

nos processos comunicacionais. Por vez, se concordarmos com o entendimento da audiência 

como moeda, estaremos sujeitos ao risco de obliterar as diferentes nuances de participação do 

público, enquanto paradoxalmente são consolidados argumentos e convicções do próprio 

mercado. 

Portanto, não podemos ceder a este olhar e entendimento, sem considerar a relevância 

dos níveis de participação do sujeito social para mover processos sociais coletivos de 

reapropriação dos conteúdos e dos esquemas de produção, principalmente a partir da 

disseminação das tecnologias digitais.   

Ainda como exposto por Cabral (2011, p. 158), “associar as audiências tão somente a 

mercadorias no contexto dos meios de comunicação é, algo que restringe sua importância 

atual, na medida em que podem também ser compreendidas como insumos à disposição dos 

meios de produção e distribuição comunicacionais”. Desta forma, percebemos que as 

audiências, como representação – ainda que artificial – dos sujeitos sociais, possuem potencial 

que não deve ser subestimado como apenas item de troca que fomente o retorno financeiro. 

Sua importância e valor simbólico talvez seja percebido ou dissimulado pela indústria 

midiática, justamente por inserir a audiência nos fluxos comunicacionais como parte 

necessária da engrenagem comunicacional, deixando muitas vezes que o sujeito social 

“perceba” sua relevância ao contribuir para a construção desses processos. 

Essa percepção entre o consumo e a produção, e seus limites retroalimentados são 

sutis e não eram explicitadas nos primeiros estudos marxistas. No entanto, sua concepção, 

ainda que abstrata, nos auxilia a compreender como os discursos midiáticos da participação, 

do engajamento, da democracia e do livre acesso à informação se inserem no cotidiano das 

pessoas, e são aceitos por elas como se vivenciassem essas relações sociais através das 

mediações dos veículos de massa, sem de fato o serem. Isto porque, a participação limitada, 

orquestrada e direcionada pelas organizações midiáticas se distancia do ideal de participação 

social, em que o sujeito decide por si próprio como e quando atuar nos processos 

comunicacionais tendo em vista causas coletivas. 

Destarte, para análises aprofundadas sobre hábitos, interações e iniciativas 

comunitárias de TV no local, acreditamos que seja apropriado ressignificar o conceito de 

audiência e sua aplicação. Tomando como partida os usos dos estudos de audiência pelo 

mercado, devemos compreender os limites e perigos de sua aplicação em contextos com 



82 

 

propósitos diferenciados – como é o caso das comunicações comunitárias de TV e, também, 

considerarmos outras propostas como oportunidade de práticas de engajamento do indivíduo 

em relação aos meios de comunicação no local. 

Se por um lado, a audiência continua sendo variável utilizada para a seleção dos 

conteúdos audiovisuais que terão publicidade em seus intervalos comerciais (breaks), por 

outro, esta não mais é suficiente. Com as demandas por retornos de vendas e visibilidade das 

marcas cada vez maiores, o investimento passa a ser distribuído contando com outras gamas 

de indicadores. No entanto, independente da composição e dos estudos realizados, a 

finalidade continua a mesma apontada por Bolaño (2000): o investimento publicitário 

representa o aporte de moeda real como possibilidade de troca para receber atenção do 

público. O resultado desta operação dependerá das técnicas, cruzamento de dados, 

criatividade na abordagem, dentre outros fatores. 

Porém, a fidelização da audiência parece mecanismo cada vez mais complexo diante 

do público, que também é produtor e usuário de tecnologias digitais. O hábito do consumidor 

é tema recorrente de Congressos e Palestras no mercado publicitário. Uma vez que na 

atualidade o público possui acesso a maior diversidade de recursos tecnológicos e de 

dispositivos com interfaces mais amigáveis, também adquire a possibilidade de se inserir de 

modo independente e alternativo no segmento de produção cultural. 

Com os avanços tecnológicos e a aceleração do surgimento de inovações, empresas 

emergentes também se estabelecem nos mais diversos territórios e constroem comunidades de 

membros ou usuários - Netflix, Facebook, Google, YouTube são exemplos. Por outro lado, 

apesar da mudança de cenário, a concentração se perpetua e os processos comunicacionais 

continuam verticalizados, mesmo com iniciativas que se proliferam na base e na periferia com 

a atuação mais evidente e ativa dos sujeitos sociais.  

Nesse caso, os internautas assistem conteúdos, comentam, divulgam e fazem parte 

destas construções de modo mais próximo, garantindo o benefício de ser ativo e participante, 

diferente do antigo conceito de passividade que aprisionava os espectadores. Portanto, a 

barreira de entrada construída pela mercadoria cultural possui variações, de acordo com o 

segmento exibidor no qual um determinado concorrente deseja se inserir. 

A internet, embora longe de ser democrática, possibilita maior diversidade de opções 

que alcançarão maior ou menor número de pessoas de acordo com conjunto de fatores 

estéticos, culturais e mensuráveis que projetam os conteúdos para a rede de internautas. Já no 

caso da radiodifusão, as regras para inserção de novos produtores são mais rigorosas, sendo 
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tanto a legislação como interesses econômicos e políticos barreiras de entrada para possíveis 

concorrentes. 

Diante desta conjuntura, os estudos da Economia Política da Comunicação buscam 

promover a revitalização da autoridade do sujeito social a partir de leitura crítica dos 

elementos que compõem o cenário socioeconômico, tendo em vista a reapropriação dos 

processos como alternativa à lógica mercantil da oferta e da demanda.  

Neste ponto, como o índice de audiência funciona como “mercadoria” para negociação 

entre as empresas no mercado comunicacional, através de análise crítica ressignificamos o 

termo diante da natureza dos canais comunitários. Portanto, consideraremos o termo na sua 

plenitude como audiência potencialmente participante a partir de demanda social pautada pela 

coletividade na esfera pública. Neste espaço comunicacional se configuram iniciativas e 

relações sociais, levando-nos a refletir sobre as possibilidades democráticas e os atos que nos 

aproximam ou distanciam do bem comum.  

 

3.5 Democracia e audiência 

Conforme mencionamos, a multiplicação de meios de comunicação, assim como o 

aumento do volume de informações disseminadas ou os recursos proporcionados pelas 

tecnologias digitais, por si só não garantem a horizontalidade dos processos produtivos e o 

acesso igualitário da informação por todos. 

Com esta percepção, Bolaño (2000) menciona que o mito da informação ao alcance de 

todos através dos meios é um argumento falso que desconsidera os efeitos da produção e da 

lógica mercantilista. Nisso, os recursos tecnológicos ampliam a aparência democrática dos 

meios, enquanto omitem a dinâmica política e econômica que permeia os fluxos 

comunicacionais. Segundo o autor, a informação é uma mercadoria e como tal, somente é 

publicado o conteúdo permitido e planejado pelo sistema midiático. 

Por intermédio de reflexão sobre os processos produtivos e receptivos, podemos 

identificar iniciativas que procuram manter-se como alternativa à lógica dominante. Embora 

não anule o cenário de recorrente caracterização da desigualdade instaurada na permanência 

de discursos e ideologias disseminados por uma minoria, são oportunidades de minimizar o 

desequilíbrio e estabelecer um ecossistema mais plural e menos concentrado na disseminação 

das informações. 

Ainda sobre esta abordagem de participação social, outros fatores que permeiam o 

cotidiano dos sujeitos sociais, tais como acesso à tecnologia, capacitação e educação devem 
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ser elucubrados, como fora mencionado. A partir da compreensão do reflexo de tais questões 

e da solução desses tópicos nevrálgicos, teríamos um ambiente com menos vícios e de fato 

propício para que qualquer cidadão não somente tenha acesso à informação, como também se 

torne parte ativa dos fluxos comunicacionais e possa criticamente debater sobre o que lhe é 

apresentado, e se for do seu interesse, apresentar sua opinião sem intermediários.  

Como Moraes (2009, p.18) explica, outras iniciativas que garantam maior diversidade 

informativa e cultural contribuem para mais experiências que funcionem como contraponto 

aos discursos da grande mídia. Nesse caso, as iniciativas comunitárias de TV podem se 

configurar como “projetos criativos capazes de descentralizar, progressivamente, os processos 

comunicacionais e contribuir para o alargamento das margens da diversidade”.  

Assim, a inserção do sujeito social nos processos criativos proporciona sua atuação 

ativa e apropriação dos espaços comunicacionais, zelando por abordagens que priorizem a 

perspectiva do homem ordinário local. Assim, a garantia do pluralismo e a busca pelo 

equilíbrio de vozes sobre os mais diversos temas representam caminhos a serem 

continuamente construídos para afiançar a democratização dos processos comunicacionais. 

No âmbito do processo social em que o consumo de produtos simbólicos se configura 

como matéria indissociável, um paradoxo também se instaura. A comunicação, ferramenta de 

mediação e legitimação de discursos, tanto é direcionada para o grande público, massa 

abstrata e genérico, como para segmentos de público divididos de acordo com classificações 

previamente estabelecidas44.  

Deste modo, pensamentos ideológicos são direcionados com objetivo comum de 

unificar e homogeneizar o conhecimento sobre determinado tema, garantindo o domínio das 

instituições de comunicação como fonte de informação confiável. Concomitantemente, 

mensagens são elaboradas com objetivos estabelecidos – alcançar e atrair a atenção de 

segmentos de público. Essa abordagem técnica e instrumentalização dos fluxos de 

comunicação podem ser percebidas tanto pela publicidade quanto pela esfera cultural como 

um todo, embora nesse último caso os esquemas sejam menos divulgados e perceptíveis.  

Portanto, é inegável que a lógica da publicidade pautada pela sustentação econômica 

pode ser encontrada nas estratégias dos meios de comunicação de massa. No caso dos canais 

de TV Paga e suas faixas de programação, tanto a segmentação para qualificar (a relevância 

                                                 
44Um dos métodos de segmentação mais utilizados pelos institutos de pesquisa e reconhecido pelo mercado de 

comunicação é o Critério de Classificação Econômica Brasil (http://www.abep.org/criterio-brasil Acesso: 13 out 

2016). 
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de determinado conteúdo para grupo específico de espectadores) quanto unificação ou 

consolidação de números absolutos para legitimar são argumentos utilizados junto ao mercado 

anunciante. 

Nesse sentido, também é importante considerar os aspectos políticos e econômicos da 

Indústria Cultural com os impactos nos modos de vida, nos hábitos a partir da dinâmica entre 

os concorrentes. Como se reorganiza o público e o mercado quando um veículo desaparece? 

Por exemplo, se um jornal impresso deixa de ser distribuído, há menor número de opções de 

veículo. E quais são os impactos sobre os discursos disseminados? Qual influência nos 

hábitos dos indivíduos? Enfim, como as reorganizações do cenário midiático também 

interferem nas relações sociais, e no caso, na composição de um ambiente democrático? 

A indústria midiática possui estrutura com limites físicos e influência difíceis de 

estabelecer. Além do cenário de trocas comunicacionais, possibilita reprodução simbólica 

entre os diversos agentes e a consequente acumulação de capitais, construindo sua relação 

com as demais organizações e sujeitos sociais. Esta atuação possibilita a dialética entre 

mercado de audiência e bens de consumo, sendo mediadora da atenção do receptor para com 

os conteúdos. 

No momento em que as nomenclaturas consumidor, receptor, cliente, usuário e 

cidadão se sobrepõem, seja pela modernização do contexto midiático e do cenário 

mercadológico, seja pela certeza das múltiplas atividades desenvolvidas pelo indivíduo, 

também se torna menos óbvia a relação entre participação e atuação democrática. De modo 

nebuloso, os direitos constitucionais de expressão e acesso à informação para todos acabam 

por ser defendidos de modo superficial pela mídia como prática recorrente, que somente 

precisa ser preservada. Do mesmo modo, meios e Estado atuam como “pseudo responsáveis 

para reduzir as disparidades e garantias de acesso de todos à informação necessária à plena 

execução dos direitos de cidadania” (BOLAÑO, 2000, p. 93). 

Nisso, as iniciativas comunitárias de TV podem representar instrumento de 

comunicação em que os indivíduos se reconheçam e se apropriem do cotidiano para participar 

ativamente e defender as demandas do coletivo. Através do real acesso aos meios de 

comunicação – ainda que no local, talvez seja possível obter maior equilíbrio nos fluxos 

comunicacionais com redução das instâncias de poder e abertura para outras percepções. 

Quando ocorre participação popular ativa e permissão do direito de voz para aqueles que não 

a possuíam, há indícios da democratização dos processos sócio, cultural e comunicacional. 

Porém, a centralização e concentração da mídia contrapõe o ideal da pluralidade de 

vozes, baseado na disseminação de diferentes pontos de vista sobre fatos, culturas e vivências. 
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O olhar do outro é subjugado e os fluxos de comunicação são constituídos a partir de 

interesses específicos, que inevitavelmente criam obstáculos para a formação de meios 

públicos a serviço de todos. Com essa ruptura no processo, a televisão como instituição 

mediadora se distancia do direito humano fundamental, quando deveria fomentar o direito à 

comunicação para todos. 

Sobre os usos dos espaços públicos comunicacionais, Esteves (2004) sinaliza que as 

tecnologias digitais facilitam o interesse comum, o consenso. Apesar do acesso às tecnologias 

ainda ser um desafio em áreas mais afastadas das regiões metropolitanas, é inegável que o 

aumento da penetração desses dispositivos junto à sociedade, viabiliza apropriação social e 

novas configurações de fluxos comunicacionais. Sobre este cenário, Castells expõe o 

potencial gerado a partir da difusão e uso das tecnologias, uma vez “favorecem a 

democratização, fortalecem a democracia e aumentam o envolvimento cívico” (2013, p.86). 

Porém, devemos ser cautelosos em direcionar à técnica o potencial de solucionar problemas 

sociais de inclusão no atual espaço público, a nova ágora: 

Tecnologias anteriores são mantidas na era das máquinas de energia, 

símbolo da ideologia do progresso infinito [...]. A crença no tecno-

determinístico do poder mágico de comunicação e das redes que 

acompanham anos de desregulação e a especulação de resgate - 

paralelamente se manteve a promessa de uma sociedade global da 

informação como uma nova edição da ágora ateniense – a mesma que 

naturalizou a difusão naturalizada e indolor de tecnologias intrusivas nas 

sociedades pós-industriais (MATTERLART, 2011, p. 174, tradução nossa)45. 

 

Apesar das limitações financeiras e técnicas da TV Comunitária, a regulamentação de 

lei para inclusão dos canais comunitários em TV a Cabo, posteriormente em TV por 

Assinatura significaram avanços no processo democratizante da comunicação no Brasil. 

Embora, na prática os canais comunitários apresentaram dificuldades para migrar para o 

serviço de TV por Assinatura (incluindo transmissão por satélite) e o acesso a este conteúdo 

esteve condicionado à assinatura dos serviços das operadoras de telecomunicações, o atual 

projeto Canal da Cidadania traz novas oportunidades para ampliar o reconhecimento e a 

inserção da TV Comunitária no cotidiano das pessoas. 

                                                 
45Las tecnologías anteriores vivían en la era de las máquinas energéticas, símbolo de la ideología del progreso 

infinito; las segundas se alimentan de las fuentes de la ideología de la comunicación sin limites. La creencia 

tecno-determinista en el poder mágico de la comunicación y de las redes que ha acompañado los años de la 

desregulación y de la especulación salvage - mientras se mantenía la promesa de una sociedad global de la 

información como nueva edición del ágora ateniense - es lá misma que ha naturalizado la difusión indolora de 

las tecnologías intrusivas en las sociedades posindustriales. 
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Como momento decisivo para o fortalecimento da Comunicação Pública Comunitária, 

essa questão deve ser debatida e divulgada para a sociedade. Ao longo de 1 anos, de 

novembro de 2015 a outubro de 2016, monitoramos através de sistema de alerta a divulgação 

de notícias na internet relacionadas ao Canal da Cidadania ou TV Comunitária. Os resultados 

indicaram a publicação de 30 notícias, sendo 18 relacionadas ao Canal da Cidadania e as 

demais referentes à TV Comunitária. Ainda assim, a partir deste universo, poucas matérias 

fazem alusão direta aos projetos, uma vez que os termos são citados em contextos gerais.  

De modo geral, as notícias não apresentam como tema principal os canais 

comunitários de radiodifusão que operam em TV a Cabo, e quando sim, fazem referências aos 

aspectos negativos, marginalizando as propostas sem contribuir para um debate aprofundado e 

crítico sobre esse espaço público. Portanto, além de promover debates sobre o tema, tanto a 

TV Comunitária quanto a sociedade devem ser mobilizados para constituir agenda 

democrática que discuta sobre a apropriação dessa esfera pública, possibilitando participação 

popular e democratização dos processos comunicacionais. 

Perante a inclusão social e a apropriação dos espaços, compreendemos a participação 

como consequência natural do percurso de construção da cidadania, em que o indivíduo não 

somente possui o direito humano à comunicação pelo livre acesso aos meios, como também 

sua liberdade de expressão é legitimada como garantia do exercício político em prol do 

interesse público. Logo, estas condições são indispensáveis para a consolidação da 

comunicação pública, e devem alicerçar as iniciativas da TV Comunitária. 

Encontramos nos argumentos de Heloísa Matos (2009, p. 52), oportunidade para 

refletir sobre esse impasse. Segundo a autora, para garantir a participação universal é 

necessário constituir sistema representativo em que agentes de comunicação atuem como 

intermediários e porta-vozes dos cidadãos. Isto engloba a amplificação dos mecanismos de 

construção da esfera pública, considerando não somente o espectro radiodifusor da TV 

Comunitária, mas todos os demais meios e plataformas disponíveis que viabilizem a 

circulação da informação e o diálogo com a sociedade, garantindo sua participação. Assim, o 

usufruto da esfera pública deve ser reconhecido como direito do sujeito social, para que o 

mesmo integre a comunicação pública. É preciso desenvolver o sentimento de pertencimento 

e assumir tal posição de direito, tendo ciência da responsabilidade em ocupar este espaço no 

cenário comunicacional. 

Isto implica em negar as leis do mercado e o que Esteves (2004, p. 148) chama de 

“refeudalização do Espaço Público (a sua apropriação por interesses particulares 

organizados)” ao direcionar a circulação da informação de acordo com critérios de relevância 
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e segmentação social da audiência. É justamente a atuação do privado sobrepondo interesses 

do Estado e da sociedade. Para potencializar retornos financeiros e atender as leis de mercado, 

conglomerados de comunicação do segmento privado forjam alternativas que ameaçam a 

democracia. Ou seja, manobram o desenvolvimento e aplicação de regulamentações que 

possam impactar nos negócios. Visando proteger seus objetivos comerciais, omitem os 

interesses capitalistas ao assumir atividades de cunho social, quando de fato obstruem 

garantias constitucionais como pluralidade, consciência crítica e formação de cidadãos. 

A questão assume um paradoxo: à medida que o interesse público e a publicização dos 

temas embasam a dinâmica da constituição do espaço público, este se torna mais dependente 

dos meios de comunicação que, por sua vez, se constituem através de interesses privados. Por 

isso, para Esteves, a apropriação do Espaço Público e a atuação dos meios de comunicação 

devem ser analisadas através dos planos econômico, social e político (2004, p.151), 

considerando não somente a influência do mercado como também do Estado. Este último 

pode intervir diretamente na aplicação de modelos de comunicação pública ou indiretamente 

por intermédios da regulamentação de leis e/ou de agentes reguladores, tornando conveniente 

sua atuação híbrida conforme interesses observados. 

Com relação aos usos desses espaços públicos para disseminação de conteúdos, a 

dinâmica parece gerar diferentes percepções e interesses. De modo geral, para o público 

representa possibilidades de acesso em qualquer horário e local através de diferentes 

dispositivos, além dos habituais rádio, TV e jornal. Já para a indústria midiática representa 

reconfiguração dos processos de produção e trabalho, investimentos contínuos em inovação, 

novas propostas de empacotamento de conteúdos e oportunidade de alcançar o público por 

mais tempo, com maior frequência, onde estiver. Ou seja, o esforço para a manutenção do 

poder também garante conversão em valor para negociações junto aos anunciantes. 

Com este entendimento, torna-se possível projetar as consequências no uso da esfera 

pública para atender interesses privados. O espaço simbólico como disputa de poder para 

prevalência do particular sobre o coletivo. Além disso, diante do mecanismo retroalimentar 

pautado pela busca por atenção e pelas alterações de programação como influenciadora no 

consumo e nos hábitos, a diversidade informativa e cultural não adquire prioridade. Com essa 

redução de status, a ampla participação do sujeito social e a abordagem de questões do 

coletivo ficam aniquiladas, descaracterizando o processo democrático sobre o qual os meios 

de comunicação deveriam se fundamentar. As interferências econômicas e político-

ideológicas cerceiam o pluralismo, bloqueiam o exercício da cidadania e turvam o debate em 

prol de causas sociais. 
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Diante deste dilema e com a consciência das variáveis envolvidas nesta problemática, 

no próximo capítulo iremos discorrer sobre as práticas das TVs Comunitárias no que diz 

respeito à realização de atividades que proporcionem proximidade com a comunidade e 

envolvimento dos sujeitos sociais, inclusive fazendo uso de tecnologias digitais. 
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Nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão do mundo, ou tentar 

impô-la a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa. Temos de estar 

convencidos de que a sua visão do mundo, que se manifesta nas várias 

formas de sua ação, reflete a sua situação no mundo, em que se constitui. A 

ação educativa e política não pode prescindir do conhecimento crítico dessa 

situação, sob pena de se fazer ´bancária´ ou de pregar no deserto.    

                                                                                                     Paulo Freire46 

 

 

4 TVS COMUNITÁRIAS E TECNOLOGIAS DIGITAIS 

No capítulo anterior exploramos questões relacionadas ao acesso democrático à 

informação e aos meios de comunicação pela sociedade, ao envolvimento da audiência 

potencialmente participante como forma de apropriação do sujeito social nos espaços 

públicos. Essa abordagem envolve não somente o uso de tecnologias digitais, como também a 

liberdade e o comprometimento com a produção de conteúdos por qualquer indivíduo ou 

organização representante de movimentos sociais.  

Diante dos tópicos abordados, apresentaremos informações sobre os fluxos 

comunicacionais entre canais comunitários e sociedade a partir da coleta de dados sobre as 

práticas dessas iniciativas comunitárias de TV e os conteúdos disseminados nas mais diversas 

plataformas de modo complementar à transmissão do sinal por cabo.  

Portanto, surgem alguns desdobramentos de questões. Que tipo de ações vem sendo 

realizadas para aproximar a sociedade da TV Comunitária? E para a construção do Canal da 

Cidadania? Como os debates são construídos e quais espaços utilizados? Quais grupos 

comparecem aos espaços de debates? Onde são deflagrados os interesses e a agenda de ações? 

A oportunidade deve existir e há inúmeras possibilidades para ouvir os públicos e promover 

demandas do coletivo. 

Como a TV Comunitária tem desenvolvido suas atividades para tornar suas ações 

públicas, viabilizando o acesso às informações e propiciando que os conteúdos divulgados 

sejam compreensíveis pelo homem comum? De que modo é percebida a questão da 

representação da sociedade? Sobre isso, as equipes possuem comportamento consciente e 

receptivo? A TV Comunitária hoje funciona como referência de espaço público para a 

sociedade local? As equipes buscam essa missão? A TV Comunitária seria capaz de realizar 

novos agendamentos que estimulem a discussão, o debate e a formação crítica?  

                                                 
46 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido, 17ª ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987, p. 83. 
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Como recorte metodológico realizaremos entrevistas com os gestores das TVs 

Comunitária de Niterói e Caxias TV, canais selecionados devido às características 

mencionadas na introdução deste estudo. E também apresentaremos dados sobre o 

acompanhamento das atividades desses canais em redes sociais ao longo de 12 meses (março 

de 2015 a fevereiro de 2016). Nesse caso, além da observação dos posts nas diferentes 

plataformas utilizadas por esses canais (radiodifusão, site, YouTube, Facebook), buscaremos 

conjecturar como as relações se constituem através dessas plataformas, se há 

complementariedade e como as TVs Comunitárias têm desenvolvido suas atividades para 

gerar discussões e promover o engajamento. 

 

4.1 Engajamento e memória coletiva 

Apesar do acesso à internet ainda ser seletivo e não estar disponível para todos, as 

iniciativas comunitárias de TV podem representar espaços de expressão das comunidades, 

reproduzindo conteúdos em outros espaços, além do espectro radiodifusor. O uso da internet 

(com sites, canais de vídeos, microblogs, blogs, redes sociais, dentre outros dispositivos) pode 

se caracterizar como espaço de disputas sociais, sendo essencial sua apropriação pelos 

movimentos sociais, principalmente aqueles cujos objetivos visam a descentralização dos 

meios de comunicação, visando potencializar a participação da comunidade local. Portanto, o 

uso da internet e das redes sociais se configuram de modo complementar às ações 

comunitárias na TV, pela compreensão da importância da atuação nesses espaços. 

Partindo do “reconhecimento de que a Internet se apresenta como mais uma arena de 

lutas e disputas pela hegemonia no interior da sociedade civil” (MORAES, 2009, p.231), indo 

além da conjuntura estruturante que envolve aspectos político-econômicos da comunicação 

comunitária, devemos considerar esse meio como uma plataforma de engajamento abastecida 

pelos fluxos de memórias e esquecimentos, pelas atividades encadeadas e ações cotidianas.  

Diante da recorrente relação entre a palavra engajamento e uso dos dispositivos 

digitais, para melhor compreensão resgata-se aqui sua origem epistemológica no francês 

medieval engagier, de em gaje, cujos alguns significados são “sob compromisso, sob 

promessa” – de em (fazer) + gager (compromisso, garantia)47. O dicionário Michaelis48 

caracteriza o termo como ato pelo qual um cidadão declara querer servir nas forças armadas 

                                                 
47Disponível em: <http://origemdapalavra.com.br/palavras/engajar/> Acesso em: 26 out 2016 
48Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=engajar> Acesso em: 26 out 2016

 

 

http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=engajar


92 

 

durante tempo determinado; arrebanhar adeptos para uma causa política, social, filosófica etc; 

abraçar um ideal filosófico, social, político etc. e lutar por ele; alinhar-se a determinada ordem 

de ideias ou de ação coletiva; pôr-se a serviço de uma causa; empenhar-se, esforçar-se, lutar 

por. Apesar da sua ampla disseminação, tal conceito vem ganhando maior relevância na busca 

por conhecimentos sobre conteúdos e atividades que despertam este compromisso, 

envolvimento e fidelidade nos indivíduos.  

De fato, somos seres sociais e, por natureza, engajados naquilo que nos interessa e 

desperta nossa atenção. No contexto de lutas sociais e reivindicações políticas, há anos 

filósofos e teóricos analisam a atuação da massa populacional em seus movimentos 

encadeados, reflexivos e reverberantes. Com a evolução tecnológica, a indústria de games 

também se apoderou desta concepção, atuando na vanguarda de uma avaliação minuciosa 

sobre quais recursos impactam no comportamento dos usuários, gerando maior envolvimento, 

interação, atratividade, imersão e experiência.  

São inúmeras as possibilidades de engajamento ou envolvimento para estabelecimento 

de “laços sociais” (RECUERO, 2009), sendo importante mencionar que sua origem é 

orgânica no ambiente social, elo imprescindível para o estabelecimento de comunicação. 

Assim, a mudança da rotina, o abandono de possível automatismo na produção da 

comunicação comunitária não seria oportuno para proporcionar transformações sociais, 

tornando o engajamento parte propulsora de ruptura visando o coletivo? De acordo com 

Halbwachs (2006), a memória é constituída a partir dos vestígios e rastros que permaneceram 

e prevaleceram ao longo do tempo e da história. Desse modo, a “consciência social” pode ser 

construída através de dados (relatos, registros, textos, vídeos, fotografias) preservados e 

selecionados para a organização de uma determinada narrativa. Nesse caso, os meios de 

comunicação, principalmente os hegemônicos, promovem a configuração de discursos que se 

consolidam como verdade, história e consequentemente “consciência social”.  

Há a homogeneização de fatos que prevalecem em detrimento de outros a partir do 

desenvolvimento narrativo. Neste caso, nos interessa observar como a TV Comunitária pode 

aprimorar suas atividades, apresentando outros enquadramentos, opiniões e pontos de vista, 

proporcionando um olhar diferenciado, ainda que também constituído a partir de 

determinados filtros. Sob esta perspectiva, parece necessário reforçar a missão dos meios de 

comunicação pública, sobretudo com atuação local comunitária, para expor e promover 

enfrentamentos em relação à consciência social moldada por discursos hegemônicos e que 

solidificada, engessa a construção da democracia e da cidadania. Como as narrativas 

midiáticas são reconstituições que chegam até nós, sendo apropriadas pela sociedade e 
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absorvidas como fatos inquestionáveis, há complexidade que envolve a consciência social ao 

se basear e configurar suas memórias em dados também já selecionados. E quanto maior o 

afastamento histórico, mas facilmente vieses podem ser reforçados devido à reconfiguração 

pautada em reconstituições. 

Sobre a consolidação de crenças coletivas, Gohn (1997) também aponta que os 

estudos de Klandermans resgatam esse conceito, objetivando o entendimento de 

representações sociais e do papel das comunicações nos movimentos sociais. Através de 

diversas orientações teóricas, conclui que  

crenças coletivas são criadas não por indivíduos isolados mas por indivíduos 

em comunicação e cooperação nas rotinas cotidianas, por meio de encontros 

em congressos, partidos; conversações informais em bares, restaurantes e 

viagens; telex, fax, E-mail, Internet etc. Esses espaços criam um misto de 

vida interpessoal, transformando o que não é familiar em coisas familiares. 

O protesto social é, portanto, construído socialmente (GOHN, 1997, p.84). 

Esse entendimento se aproxima do conceito de memória coletiva de Halbwachs 

(2006), que aponta a configuração de múltiplas vozes na constituição do coletivo, enquanto 

paradoxalmente o uno se configura pelos múltiplos encontros sociais. Adicionalmente, 

observamos que o “encontro virtual” dos grupos é considerado como suporte para a 

constituição de crenças coletivas, questão que pautará nossa investigação sobre o uso da 

internet como espaço para a participação e representação da comunidade nas ações e nos posts 

das TVs Comunitárias. E na sequência, na formação da memória e do esquecimento, a partir 

do diálogo sobre a atuação da comunicação comunitária. 

Neste contexto, espera-se compreender como a TV Comunitária poderá pautar suas 

atividades de mobilização da sociedade e envolvimento da comunidade perante os conteúdos 

produzidos e disseminados, elaborando suas ações pelo uso complementar da Internet visando 

o engajamento. Portanto, a partir de estudo de caso sobre tragédia ocorrida na cidade de 

Niterói e a atuação da TV Comunitária de Niterói, será avaliada a construção da memória 

através da apropriação da Internet como espaço de inserção e de fluxos de comunicação, uma 

vez que é o próprio homem quem o desenvolve a partir de estruturas temporais.  

A importância da construção de uma “solidariedade comunitária” a partir de 

movimentos sociais voltados para a comunicação pública como representante e voz da 

população local, pode ser melhor entendida através do conceito de memória coletiva. Cada 

um dos militantes e indivíduos de determinada comunidade resgata suas lembranças, suas 

histórias a partir da comunhão com o grupo social, visto que “temos sempre conosco e em nós 

uma quantidade de pessoas que não se confundem” (HALBWACHS, 2006, p.17).  
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Essa relação consigo mesmo e com o outro no presente, também pode caracterizar o 

perfil dos movimentos sociais já sinalizados por Gohn (1997). Portanto, devemos estar atentos 

para que a comunicação comunitária não substitua seus atores de interesse, assim como ocorre 

com a mídia privada - indo além, a atuação circunspecta deve procurar se envolver com os 

diferentes casos que permeiam a comunidade, não necessariamente se restringindo ao 

presente, aos temas e grupos que atraem atenção seguindo a lógica mercadológica de 

substituição de grupos ou personagens. 

Nesse sentido, a memória individual corrobora através de pontos em comum com a 

construção e manutenção da memória coletiva. Para Halbwachs (2006), se a lembrança do 

indivíduo foi suprimida, isto indica que o mesmo não mais faz parte do grupo. Analogamente, 

para a formação de uma lembrança é necessário que haja concordância e união acerca de 

determinado evento fundamentado na comunhão social, a partir da aliança do indivíduo com a 

sociedade: 

Para que nossa memória se auxilie com a dos outros, não basta que eles nos 

tragam seus depoimentos: é necessário ainda que ela não tenha cessado de 

concordar com suas memórias e que haja bastante pontos de contato entre 

uma e as outras para que a lembrança que nos recordam possa ser 

reconstruída sobre um fundamento comum. Não é suficiente reconstituir 

peça por peça a imagem de um acontecimento do passado para se obter uma 

lembrança. É necessário que esta reconstrução se opere a partir de dados ou 

de noções comuns que se encontram tanto no nosso espírito como no dos 

outros, porque elas passam incessantemente desses para aquele e 

reciprocamente, o que só é possível se fizeram e continuam a fazer parte de 

uma mesma sociedade (HALBWACHS, 2006, p. 23). 

O envolvimento ou engajamento com os sentimentos e ideias de um determinado 

grupo, a fundamentação num interesse comum muitas vezes nos confunde sobre a origem da 

lembrança ou da sensação. Se em nós mesmos ou nos outros. Para Halbwachs (2006, p.31), 

essa sensação nada mais é do que um eco daquilo que partilhamos através das influências 

recebidas de um grupo social. O autor ainda sinaliza que “a lembrança é em larga medida uma 

reconstrução do passado com a ajuda de dados emprestados do presente, e além disso, 

preparada por outras reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a imagem de outrora 

manifestou-se já bem alterada” (ibidem, p.48).  

Pelo apresentado, é essencial o posicionamento diferenciado das iniciativas 

comunitárias de TV, buscando equilíbrio entre a linguagem jornalística e seu compromisso 

com a resistência ao propiciar espaço para a expressão da comunidade. Partindo deste 

pressuposto, entende-se a validade de acompanharmos os vestígios ou rastros disponíveis na 

Internet, visando mapear a atuação das atuais TVs comunitárias nesse meio, correlacionando a 
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memória e o esquecimento nas mensagens que impactam na construção da identidade local e 

da consciência social da comunidade. 

 

4.2 Memória e esquecimento 

 

A história aprendida faz parte de esquemas e organizações cronológicas que se 

assemelham aos noticiários com seus marcos de aniversários de fatos. No entanto, é a 

vivência de uma situação que proporciona insumo para a memória individual e construção 

comum da lembrança social, do coletivo. Logo, a história de um pais é um recorte de fatos 

contribuindo para a construção da memória coletiva local e para o sentimento de 

pertencimento entre os cidadãos. Por esta perspectiva, é possível compreender a relevância da 

TV Comunitária e sua atuação através da Internet, para dar voz e garantir “espaço” para os 

acontecimentos locais, da narrativa.  

Apesar da comunicação fragmentada e dos vestígios deixados aleatoriamente na 

internet por diferentes autores, o novo contato com imagens, textos e áudios nos fazem 

reconstituir a lembrança a partir do “conjunto de percepções atuais” (HALBWACHS, 2006, 

p.16). Neste ponto, devemos refletir sobre o papel da TV Comunitária na constituição da 

memória coletiva da comunidade, seja através da memória, seja através do esquecimento, uma 

vez que: 

O esquecimento pode ser descrito como o fracasso da memória e envolve a 

rejeição ou inabilidade para se comunicar. Apesar de alguns argumentos 

citarem que a nossa cultura está excessivamente centrada no passado, o 

esquecimento permanece sob a sombra de desconfiança e parece um fracasso 

evitável ou como uma regressão indesejável. Por outro lado, a memória pode 

ser considerada crucial para a coesão social e cultural de uma sociedade. 

Qualquer tipo de identidade depende dela. Uma sociedade sem memória é 

um anátema. (HUYSSEN, 2004, p.01, tradução nossa)49. 

Sobre o ponto de vista problematizado por Huyssen, o esquecimento não deve ser 

percebido ou identificado como uma deficiência, patologia ou negligência do indivíduo, mas 

ação que emana do próprio ato de existir e pensar. No entanto, o esquecimento também faz 

                                                 
49El olvido puede describirse como el fracasso de la memoria e implica um rechazo o inhabilidade para 

comunicar. Apesar de que algunos argumenten que nuestra cultura está demasiado centrada em el passado, el 

olvido permanece bajo uma sombra de desconfianza y se ve como um fracasso evitable o como uma regresión 

indeseable. Por outro lado, la memoria puede ser considerada crucial para la cohesión social y cultural de uma 

sociedade. Cualquier tipo de identidade depende de ella. Uma sociedade sin memoria es um anátema. 

(HUYSSEN,2004,p.01)
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parte da configuração narrativa, compõe parte do fluxo de construção e desconstrução da 

memória para compor um discurso ou a “consciência social” de Halbwachs.  

Esse jogo dialógico entre lembrar e esquecer, assim como suas consequências, faz 

parte da dinâmica do ser social, sendo, no entanto, direcionado ou manipulado conforme os 

interesses da indústria midiática e de movimentos sociais, de acordo com a construção dos 

acontecimentos de determinada época. Isto nos possibilita inferir que a TV Comunitária deve 

atuar ativamente para apresentar perspectiva diferenciada dos fatos, sob a égide de sua missão 

representar a comunidade local, embora ciente de que se trata de uma construção narrativa 

apoiada em filtros. Aliás, o seu potencial como veículo de inclusão voltado para práticas 

educacionais poderia auxiliar a preparar os indivíduos para a disseminação desse 

conhecimento crítico sobre o discurso midiático, independentemente de sua origem. 

A memória é constituída pelo esquecimento, o qual não encontra seu lugar legitimado 

na sociedade (HUYSSEN, 2004). Nisso, o autor argumenta que a memória manipulada possui 

relação com o ato de narrar devido à seleção do que é dito. Portanto, envolve o esquecimento 

e a observação e/ou consciência de que a história pode ser contada de outros modos. Eis 

novamente, a relevância das iniciativas comunitárias de TV para contribuir com a pluralidade 

de vozes e a percepção de outras vertentes sobre os acontecimentos.  

Além disso, a ausência de comunicação ou discurso unívoco, enquadrado sob uma 

única abordagem, corrobora para o apagamento, uma das estratégias para gerar esquecimento. 

Do mesmo modo, a construção hegemônica de uma narrativa subjuga detalhes em prol de 

outros para estruturar a versão de fatos memoráveis, enquanto promove o esquecimento de 

outros aspectos que fazem parte do mesmo cenário. 

Tudo agora é atropelado na urgência dos milésimos. A existência dilui-se e 

restabelece-se sem direito a intervalo. As pausas para respirar parecem 

insolentes e extemporâneas. Até os refúgios nas cavernas e o silêncio 

meditativo das pirâmides já não estão isentos de instabilidades. Pouco 

importa o tempo escasso entre presente e futuro imediato, muito menos a 

advertência de que inexiste sentido de historicidade ou futuridade na pressa 

indomável (MORAES, 2009, p. 58). 

Nesse sentido, seguindo vertente diferenciada e conforme proposta de Moraes (2009), 

compreende-se que as iniciativas comunitárias de TV se estabeleçam através de mecanismos 

de resistência, contornando a ordem hegemônica que pauta a atuação da mídia pelo 

imediatismo do cotidiano e pelo discurso midiático comercial. Portanto, as iniciativas 

comunitárias de TV podem valorizar e promover o passado das comunidades, suas origens, 

como se formaram, características e como se desenvolveram para contribuir com a 
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“consciência social” (HALBWACHS, 2006), possibilitando aos sujeitos sociais a capacidade 

de posicionamento crítico diante do que é dito. 

O futuro parece tão distante e de difícil esperança a medida que uma comunidade se 

mostra presa ao passado por acontecimentos e tragédias. A lembrança cotidiana pela ausência 

de estrutura torna difícil esquecer. Nesse caso, o esquecimento seria como a “suspensão do 

cotidiano”, momentos sutis e pontuais na vida daquele marcado por fatos. Enquanto isso, a 

vida da sociedade continua seu percurso. A memória coletiva é resgatada pelos aniversários 

que servem de pauta midiática, enquanto a memória local “lateja” com a “inconveniência” de 

lembrar, rememorando dores e perdas. No caso, além da mídia, os problemas sociais 

funcionam como âncoras que reforçam o cenário de indignação e de catarse que, pela sua 

continuidade, parece suspender a noção temporal.  

Logo, podemos inferir sobre a potencialidade das iniciativas comunitárias de TV em 

se envolver no contexto da comunidade como narradora de fatos, carregada de outras visões, 

funcionando como contraponto de valores. Sua inserção como narradora ativa de fatos pode 

evidenciar visões não hegemônicas e reforçar a memória coletiva. São caminhos a serem 

desenvolvidos para que a TV Comunitária realize ações voltadas para a educação, a imersão 

de um coletivo que não seja imposto pelo indivíduo, mas que este se identifique como 

constitutivo do coletivo e vice-versa, inclusive trazendo essa noção para discussão nas 

narrativas midiáticas.  

Com este entendimento, buscamos observar a atuação das TVs Comunitária nas redes 

sociais, considerando a possibilidade de uso das NTICs para amplificar o engajamento do 

sujeito social em prol de uma comunicação comunitária local direcionada para a pluralidade 

de vozes, para a cidadania e para o desenvolvimento crítico da sociedade. 

Ao acompanharmos especificamente o histórico de publicações da TV Comunitária de 

Niterói nas redes sociais, nos deparamos com dois vídeos referentes à tragédia do Morro do 

Bumba. Com base nesses vestígios, desenvolvemos uma observação ampla sobre este 

acontecimento na internet, conforme apresentaremos a seguir. Os resultados poderão indicar 

as contribuições desses canais para a construção da memória coletiva local, conforme 

disseminação de conhecimento público que possa ser diverso dos conteúdos hegemônicos 

produzidos e disseminados pelo “estrangeiro”, por aquele que não faz parte do mesmo grupo 

social.  
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4.2.1 A tragédia no Morro do Bumba 

Após chuva constante, o Estado do Rio de Janeiro/Brasil presenciou sucessão de 

tragédias provocadas por alagamentos e deslizamentos em diferentes pontos da unidade 

federativa. No dia 06 de abril de 2010, diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro foram 

gravemente atingidas por desastres naturais provocados pelas fortes chuvas e pelas condições 

inadequadas de saneamento e de estrutura para escoar grande volume de águas. O total de 163 

vítimas foram contabilizadas50 no Estado, sendo dezenas51 de moradores do Morro do Bumba, 

na cidade de Niterói.  

Embora as medidas públicas, que envolvem planos políticos, econômicos e sociais 

sejam motivo de longos debates, neste estudo nos propomos a acompanhar brevemente os 

vestígios ou rastros de dados disponíveis na internet sobre a referida tragédia. Para tanto, 

consideraremos a cobertura jornalística da TV Comunitária de Niterói e os demais veículos 

mainstream, além das mensagens publicadas seja pela comunidade atingida ou sociedade em 

geral. Avaliaremos vestígios sobre a atuação da sociedade e da imprensa na construção da 

memória em relação a este fato. E nesse sentido, como a TV Comunitária de Niterói poderia 

corroborar para construção de uma comunicação horizontal e dialógica que propicie o 

envolvimento do público, seja a partir da colaboração de instituições parceiras (associadas), 

seja pela intervenção de produtores independentes que representem coletivos.  

Assim, como recorte metodológico será avaliado o caso do desmoronamento do Morro 

do Bumba e a atuação da TV Comunitária de Niterói. Após completar cinco anos em abril de 

2015, esse caso é emblemático não somente pela repercussão nacional, pelo número de 

mortos e desaparecidos, pela quantidade de pessoas desabrigadas, como também pelos 

vestígios que permanecem nas diferentes plataformas online, proporcionando o resgate de 

lembranças pela mídia e pela sociedade.  

Nesse contexto, durante 12 meses (março de 2015 a fevereiro de 2016) de observação 

das redes sociais geridas pelas TVs comunitárias, dedicamos especial atenção ao caso do 

Morro do Bumba durante os dias 17 e 24 de julho de 2015, acompanhando mensagens 

disseminadas nas plataformas YouTube, Twitter e Facebook, com intuito de identificar 

vestígios de comunicações realizadas pelos canais comunitários, sobretudo a TV Comunitária 

de Niterói, que atua na cidade onde ocorreu a tragédia do Morro do Bumba. 

                                                 
50Disponível em <http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1561566-5606,00-

HA+AO+MENOS+SOTERRADOS+NO+MORRO+DO+BUMBA+DIZ+SUBSECRETARIO+DE+DEFESA+

CIVIL.html> Acesso em: 17 jul 2015  
51A imprecisão dos números noticiados parece se intensificar com o passar do tempo. O frenesi da contagem de 

vítimas com atualização em “tempo real” esvaece nas narrativas que contabilizam os aniversários da tragédia. 
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Na busca orgânica realizada pelo Google, principal ferramenta de busca, a query 

“morro do bumba” apontou 263.000 resultados. Tendo como referência a busca “Facebook52: 

morro do bumba”, essa mesma palavra-chave retornou 54.000 resultados. Quando agregamos 

palavras como “tragédia ou deslizamento”, foram encontrados 38.800 resultados. Sem a 

palavra Facebook, os números reduzem para 15.500. Com a inclusão de palavras53 como 

“canal comunitário ou tv comunitária ou comunidade”, a ferramenta apontou 416 registros. 

Na maior rede social de vídeos, YouTube, a busca por “morro do bumba” traz 6.520 

resultados, destes 64 vídeos identificados como relacionados à expressão “TV Comunitária”, 

sendo apenas dois da TV Comunitária de São Gonçalo e dois da TV Comunitária de Niterói. 

Esta última postou vídeos trazendo à memória três anos (aproximadamente 7 minutos de 

conteúdo audiovisual com 234 visualizações)54 e quatro anos (cerca de 5 minutos55 com 163 

visualizações) do desastre, sendo que a lembrança de 3 anos foi publicada como registro dos 

adolescentes desabrigados e residentes em alojamento providenciado no 3º Batalhão de 

Infantaria, situado entre as cidades de Niterói e São Gonçalo. No descritivo do vídeo, a 

informação de que o conteúdo é resultado de oficina realizada no dia 14 de setembro de 2013, 

a partir de iniciativas da TV Comunitária de Niterói e do Movimento Luta Niterói, A seguir 

Figuras 1 e 2 com imagens dessas publicações. 

 

                                                 
52Uma das redes sociais mais utilizada por brasileiros 
53Query: “morro do bumba + (tragedia ou deslizamento) + (canal comunitario ou tv comunitaria ou 

comunidade)” 
54Fonte: YouTube Título do vídeo: “A vida dos desabrigados de Niterói três anos depois da tragédia das chuvas 

de 2010” Disponível  em:<https://www.youtube.com/watch?v=KHlhO834XKo> Acesso em: 24 jul 2015  
55Título do vídeo: “Após quatro anos da tragédia no Morro do Bumba os moradores ainda não tem (sic) solução 

de moradia” Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3E8RgQ5UCmU>.  Acesso em: 24 jul 2015 
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Figura 1- Vídeo publicado no perfil 'TV Comunitária de Niterói' na rede social YouTube (reprodução) – 

3 anos da tragédia do Morro do Bumba (18/12/2013). 

 

 

Figura 2- Vídeo publicado no perfil 'TV Comunitária de Niterói' na rede social YouTube (reprodução) - 

4 anos da tragédia do Morro do Bumba (08/04/2014) 
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Como já reiteramos, o acesso à tecnologia muitas vezes é seletivo, mas observamos 

reduzido espaço para a comunidade nos dispositivos já utilizados pela TV Comunitária, que 

eventualmente poderia direcionar e proporcionar este momento de vínculo e aprendizado. 

Pela busca realizada no Google, identificamos que as matérias referentes à tragédia 

apresentam o caso através de abordagens como contabilização dos anos e esperança dos 

sobreviventes em receber abrigo digno. No Facebook, há 4 comunidades cadastradas com 

tema relacionado ao Morro do Bumba, porém a adesão à fanpage “Desastres naturais no Rio 

de Janeiro...” é de apenas 29 curtidas, enquanto outra página (com 378 seguidores) apresenta 

posts relacionados a assuntos diversos da região. No Twitter, foram localizadas 159 

mensagens56 relacionadas a “Morro do Bumba. 

Os vestígios mais recentes encontrados através da busca orgânica (por relevância) do 

Google são matérias sobre os cinco anos do acontecimento registradas pelo Jornal Extra, 

Agência Brasil da EBC, Jornal O Dia, além do Portal UOL, da Rádio TUPI AM e da 

Organização Rioonwatch. Através do Twitter, observamos que alguns canais de notícias como 

Repórter Brasil e Repórter Rio publicaram em 2014 a lembrança sobre a tragédia, enquanto os 

registros de internautas sobre o caso foram postados no ano 2013. Além do exposto, outras 

mensagens com a query “Morro do Bumba” se referem a temas como aluguel social e tráfego 

na região, dentre outros. 

De fato, a internet proporciona identificação de vestígios de modo fragmentado e 

desestruturado, próprio da característica do meio, e com lembranças compreendidas como 

simuladas (HALBWACHS, 2006), visto que partem de momentos distintos. No entanto, ainda 

assim, o levantamento desses dados pode ser útil para identificar a atuação da TV 

Comunitária como mediadora responsável pela construção da memória coletiva e do 

engajamento com o grupo social local. Adicionalmente, é oportuno considerar a dialética 

entre esquecimento e lembrança, e como a lembrança da sociedade se desvanece 

gradualmente enquanto a mídia ainda “comemora os aniversários” (BARBOSA, 2006), 

sobretudo devido a cobranças para a realização de ações sociais estruturantes que garanta 

subsistência às famílias desabrigadas.  

Ao longo do tempo, os textos e narrativas reduzem volume – conjecturamos que 

também serão esquecidas as mensagens que lamentam o ocorrido e fazem referência às 

                                                 
56Fonte: Twitter Disponível em: < https://twitter.com/hashtag/morrodobumba?vertical=default> Acesso em: 24 

jul 2015.
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notícias divulgadas sobre o assunto. Então, a comunidade afetiva se agrupa e dissolve 

conforme o poder da catarse provocada por narrativas midiáticas. Ainda que não ligada 

diretamente ou disponível fisicamente, mas conectada pela emoção, há envolvimento com a 

rede pela interatividade e pelo conhecimento sobre a sobrevivência de um indivíduo até então 

desconhecido. Este tem sua narrativa desenvolvida conforme ordenamento midiático. Aquele 

que faz parte da situação e vivenciou a tragédia, continua anônimo porque não adquire voz no 

meio, quando muito faz parte de um enquadramento que também permeia a estratégia do 

esquecimento pelo apagamento. 

 

4.3 TVs Comunitárias e o uso mídias sociais como espaço público de diálogo 

Conforme já mencionamos na introdução deste estudo, a 15ª pesquisa F/Radar57 indica 

que as mídias sociais possuem relevância para a mobilização social. A atuação em rede 

corrobora com a disseminação de informações, também influenciando a opinião pública. Os 

números indicam que sete em cada dez internautas brasileiros acreditam que as redes sociais 

contribuem para conversar sobre questões e problemas relacionados ao bairro, cidade ou país, 

e 58% afirma que as mensagens divulgadas pelas mídias sociais contribuem para a mudança 

de opinião a respeito de algum problema social. 

Esses dados também são reflexo do tempo dedicado às mídias sociais no país – o 

instituto de pesquisa ComScore58 relata que a média de minutos por visita em redes sociais no 

Brasil é a maior do mundo, sendo que 51% dos internautas usuários desses sites encontram-se 

na região Sudeste do país, com destaque para São Paulo (29%) e Rio de Janeiro (12%) – 

Estados reconhecidos pelo potencial econômico e turístico, respectivamente. Do total de 

tempo gasto com mídias sociais, 97% é direcionado para o Facebook, com 89 milhões de 

brasileiros que acessam todos os meses59. 

Apesar das limitações de acesso à internet, às tecnologias digitais e aos usos de 

equipamentos, é inegável a importância dessas ferramentas que corroboram com a construção 

do cenário comunicacional e, portanto, com a mediação de relações sociais. Assim, cabe 

atentar para o fato de que, independente das diferenças históricas, culturais, sociais, políticas e 

econômicas que determinam os cenários das cinco regiões brasileiras, as discrepâncias 

                                                 
57Disponível em: http://www.fnazca.com.br/ > Acesso em: 20 fev 2016. 
58 Fonte: The State of Social Media in Brazil and the Metrics that Really Matter. Disponível em: 

<www.comscore.com/>.Acesso em: 20 fev 2016. 
59 Fonte: Consultoria EMarKeter. Disponível em: <www.meioemensagem.com.br> Acesso em: 20 fev 2016. 

http://www.fnazca.com.br/
http://www.comscore.com/
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refletidas no agir comunicacional ocorrem em regiões geográficas mais próximas, dentro de 

um mesmo Estado Federativo, por exemplo. 

Confirmamos que, apesar das supostas facilidades no uso das mídias sociais, os 

desafios e as realidades são tão diversas quanto nos processos de radiodifusão comunitária. As 

cidades de Niterói e Duque de Caxias pertencem ao Estado do Rio de Janeiro com 30 

quilômetros de distância entre elas, sendo que suas características socioeconômicas muito 

distintas traduzem abismos sociais. Na sequência, apresentaremos informações coletadas 

sobre a atuação da TV Comunitária de Niterói e Caxias TV nas redes sociais online.  

Ao longo dos 11 meses60 dedicamo-nos a considerar possíveis interações da população 

com TVs Comunitárias em suas plataformas de mídias sociais. Realizamos observação virtual 

referente ao nível de “interação bruta” identificada nas ações online da sociedade sobre as 

mensagens postadas pelas TVs Comunitárias em plataformas web, tais como respectivos sites 

ou blogs, fanpages (páginas do Facebook) e Canais no YouTube, também considerando a 

relação das temáticas com a comunidade local. 

Conforme justificativas apresentadas – ver introdução, como recorte para a pesquisa 

empírica deste estudo, acompanhamos os perfis nas redes sociais online de duas TVs 

comunitárias: Caxias TV, que atua no município de Duque de Caxias, pela sua constante 

atualização de mensagens nas mídias sociais, e TV Comunitária de Niterói, pela constante luta 

junto às autoridades locais para que o canal possa ser transmitido através da proposta do 

Canal da Cidadania.  

Conforme mencionado, a TV Comunitária de Niterói teve suas atividades iniciadas em 

1999 por intermédio da organização de trabalhadores locais. Embora sua transmissão através 

da radiodifusão tenho sido interrompida, seu relançamento ocorreu em 15 de novembro de 

2010, mas ainda com dificuldades para manter-se de modo contínuo no ar. O canal possui 

dois perfis criados no Facebook e um no YouTube. No entanto, a utilização dessas 

plataformas de mídias sociais encontra-se defasada e sem atualizações.  

A fanpage com o nome “TV Comunitária de Niterói” possui 302 seguidores e o último 

post ocorreu em 26/01/2015. Já o outro perfil denominado “Canal da Cidadania de Niterói”, 

possui 379 fãs, sendo que o último post ocorreu em 29/06/2015. A criação desta última página 

representa mais um esforço em reunir entidades, sociedade e ONGs interessadas na condução 

do projeto Canal da Cidadania em Niterói, porém a ausência61 de contínua atualização das 

                                                 
60Os dados aqui reportados têm como referência os índices e interações consolidados em janeiro de 2016. 
61Em sua maioria, mensagens atualizadas posteriormente foram relacionadas a temas diversos, com ênfase em 

propagandas políticas. 
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páginas pode indicar o enfraquecimento das mobilizações pró TV Comunitária no município 

em questão. Ainda ressaltamos que a frequência dos posts em nenhuma dessas duas páginas 

demonstra regularidade e o teor das mensagens muitas vezes estavam atreladas à mobilização 

política, com reduzida interatividade no que diz respeito a reações como “curtidas” e volume 

médio nulo de comentários e compartilhamentos. Abaixo reproduzimos os dois últimos posts 

na fanpage “TV Comunitária de Niterói” – Figuras 3 e 4: 

 

Figura 3 - Penúltimo post na fanpage 'Tv Comunitária de Niterói' (reprodução) - 15/03/201462 

O post da Figura 3 foi publicado em março de 2014, mas o vídeo foi primeiramente 

postado na rede social YouTube63 em 29 de janeiro de 2012, recebendo 58 visualizações. No 

Facebook, a mensagem gerou quatorze reações do tipo curtidas e apenas um 

compartilhamento. O vídeo possui o título: “A Praça ep II Petróleo” com o seguinte 

descritivo: “Segundo episódio do programa A Praça produzido e exibido pela TV 

Comunitária de Niterói em convênio com o Ponto de Cultura - Ministério da Cultura e 

Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro - e em parceria com o Instituto de Educação 

Física da Universidade Federal Fluminense. Apresentando entrevista com o Francisco Soriano 

seguido do filme ‘O Petróleo tem que ser Nosso’ tratando da campanha popularem defesa 

(sic)”. Na etapa seguinte da pesquisa empírica, um dos responsáveis pela TV Comunitária de 

Niterói sinaliza que a único investimento recebido durante a história do canal foi justamente 

por intermédio do edital de fomento Ponto de Cultura, que originou o referido conteúdo. 

 

                                                 
 
63 Postagem no perfil “tvcomunitarianiteroi” 
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Figura 4 - Último post na fanpage 'TV Comunitária de Niterói' (reprodução) - 26/01/2015 

O post da Figura 4 “Semanário Popular – Petróleo e Povo Brasileiro” proporcionou 

nove reações do tipo curtidas e apenas um compartilhamento. Foi originalmente publicado em 

26 de junho de 2014 no canal ou perfil do YouTube chamado “Semanário Popular”. Nessa 

plataforma de vídeos, houve 112 visualizações e cinco curtidas. Abaixo do vídeo o seguinte 

descritivo: “Programa da TV Comunitária de Niterói, Semanário Popular. Episódio: "Petróleo 

e Povo Brasileiro." Entrevista com Francisco Soriano e Edson Muñoz - Diretores do Sindicato 

dos Petroleiros do Rio de Janeiro”. 

Fato semelhante ocorre com os perfis ou canais criados na plataforma do YouTube. 

Um perfil “tvcomunitarianiteroi” possui apenas 2 vídeos postados, um inscrito e há 4 anos 

sem atualização. Aquele que possui 50 vídeos postados, denominado “TV Comunitária de 

Niterói”, está há 7 meses sem atualização, com 91 seguidores inscritos no “canal” dessa 

plataforma. Neste o descritivo para apresentação do canal é realizado de modo simples sem 

citar e-mail, indicar a possibilidade de contato através do Facebook ou explicar como 

sintonizar o canal através da Net. A mensagem é curta e politizada: “TV Livre! Viva a TV 

Comunitária”. Nesse espaço, constam 50 vídeos disponíveis cujos conteúdos refletem o 

posicionamento dos posts publicados no Facebook: reportagens do tipo denúncia sobre 

política e acompanhamento de sessões de câmaras, protestos, dentre outros.  

A partir dessa amostra, comentários de possíveis espectadores não foram localizados 

no canal da TV Comunitária de Niterói disponível na plataforma do YouTube e os vídeos não 

possuem número consistente de visualizações, o que indica reduzida repercussão e interação 

também nesse espaço e evidencia que as mídias sociais não são usadas como mídia 

complementar. Ainda percebemos reduzida participação/aparição da população local diante 
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das câmeras, sendo indicador de que as contribuições com o desenvolvimento de vídeos são 

isoladas ou quase nulas. Porém, como veremos no próximo tópico, durante entrevista 

realizada entre agosto e setembro de 2016, o coordenador técnico do canal mencionou que 

estes espaços foram abertos e atualizados por pessoas envolvidas com movimentos sociais e 

partidos políticos, mas esses perfis não representam a TV Comunitária de Niterói - 

característica do modo de organização independente e autônoma dessas iniciativas. 

 Com relação à Caxias TV, fundada em 2013, observamos que o uso das mídias 

sociais ocorre de modo mais ativo. A emissora é parte da iniciativa de sujeitos sociais, que se 

mobilizaram para colocar em prática atividades laboratoriais de curso ministrados sobre 

comunicação e usos digitais. Assim, o canal Caxias TV no YouTube conta com 232 inscritos 

e 62 vídeos postados, tendo destaque imagens de jogos e treinos de futebol dos times locais. 

Logo, percebemos que o volume de conteúdos esportivos nas redes sociais do canal é reflexo 

do projeto de produção com ênfase em gravações de campeonatos de futebol – única 

alternativa atualmente viável, conforme esclarecido pelo diretor técnico entrevistado no mês 

de outubro de 2016. 

No entanto, diferente da TV Comunitária de Niterói, este canal realiza apresentação 

mais esclarecedora com o seguinte texto no descritivo do YouTube: “é um canal local da 

cidade de Duque de Caxias no Rio de Janeiro. Somos constituídos por uma associação de 

entidades com fins não econômicos que procuram promover a cultura, cidadania e a história 

local visando o desenvolvimento do cidadão como seu principal objetivo! Contamos com 

alguns amigos e colaboradores, mas queremos você também fazendo parte da família Caxias 

TV Comunitária!”. 

A emissora também possui um site64 que além da transmissão das imagens do Canal 

Comunitário, possui na homepage direcionamento para conteúdos diversos, demonstrando 

que os responsáveis pela TV Comunitária também atuam em outras frentes, retransmitindo 

streaming de emissoras comerciais, educativas e câmeras ao vivo do Brasil e outros 71 

países65. O site também possui espaços reservados para publicidade de empresas, produtos ou 

serviços. Para algumas categorias de vídeos, observamos as seguintes chamadas:  

Bem-vindo a CXTV. Assista a centenas de canais de TV e câmeras ao vivo 

ao redor do mundo. Escolha um canal e assista grátis! Reality Show Animal. 

Assista ao dia-a-dia dos animais, com câmera ao vivo. Últimas notícias. A 

CXTV tem várias opções de canais de notícias, para você ficar sempre 

atualizado. (CAXIAS TV, 2014)66  

                                                 
64http://www.cxtv.com.br/ Acesso em: 19 out 2016 
65De acordo com o site, são 953 canais de TV e 160 câmeras ao vivo  
66Fonte: Caxias TV. Disponível em: < http://www.cxtv.com.br/>. Acesso em: 19 out 2016 

http://www.cxtv.com.br/
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Na rede social Facebook, o canal possui duas fanpages. O perfil “Caxias TV 

Comunitária”, que recebe atualização até o momento, possui 2.138 seguidores e as mensagens 

postadas variam de informes sobre prestadores de serviços e denúncias à divulgação de 

eventos culturais, com ênfase em campeonatos de futebol e shows de rock. No caso do outro 

perfil, “Caxias TV”, sua última atualização ocorreu em março de 2014, recebendo 974 

seguidores. Neste último caso, as mensagens publicadas parecem abordar maior diversidade 

de temas - desde temas educativos e culturais (como entrevistas e participação em eventos 

culturais) à cobertura de manifestações e reuniões religiosas (missas). 

 Ou seja, a comunicação é um veículo para prestação de serviço junto à população 

local. Nesses espaços o canal convida insistentemente a comunidade a contribuir com sua 

programação, principalmente com o telejornal.  

Além dos canais de comunicação mencionados, é disponibilizado número de telefone 

e possibilidade de contato através do aplicativo WhatsApp, indicando não somente maior 

domínio sobre o uso de tecnologias como possível abertura para comunicação dialógica. 

Porém, apesar dos esforços observados, se a participação pode ser percebida através do 

Facebook com “curtidas” das mensagens, o mesmo não ocorre com o YouTube. Em 

contrapartida, este canal parece estar melhor inserido no ambiente online e uso de tecnologias 

do que a TV Comunitária de Niterói, buscando aproveitar esses espaços criados para 

promover o canal e se comunicar com a população.  

Pelos dados coletados, também é válido comentar que, apesar das dificuldades e 

restrições peculiares ao segmento de comunicação comunitária, os conteúdos da Caxias TV 

apresentam estética, organização e roteiros nitidamente baseados nas construções que 

predominam nas mídias comerciais – esta prévia percepção nossa também foi posteriormente 

confirmada durante entrevista, quando o diretor técnico sinaliza essa preocupação. E embora 

os conteúdos sejam pautados por acontecimentos locais, ainda merece maior atenção o 

estímulo ao debate, à desconstrução dos fatos, ao olhar crítico e ao desenvolvimento de 

comunicação mais alternativa do que utilitarista. 

Apesar das realidades locais diversas, das peculiaridades nas formas de se comunicar e 

dos distintos processos históricos de fundação, observamos que ambas TVs Comunitárias 

possuem reduzido envolvimento da população com as postagens – quase nulo tomando como 

referência o número de “curtidas”, comentários e compartilhamentos. Esses últimos são 

escassos e pouco frequentes, embora úteis para disseminar mensagens e convocar outros 
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internautas à leitura dos posts. Outro fato que nos chamou atenção diz respeito aos longos 

vídeos postados exclusivamente no YouTube e na íntegra, possivelmente sem cortes e 

edições, o que torna sua visualização exaustiva. Além disso, são raros os posts com vídeos nas 

respectivas fanpages – o que indica que os canais comunitários estão na contramão dos 

movimentos midiáticos observados com a ampliação do acesso a vídeos através da internet. 

Portanto, o atual cenário indica reduzido espaço de expressão pela comunidade nas 

plataformas sociais analisadas. Para esses casos específicos, a ausência de envolvimento e do 

vestígio de atividades aparentes podem gerar conclusões precipitadas sobre a passividade da 

comunidade com relação às iniciativas comunitárias de TV.  

Nesse aspecto, mesmo sob circunstâncias distintas de financiamento, cabe 

consideramos os espaços de relacionamento construídos por coletivos, produtoras 

independentes e associações junto às comunidades através do uso de tecnologias digitais. 

Através de trabalho etnográfico realizado em 2007 com instituições não governamentais 

atuantes na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, Enne (2008) relata que o ponto em comum 

entre as ONGs analisadas é a política de atuação. Para tanto, há o reconhecimento de que o 

uso das tecnologias e a relação com a mídia são mediações inevitáveis para estimular 

construções sociais e propiciar o empoderamento da população local. Logo, diferentes 

estratégias de comunicação são utilizadas, viabilizando a criação de produtos que vão desde 

sites, rádios à fanzines e murais. 

São muitos os esforços, tanto institucionais quanto originados de iniciativas 

dos próprios jovens, para gerar novas apropriações e usos dos meios de 

comunicação e das mais diversas tecnologias, visando à produção, à 

circulação e ao consumo de produtos e informações que permitam, dentre 

outros objetivos, democratizar o acesso às mesmas, criar canais para a livre 

expressão de ideias e opiniões, gerar formas de intervenção na esfera pública 

e legitimar a fala de determinados sujeitos sociais frequentemente excluídos 

dos espaços tradicionais, ocupados pelas grandes mídias (ENNE, 2008, p. 

195). 

Essa observação indica que as práticas comunicacionais da população para o 

desenvolvimento das TVs Comunitárias devem ser objeto de análise continuada. É preciso 

investigar quais fatores influenciam na ausência de engajamento e se a falta de recursos 

econômicos é determinante para esta configuração. As instituições avaliadas por Enne (2008, 

p. 200) – Centro de Integração Social Amigos da Nova Era (Cisane), Movimento Enraizados, 

Projeto Circo Baixada e Centro de Criação de Imagem Popular (CECIP) – se mobilizam em 

torno de atividades que capacitam e colocam o sujeito social no centro dos projetos.  

Daí, compreendemos que a inserção na, para e através da comunidade possibilita que 

os indivíduos locais exerçam sua criatividade e se expressem de diferentes formas, através de 
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elementos mediadores que viabilizam o engajamento e a construção social de uma realidade 

mais justa, em que o direito à comunicação é garantido e ratificado através da apropriação de 

produtos simbólicos. 

Para tanto, a continuidade de observações parece útil para esclarecer como ocorrem 

essas dinâmicas. Desta forma, apresentamos a seguir as entrevistas realizadas com os gestores 

dos canais TV Comunitária de Niterói e Caxias TV. De modo prévio, no atual contexto de 

desenvolvimento tecnológico, evolução das tecnologias digitais e apropriação social dos 

meios, entende-se que a reduzida interação dos internautas - nessas redes sociais online 

geridas pelos canais comunitários pesquisados - possa ser um indício do que também ocorre 

com a radiodifusão.  

 

4.4 Entrevistas: TVs Comunitárias de Niterói e de Duque de Caxias 

As entrevistas foram realizadas com abordagem das questões em tópicos como em um 

roteiro, procurando evitar interrupções nas falas dos entrevistados e com observação de 

mensagens não verbais sob inspiração da etnografia. Embora os primeiros contatos com TVs 

Comunitárias indicassem a solicitação de encontros para realização de entrevistas e 

observação das atividades de produção, definição de pautas, reuniões, conforme nos 

aproximamos da realidade da TV Comunitária de Niterói e da Caxias TV, percebemos a 

inviabilidade da observação, uma vez que os canais estão no todo e em parte 

(respectivamente) inoperantes. De todo modo, as entrevistas garantiram levantamento de 

questões importantes para a etapa empírica do projeto, conforme veremos a seguir.  

A condução das conversas teve como intuito deixar os entrevistados se expressarem, 

sinalizar questões importantes vivenciadas nas respectivas rotinas com as TVs Comunitárias, 

apontar experiências e percepções. Desta forma, a coleta de dados com base nos depoimentos 

foi inspirada na etnografia, mantendo os pontos positivos e negativos dessa metodologia. 

Portanto, se por um lado os depoimentos são únicos e apontam a visão de quem conduz as 

atividades das TVs Comunitárias, por outro, precisamos reiterar que o acesso às informações 

ocorreu a partir do posicionamento dos entrevistados. Assim, a construção dessa realidade foi 

proporcionada a partir desses pontos de vista e, apesar dos depoimentos parciais e subjetivos, 

há riqueza de detalhes, proporcionando compreensão do contexto que em diversos momentos 

se aproxima das principais questões abordadas ao longo deste estudo por teóricos. 

Pela natureza do objeto de estudo e metodologia proposta, a inserção no campo foi um 

tanto quanto dificultosa. Percebi que as pessoas não gostam muito de se expor, detalhar os 
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projetos de TVs Comunitárias com receio de uso deturpado para fins políticos – reação 

provável em virtude da percepção estigmatizada da sociedade em relação às atividades 

periféricas de iniciativas populares de comunicação. Não conhecer o outro para qual se fala 

pode ser um risco que é evitado pela ausência de respostas. Com isso, durante algum tempo os 

contatos realizados foram ignorados, mesmo quando me identifiquei como aluna e 

pesquisadora da UFF, expondo os objetivos do projeto de dissertação de mestrado.  

Independente das causas, mas nos atendo às consequências, a primeira consideração 

que temos é sobre o acesso da população aos canais comunitários e seus gestores. Se para um 

acadêmico que explica e comprova a intenção de seus estudos, as entrevistas foram um ponto 

delicado, precisamos estar ainda mais atentos ao acesso da sociedade para dialogar e se inserir 

nas atividades desses canais de comunicação pública. 

Nas próximas páginas apresentaremos os resultados das entrevistas, que 

proporcionarão melhor entendimento sobre questões abordadas e tópicos em aberto neste 

estudo em relação aos usos das tecnologias digitais por esses canais comunitários. Os 

depoimentos também auxiliarão a compreender os processos de produção, como e se ocorre a 

participação social, além de refletir sobre as reais dificuldades enfrentadas pelos canais, assim 

contribuindo para o resgate histórico da implantação dessas iniciativas populares 

 

4.4.1 A inserção no campo 

Os primeiros contatos diretamente realizados com a TV Comunitária de Niterói não 

foram bem-sucedidos. Após receber a indicação de um gestor atuante no canal, enviei e-mail, 

e mensagens pelo aplicativo de mensagem instantânea do Facebook, mas o retorno só foi 

possível após intermediação do professor orientador que apresentou o projeto. Posteriormente, 

o processo foi facilitado e a conversa fluiu melhor quando mencionei que participei da TV 

Universitária de Niterói e do Programa Universitário / Jornal Fazendo Media durante minha 

primeira graduação com habilitação em Publicidade. Relembramos momentos daquele 

período, quando a TV Comunitária de Niterói possuía proximidades com o Canal 

Universitário. 

No caso da Caxias TV, realizei tentativas de contato através do Facebook e por e-mail. 

Sem retorno, foram realizados contatos com profissionais que fundaram a Caxias TV, mas a 

equipe mudou e alguns se afastaram do projeto. Durante uma das trocas, percebemos tensão e 

pontos de desentendimentos entre os membros por motivos que não puderam ser devidamente 
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esclarecidos nessas sondagens, embora brevemente citados na entrevista com o gestor do 

canal. 

Após insistência, o contato da Caxias TV informou que houve dificuldades de 

responder minhas mensagens e tentativas de agendamento por conta das múltiplas tarefas. O 

outro gestor também estava sobrecarregado e, além disso, o canal estava prestes a mudar de 

sede. Entendendo totalmente a situação - afinal as equipes são enxutas, voluntárias e possuem 

outras atividades paralelas, insisti em uma nova data para o encontro.  

Desta vez a entrevista estava agendada e somente participaria um dos gestores. 

Precisava confirmar o endereço que tinha em mãos no Centro de Duque de Caxias, e se ali 

seria a nova sede do canal. Foi quando fiquei ciente que o local ainda era provisório e pouco 

acessível aos gestores que dificilmente se deslocavam para lá. Por isso, a sugestão do 

interlocutor foi de que a entrevista ocorresse em um shopping no Centro. O interlocutor 

também mencionou que a conversa deveria ocorrer com certa rapidez porque tinha 

compromissos pela manhã e no período da tarde –  filmaria uma partida de futebol na Ilha do 

Governador para exibição na Caxias TV.  

Diante dos obstáculos e da situação, além de considerar que não conheceria o canal e 

teria pouco tempo para a entrevista, perguntei se preferia que realizássemos esse contato por 

telefone para que pudéssemos conversar com calma no momento mais oportuno. A proposta 

foi muito bem aceita e rompeu com os impedimentos, sendo a alternativa que aparentemente 

deixou o informante mais receptivo, gentilmente se colocando à disposição para o novo 

agendamento. 

Ainda é importante mencionar que tentei participar de assembleias, questionando 

sobre possíveis datas de encontros em que os gestores discutiriam os rumos dos canais. 

Porém, com a reestruturação da TV Comunitária de Niterói e os novos rumos políticos do 

país, a nova assembleia seria agendada, mas sem data prevista. De modo similar, a Caxias TV 

até então realizara duas assembleias e precisava marcar um terceiro encontro para definir 

equipe, porém, sem previsão de período. O motivo dessas indefinições será melhor 

compreendido com as explicações sobre a fundação e o histórico desses canais. 

 

4.4.2 Histórico e estruturação dos canais 

Para contar sobre as atividades da TV Comunitária de Niterói, contamos com a 

colaboração de Maurício Viviani, militante, funcionário técnico audiovisual da UFF e 

fundador da TV Comunitária de Niterói.  
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De acordo Viviani67, a inclusão das TVs Comunitárias na TV a Cabo foi uma 

conquista histórica, fruto de mobilizações de instituições como Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), União Nacional dos Estudantes (UNE), Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Teto (MST) e Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC). 

Relembra a história da inserção das TVs Comunitárias no Brasil, quando as capitais do Rio de 

Janeiro, Porto Alegre e Brasília se configuraram como referências para os canais 

comunitários, inclusive para a TV Comunitária de Niterói. Nesse momento, seja pela emoção 

da lembrança ou pelo nervosismo da entrevista, percebemos que sua voz falha. Após tossir 

algumas vezes e manejar algumas bolinhas do terço que carrega nas mãos, gradualmente o 

entrevistado foi se envolvendo na narrativa. 

Cita que com a evolução, a característica “combativa” desses canais se modifica, 

principalmente com a entrada das TVs Comunitárias do Interior de São Paulo. A partir da 

inserção do médio capital, há diferença no posicionamento e nas abordagens que vinham 

sendo praticadas. Ainda lembra que a TV Comunitária nasce da luta pela democratização da 

comunicação, uma vez que a televisão nasce como meio de destaque na manutenção da 

hegemonia e concentração da mídia nas mãos de poucos grupos dominando. Sobre a 

hegemonia ideológica, reforça que a TV Comunitária propunha de algum modo atuar 

diferente, como contraponto no meio de comunicação de massa. 

A partir do momento que os movimentos sociais conseguem aprovar a lei em Brasília, 

a repercussão segue para os Estados e se consolida localmente. Foi o que aconteceu com a TV 

Comunitária do Rio de Janeiro. O Fórum criou uma comissão provisória para a TV 

Comunitária do Rio de Janeiro. No caso da TV Comunitária de Niterói, sua fundação em 

1999 foi possibilitada a partir de aliança estabelecida com a UFF - IACS por intermédio dos 

Professores Diretores do Instituto de Artes e Comunicação Social que estavam presentes num 

seminário sobre o tema. Assim, o início do canal ocorre quando o Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação da Universidade Federal Fluminense (SINTUFF) propõe no 

Fórum de Trabalhadores de Niterói e São Gonçalo (na época, com atuação similar à CUT) a 

criação deste canal público. 

A facilidade de produção de conteúdos - de modo descentralizado das grandes 

corporações – foi proporcionada com as câmeras portáteis. No caso da TV Comunitária de 

Niterói, sua história se entrelaça com a produtora TV Caus que surgiu com a aquisição de uma 

                                                 
67Os encontros sobre a TV Comunitária de Niterói foram realizados em dois dias: 30/08/2016 e 01/09/2016, 

sendo o primeiro um momento de sondagem, aproximação e “quebra gelo” e o segundo a realização da 

entrevista. 
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câmera VHS.  Esta produtora é atualmente representada pelo Canal da Terra que fundou e 

coordena a TV Comunitária de Niterói. A organização era composta por um grupo de 

produtores independentes e desenvolvia vídeos para o sindicato, atuando junto aos 

movimentos sociais e sindicais. 

O grupo realizava gravação de atos e disponibilizava exibição nas praças. Cita que a 

atuação se assemelhava às atividades da TV Maxambomba68, referência em TV de rua, com 

concepção de repórter de rua e uso do improviso. No entanto, a TV foi deslocada para o 

campus do curso de graduação em Educação Física da UFF. No momento, o canal está 

passando por processo de reestruturação. Percebemos um olhar triste e desafiador, de quem 

sabe das dificuldades, mas acredita que sabe como superá-las. 

No dia posterior ao primeiro encontro foi realizada assembleia para votar o grupo que 

comandaria a Coordenação Executiva - a Coordenação deliberativa é composta por outras 

cinco pessoas, além dos quatro componentes da Coordenação Executiva. Assim, no dia 31 de 

agosto, o grupo de Viviani foi o escolhido pelas entidades mantenedoras do canal para 

retomar com as atividades do canal. 

Porém, o entrevistado sinaliza que na atualidade, eles estão trabalhando sem 

orçamento com planos para atingir a etapa zero, partindo de uma estrutura básica que 

possibilite o mínimo funcionamento. Esse plano foi elaborado com base na estrutura da TV 

Comunitária do Rio de Janeiro e prevê o levantamento de cinquenta mil reais com, pelo 

menos, cinco pessoas trabalhando. Atualmente, as entidades que apoiam o projeto são: 

Sindipetro RJ, UBM – União Brasileira da Mulher, Canal Terra69 e o Sindicato dos Bancários 

de Niterói e Região.  

A TV Comunitária de Niterói, sintonizada no Canal 19 da NET, necessita colocar em 

prática um plano de gestão para promover a sua reestruturação. Para Viviani, hão houve nada 

parecido durante esse período de afastamento das atividades do canal, principalmente após 

2010. A nova coordenação eleita está consciente de que é preciso atuar em quatro frentes de 

trabalho que envolvem a técnica, a política, a área financeira e também o administrativo. 

O financiamento do projeto ocorre por mensalidades pagas por ONGs e associados, 

totalizando 33 representantes, porém poucos são atuantes. Apesar da cota variando de R$ 

                                                 
68Entre 1986 e 2002, a TV Maxambomba conduziu na Baixada Fluminense atividades que engajaram moradores 

para se expressarem e divulgarem sua realidade através de conteúdos audiovisuais produzidos por eles mesmos e 

exibidos em praças públicas. Fonte: Cecip. Disponível em: < http://www.cecip.org.br/site/tv-maxambomba-2/> 

Acesso em 17 out 2016. 
69O Canal Terra fundou a TV Comunitária de Niterói em 1999 e depois, entregou para os Sindicatos, mas o 

projeto acabou por ser “esvaziado”. 
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20,00 a R$ 400,0070, o canal possui alto índice de inadimplência entre as instituições 

associadas. Diversas vezes, a emissora ficou fora do ar por questões políticas e de 

financiamento durante longos períodos (mais de 12 meses), embora todo o trabalho 

desenvolvido seja com a participação de voluntários militantes.  

De acordo com as informações, o governo também deve R$ 120 mil reais – montante 

já aprovado, porém não repassado para o canal. Assim, Viviani relata que para manter sua 

atuação, a TV Comunitária de Niterói precisa estabelecer maior proximidade com SINTUFF, 

Associação dos Docentes da UFF (ADUFF), Central Única dos Trabalhadores (CUT), dentre 

outros, além de suas filiações a Frente Nacional pela Valorização das TVs do Campo Público 

(FRENAVATEC) e Associação Brasileira de Canais Comunitários (ABCCOM).  

No caso da Caxias TV, sintonizada no Canal 2 da NET, apesar de sua recente inserção, 

cerca de 16 anos após o início das atividades da TV Comunitária de Niterói, perceberemos 

que as dificuldades relatadas e os problemas de estrutura são similares. O entrevistado foi 

Carlos José Santana71, Diretor Técnico, de Produção e Veiculação do canal – atividade 

exercida paralelamente a sua atuação no Conselho Municipal de Cultura de Duque de Caxias. 

Santana conta que não trabalhava com audiovisual, mas já tinha experiência com rádio 

comunitária na década de 80 (Rádio Quarup). A ideia do canal nasceu em 2013 a partir de um 

projeto, uma oficina sobre audiovisual promovida pela Lira de Ouro72.  Porém, a 

movimentação começou em 2014 e Caxias TV só foi ao ar no início de 2015.  

Na época, Santana participou da referida oficina de produção digital e um dos módulos 

era sobre Web TV, quando os envolvidos fizeram cobertura de um evento. Daí, surgiu o 

interesse em criar um canal comunitário com base na atuação da TV Olho e da TV 

Maxambomba (TVs de rua atuantes nos anos 1980 e 1990, com incidência local) – ver breve 

histórico das TVs Comunitárias na introdução. O som de sua voz transmite um certo 

desconforto ao lembrar que a implantação da TV foi muito complicada, com muitos entraves 

burocráticos e técnicos. No primeiro momento, foi ainda mais dificultoso sem recursos e sem 

patrocínio. Sinaliza que, ao buscar apoio, tem que explicar, contar a história desde do início, 

mas pessoas não entendem o que é a TV Comunitária ou não possuem interesse em ajudar. 

Para a atual manutenção do canal, a fonte de recursos vem do seu próprio bolso. Além 

dele, há o Presidente que conduz os trâmites burocráticos e documentações e outro 

                                                 
70Antes do último reajuste as cotas variavam de R$ 10,00 a R$ 200,00. 
71Entrevista realizada por telefone em 08/10/2016.  
72Esta instituição é uma ONG vanguardista e de atuação histórica, desde da década de 60, focada em música e 

tradição cultural. 
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profissional que está se desligando do projeto. Ainda há pessoas que não são do canal (quadro 

associativo) que contribuem nas atividades por amizade. No estatuto constam 16 pessoas de 

instituições distintas, sendo que metade não participa dos encontros e das decisões. Por isso, 

será realizada uma 3ª assembleia para decidir sobre a continuidade ou daqueles que não 

participam, apesar de convocados. 

O canal foi filiado à ABCCOM por intermédio dos responsáveis pela TV Comunitária 

do Rio de Janeiro. De acordo com Santana, a associação precisa melhorar suas ações no apoio 

técnico, aprimorar, ensinar. Dar mais atenção às especificidades de equipamentos. Afirma que 

eles se preocupam mais com a questão política e não na prática, na técnica – que é o que de 

fato importa. Sem a prática não se faz política. 

 

4.4.3 Produção e participação no espaço público 

Atualmente a TV Comunitária de Niterói não está veiculando programação, apenas 

exibindo continuamente uma vinheta de 13 minutos com apresentação do canal. A intenção é 

que a partir do projeto de reestruturação, seja implantado um ponto de cultura com retomada 

das ações na rua para gerar reconhecimento. 

Para Viviani, a melhor época do canal foi entre os anos 2000 e 2010, mesmo com 

vários momentos fora do ar. Ao mencionar o período do auge, seus olhos parecem brilhar 

mais e de fato vivenciar os momentos do passado, intensificando a vibração da voz. Relata 

que ao longo do período de existência, o canal foi motivo de disputas e desentendimentos em 

virtude de diferentes posicionamentos políticos e sindicais que não chegam ao consenso. Cita 

ainda que a própria universidade possui correntes que não apoiam ou possuem certo 

preconceito com a TV Comunitária. De acordo com o entrevistado, foram desentendimentos 

internos que geraram a retirada do canal do campus do Instituto de Artes e Comunicação 

Social (IACS). 

Porém, mesmo com todas as dificuldades, em sua opinião foi desenvolvida uma 

emissora vanguarda com total abertura para participação popular na TV e com forte 

construção política. Na atual proposta, reafirma o propósito de se posicionar na esquerda 

política, proporcionando uma outra visão a partir do apoio partidos como PSOL, PT, PCdoB, 

PSTU. 

Quando o tema é Canal da Cidadania, Viviani afirma que seria um ótimo. Embora a 

TV Comunitária de Niterói tenha conduzido os trâmites necessários, não possui expectativas 
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uma vez que o projeto só evoluiu com a TV Educativa da Bahia, que nem é comunitária. Os 

investimentos são altos e o Canal da Cidadania não parece prioridade, perdeu forças. 

Sobre esse tópico, esclarecemos que o Canal da Cidadania está em funcionamento 

parcial uma vez que o recurso de multiprogramação para inclusão dos canais comunitários 

continua pendente. Até o momento, duas das quatro faixas de canais foram outorgadas em 

2014 e 2016, respectivamente, para a TV Educativa da Bahia (canal estadual, através do 

Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - Irdeb)73 e para a Associação Filhos do 

Mundo74 (primeira entidade da sociedade civil autorizada a operar uma das faixas do Canal 

da Cidadania). No final de 2015 também foi concedida outorga para a prefeitura de 

Uberlância (MG)75 operar o Canal da Cidadania na TV digital, em faixa destinada à emissora 

pública municipal. Apesar da previsão de iniciar suas transmissões no primeiro semestre de 

2016, até o momento não há notícias sobre a operação do canal. Isto demonstra a lentidão e as 

restrições apresentadas pelo processo burocrático para viabilizar as faixas destinadas aos 

canais públicos estaduais e municipais, mas principalmente para os canais comunitários. 

Viviani também sinaliza que a interatividade76 somente seria possibilitada na 1ª faixa 

de programação, em que é transmitido Canal Municipal. Para garantir o fluxo de comunicação 

com interatividade, seria necessário utilizar duas das faixas de conteúdo (multiprogramação) 

direcionadas para TVs Comunitárias – um recurso para possibilitar a entrega e retorno da 

informação. Porém, Becker (2013) sintetiza que há diferentes níveis de interação. Assim, 

mesmo que uma faixa de conteúdo do Canal da Cidadania não possibilite o fluxo de dados 

entre produtor e telespectador - proporcionado por componentes adequados à TV Digital 

Aberta, ainda assim a mediação da televisão viabiliza a participação das pessoas através de 

outros mecanismos (exemplo votação pela internet, ligação telefônica, envio de SMS, dentre 

outros). 

O canal era divulgado pelos próprios produtores de conteúdos, a partir de seus 

respectivos programas e, consequentemente, da TV Comunitária. Pediam para os 

estabelecimentos sintonizarem, organizavam festas e reuniões para comemorar as exibições. 

                                                 
73Fonte: Ministério das Comunicações. Disponível em: < http://www.mc.gov.br/sala-de-imprensa/todas-as-

noticias/institucionais/40118-edital-escolhe-entidade-civil-para-operar-faixa-do-canal-da-cidadania> Acesso em: 

20 jun 2016 
74Fonte: Ministério das Comunicações. Disponível em: < http://www.mc.gov.br/sala-de-imprensa/todas-as-

noticias/institucionais/40107-associacao-ganha-1-autorizacao-para-canal-da-cidadania> Acesso em: 20 jun 2016. 
75Fonte: NexTV. Disponível em: < http://nextvbrasil.com/en/tv-publica-municipal-do-brasil-canal-da-cidadania-

estreara-em-uberlandia-em-2016-8565/> Acesso em: 20 jun 2016. 
76Brittos (2011, p. 15) explica que “No caso da interatividade, esta pode ser de vários graus, dependendo da 

existência ou não de canal de retorno. Mesmo sem este canal, alguma interatividade é possível, com as emissoras 

enviando conteúdos que serão escolhidos pelos receptores a partir do material já remetido”. 



117 

 

Era o movimento do homem comum se ver representado e também, de algum modo, buscar 

reconhecimento, alguma visibilidade. Com a participação popular, Viviani afirma que é 

preciso buscar o rompimento estético, não importando quem está produzindo ou como. Ele 

tem clareza dessa compreensão no debate, inclusive no impacto que pode gerar em termos de 

recepção do conteúdo, mas acredita que é “melhor assumir seu papel de produção local do 

que ser uma “imitação barata da TV Globo”. 

No que diz respeito aos conteúdos, a estética diferenciada e o improviso nas produções 

com participação popular representam a identidade do canal – seu tom é enfático e ainda mais 

articulado ao explicar a proposta do canal. O entrevistado cita que na época do ápice da TV 

Comunitária de Niterói, os conteúdos veiculados - ditos “toscos” - se assemelhavam ao que 

vemos atualmente na internet, nos canais criados por pessoas comuns no YouTube. O canal 

de Niterói chegou a exibir mais de 20 programas, com destaque para o “Jornal Mutirão”. 

Viviani sorri e lembra do homem “flanelinha77” que era o melhor âncora. Desenvolto, “dava 

um banho” nos estudantes de comunicação que ficavam de boca aberta com a desenvoltura do 

mesmo. 

Além de atuar no cabo, há projeto da TV Comunitária de Niterói para disseminar 

organizadamente conteúdos em dispositivos móveis e produzir na praça. Com isto, buscará 

retomar projetos como “Radiola na Praça” (que semanalmente, durante cerca de três anos, 

exibiu conteúdos e realizou entrevistas na Praça do Cantareira) e “Ocupações” na Praça 

Araribóia durante todo o dia, com exibição da programação do canal comunitário em telões. 

Ainda sobre a questão da participação social, o gestor é enfático: “Não importa 

quantos assistem, o importante é ocupar o canal”. Mobilizar a sociedade, tornar público. Ele 

cita que a “TV fora do ar afasta as instituições”. Se não mobilizar, não traz recurso, o projeto 

recua. Para Viviani foi com a abertura total da TV que houve a conquista das pessoas e 

consequente maior participação social, contribuindo com a produção através da formação de 

equipes técnicas. Nessa época, além dos voluntários militantes, houve engajamento dos 

espectadores para “fazer a TV”, com distribuição de atividades. Porém, com essa abertura, 

também surgem divergências entre a atuação sindical (mais formal e institucional) e a 

participação popular, em virtude da transmissão de conteúdos desenvolvidos pela sociedade. 

Rompimento estético é uma condição defendida pela TV Comunitária de Niterói, 

independente da ausência de recursos e da participação popular. Porém o nível de 

distanciamento dos padrões comerciais depende de debates profundos e das percepções 

                                                 
77Nome informal utilizado no RJ para denominar guardador de automóveis, que de modo geral atua 

clandestinamente nas ruas de metrópoles. 
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culturais daqueles que se propõem a administrar, conduzir e participar do projeto. Esse é um 

dos casos em que as opiniões distintas dificultam o consenso. 

Viviani comenta que a TV Comunitária poderia fazer parte da vida acadêmica de 

modo mais formal, envolvendo sua abordagem tanto teórica como prática em disciplinas. 

Embora no período inicial, a parceria com o IACS ficou mais voltada ao uso das 

dependências e dos estúdios do Canal Universitário de Niterói (Unitevê), informalmente os 

alunos contribuíam, era um espaço apropriado pelos alunos para produzir e propor programas. 

Um dos programas exibidos se chamava “100 assuntos”, desenvolvido por estudantes 

do curso de Produção Cultural. Os alunos de Educação Física foram aqueles que mais se 

apropriaram do espaço, contribuindo com pautas e produção de conteúdo. Projetos de 

pesquisa, de extensão e iniciação científica tinham seus temas debatidos e apresentados no 

canal comunitário, contando com a participação de entrevistados. 

Diante da proximidade do Canal Comunitário com a UFF, em termos de uso das 

dependências, estúdios e produção por alunos, é possível questionar se não gerou afastamento 

da população. Se não houve receio da comunidade, do homem ordinário, em se aproximar da 

“elite cultural”, contradizendo a orientação principal da TV Comunitária de Niterói. Nesse 

caso, Viviani acredita que os acadêmicos participantes da formação do Canal Comunitário 

possivelmente estavam mais preparados para o diálogo e para essa abertura do canal perante a 

sociedade: “a relação era de igual para a igual. E o encontro foi bom, deu para misturar. 

Formamos equipes muito plurais, misturando o docente, com o aluno e com o cara da 

comunidade”. 

Entre altos e baixos, essa atuação mista perdurou por cerca de dez anos. Porém, a 

partir de 2010 o projeto entrou em crise e perdeu forças principalmente por questões políticas. 

Para Viviani, o objetivo era acabar com a TV Comunitária, retirar a voz: “uma TV que não 

tem dono, isso é a pior coisa do mundo. Porque se a TV tem dono, o cara lá de cima pensa 

assim ‘eu compro o dono’. Na última das hipóteses, eu vou lá e compro o dono. Pronto, já 

resolve o problema da TV. Agora uma TV que não tem dono (...). Você não tem controle, 

pode aparecer qualquer coisa. E ninguém quer isso”. 

O entrevistado menciona que o canal era aberto para qualquer conteúdo, até mesmo 

conteúdos produzidos pela “direita radical” que falava contra os próprios gestores da TV 

Comunitária. Inclusive, essa liberdade também não é facilmente compreendida e defendida 

pelos militantes dos partidos de esquerda, possibilitando a evolução do projeto. 

“A gente radicalizou em conceitos que norteiam o movimento, desde sua fundação” 

afirma o entrevistado. Isto significa promover a participação de quem tiver interesse, de quem 



119 

 

não é associado e sem pagar nada para transmitir o conteúdo. Viviani explica que o associado 

tinha direito à exibição de programa semanal, enquanto os não associados possuem horários 

semanais com programação alternada, condicionado ao espaço livre para veiculação. 

Houve uma época que a TV Comunitária de Niterói exibia 25 programas durante a 

semana, sendo que a grande maioria era produzido pela população. Viviani sorri ao lembrar 

dos resultados. Segundo ele, eram produções populares desenvolvidas por pessoas que 

estavam sujeitas à pressão capitalista, ao mercado de trabalho, mas decidiam ser artistas. 

Sujeitos dispostos a romper limites. O homem ordinário que decidia produzir programas, 

consciente de que havia muito o que falar. Portanto, o canal incentivava a experimentação e a 

criatividade, possibilitando espaço de expressão e voz para a sociedade. 

Quando questionamos se havia algum critério de seleção ou curadoria, o coordenador 

técnico informa que não realizava qualquer triagem – essa era a regra. Não questionavam 

sobre o que seria exibido e pretendem continuar com esta concepção após a reestruturação. 

No entanto, com ar ainda mais sério, expõe que essa questão sempre é recorrente. Muitos 

desejam atuar como censor e definir linha editorial da TV, mas o canal comunitário não 

possui essa orientação. Concluímos que a preocupação em negar qualquer alinhamento 

editorial é uma busca por evitar imposição do olhar e direcionamento de conteúdos. Viviani 

concorda que, por mais que o lugar da TV Comunitária seja diferente, ao conduzir processos 

editoriais e de curadoria, o canal estaria se aproximando da lógica de outras emissoras. 

Com esta construção aberta e participativa, Viviani define o canal como popular e 

aberto para a comunidade. Sem triagem, somente realizava intervenção em casos extremos. 

Daí, surgiam “censores” para criticar. Ainda recordou do caso de um debate na TV 

Comunitária em que acusaram sobre a parcialidade do canal, embora os próprios críticos 

estivessem ao vivo e, portanto, podendo expressar seu ponto de vista.  

Com todas essas dificuldades, para Viviani a TV Comunitária de Niterói formou muita 

gente e, na época que precisou sair do IACS, recebeu apoio do Professor Diretor do Curso de 

Educação Física. A parceria se perpetuou junto às novas gerações de dirigentes, possibilitando 

que a sede do canal fosse abrigada pelo Curso de Educação Física, numa sala que é dividida 

com os coordenadores do curso. Os professores de Educação Física participavam da ADUFF 

e desde do início se envolveram no projeto. Tanto que na época foi incluída matéria sobre 

mídia como disciplina obrigatória para formar profissionais habilitados a criticar os conteúdos 

e capazes de melhor expressar. 

No caso da Caxias TV, as parcerias para produção e apoio em termos de infraestrutura 

parecem se configurar mais de modo ainda precário. De acordo com Santana, há parceria para 



120 

 

usar sala na Feuduc78, a sede da Caxias TV está nesta instituição, mas há problemas 

relacionados ao difícil acesso para sua locomoção e da equipe, além de falta de acesso à 

internet. Agora, com a mudança, há um estúdio no Centro de Caxias, fruto de parceria com a 

Igreja Batista local. 

Quando questionamos a participação ou envolvimento dos alunos da Feuduc. Santana 

cita que a instituição não possui faculdade de Comunicação, mas cursos de Letras, Biologia e 

Matemática. Lembra que até houve participação de ex-alunos e presidente da associação de 

alunos, mas não há como delegar. Ainda sinaliza que teve ideia de fechar parceria com a 

Unigranrio79, mas por questões políticas não evoluiu.  

Com relação ao projeto de produção de conteúdos, Santana esclarece que o foco atual 

está na exibição de esporte, especificamente futebol. O canal tem realizado parceria com 

clubes de futebol - Bangu, Ferrano Petrópolis, Campos são exemplos, e transmissão pela 

internet. Ao direcionar transmissão de times locais, pequenos clubes (categorias de acesso B e 

C), não há disputa com TV Globo (canal de transmissão aberta) e canais de TV por 

Assinatura, esclarece. 

No início, pensou em elaborar um programa de mesa redonda, mas seria tecnicamente 

inviável. Para exibição de esporte não depende de equipamentos muito sofisticados – alguns 

canais são HD, mas a maioria está em baixa resolução (480), sendo a única possibilidade 

atual.  

Mas há intenção de retomar a exibição de telejornal. Santana relata que a sociedade de 

Duque de Caxias possui dificuldades de acesso à informação. Generaliza e afirma que cada 

jornal ou mídia é “dirigido por castas políticas. Ninguém se importa com a informação, que é 

colocada em 2º lugar. Jornais não participam da vida da cidade e o que é divulgado, você não 

sabe se é verdade”. Para o entrevistado, a cidade não possui informação oficial. O portal da 

câmara, por exemplo, não divulga pauta das assembleias e a sociedade só tem acesso às 

imagens e ao que foi discutido após cerca de duas semanas. 

Por isso, gostaria de exibir um telejornal que mostre a cidade e procure chamar as 

pessoas para participar. O telejornal da Caxias TV não era conduzido por jornalistas, mas por 

pessoas que tinham interesse em contribuir e se prontificaram para a atividade. Com este 

objetivo, conseguiu produzir cinco telejornais semanais voltado para prestação de serviços, 

denúncias cotidianas e básica, mas sem investigação policial ou enfoque político –  há receio 

de represálias, pois todos seriam facilmente identificados e localizados.  

                                                 
78Instituição de ensino superior cuja sigla significa Fundação Educacional de Duque de Caxias. 
79 Universidade do Grande Rio 
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Ao observarmos mensagens publicadas no Facebook e vídeos no YouTube, 

percebemos que o próprio Santana era um dos âncoras do telejornal “Caxias Agora”, cujo 

slogan era “jornalismo cidadão”. A fanpage no Facebook do programa foi lançada em 13 de 

abril de 2015 e possui 887 seguidores. Os posts envolvem maior volume de mensagens de 

utilidade pública, como acidentes, pessoas desaparecidas, meteorologia, e em menor número 

publicações sobre eventos culturais. As mensagens publicadas com denúncias apresentam 

evidências de interação com os internautas que opinam, incentivam a discussão e 

compartilham. No descritivo da fanpage, consta o seguinte texto: “Um programa feito com e 

para o morador dos 4 distritos, onde só a verdade importa! Este programa é uma produção 

independente veiculada por Caxias TV Comunitária canal de TV da Associação das Entidades 

Usuárias do Canal Comunitário de Duque de Caxias/RJ”80. Na fanpage deste programa, 

visualizamos ação promocional com sorteio de livros para os telespectadores e também 

divulgação de memes81 com montagens criticando a atuação dos governantes. A seguir 

postagens de janeiro e fevereiro de 2016 (Figuras 3, 4 e 5) que com ironia gerou significativo 

volume de compartilhamentos e visualizações, quando comparamos com os demais posts: 

 

 

                                                 
80Disponível em: < https://www.facebook.com/caxiasagora/?fref=ts> Acesso em: 09 out 2016 
81 Conteúdos reproduzidos -  seja em formato de vídeo, áudio, imagem ou texto, que adquirem ágil e amplificada 

disseminação, principalmente a partir das tecnologias digitais. 
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Figura 5 - Post de meme na fanpage 'Caxias Agora´ (reprodução) – 30/01/2016 

 

A mensagem do post apresentado na Figura 5 gerou 11 reações do tipo curtidas e 82 

compartilhamentos: “Já que o prefeito fez a piada primeiro vamos retribuir a brincadeira!!! 

(sic)”. Na primeira imagem, o homem à esquerda pergunta, enquanto olha para um buraco: 

“Tá procurando o que prefeito?”. O outro homem à direita, também olhando para esse buraco, 

responde: “Minha popularidade”. Na imagem inferior, outra fala (supostamente do prefeito): 

“Zé achou minha popularidade”. E um homem dentro do buraco afirma: “Prefeito só achei 

10% o resto foi pro esgoto (sic)”. 
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A mensagem do post apresentado na Figura 6 gerou 18 reações do tipo curtidas, 64 

compartilhamentos e mais de 2,2 mil visualizações. A mensagem, em letra maiúscula (o que 

para textos publicados na internet indica “falar em tom muito alto” ou gritar) declara: 

“Mesmo sabendo tudo de enchentes e com um dos melhores urbanistas no governo, olha o 

estado que nossa cidade se encontra! Sem mais palavras, assistam o vídeo”. No canto 

esquerdo da imagem uma colagem com as frases: “Duque de Caxias maio de 2014. ‘De 

enchente eu entendo!’”, embaixo um círculo, em torno de uma garrafa de óleo de peroba com 

gravata, possui a seguinte transcrição: “Selo óleo de peroba para cara de pau”. No canto 

direito é possível assistir o vídeo com falas do prefeito Alexandre Cardoso e suas promessas 

de melhorias para Duque de Caxias. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Post de meme na fanpage ‘Caxias Agora’ (reprodução) –16/01/2016 
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Esta mensagem postada (Figura 7) apresenta uma nova montagem com mais de2,2 mil 

visualizações. No lugar de um boneco flutuando em uma caixa sobre as águas que inundaram 

os bairros de Duque de Caxias, foi colado o rosto do prefeito. Um voz de fundo apresenta o 

político e outra afirma: “Até ele veio aqui ver Primavera, nesse caos. Do jeito que tá. Ô a cara 

de mau dele (risos). E vai embora, vai embora (sic)”. Com gerador de caracteres, há a 

mensagem em destaque: “Exclusivo. Prefeito vistoriando a enchente em Jardim Primavera”.  

Além desses memes que proporcionaram maior movimento de interação, posts 

diversos foram publicados sem o mesmo envolvimento do público. Apesar do maior volume 

de transmissão de novos conteúdos esteja atualmente relacionado aos campeonatos de futebol, 

também observamos conteúdo pulverizado sobre shows e eventos de rock. Outras iniciativas 

foram mencionadas em posts ao longo do ano de 2015, mas os conteúdos parecem não ter 

continuidade ou manutenção na grade. Além do próprio telejornal “Caxias Agora” com cinco 

episódios, observamos chamadas para outros programas como “Caxias Show” (exibição de 

conteúdos musicais a partir da participação popular) e “Política sem rodeios” – fruto de 

parceria da Caxias TV com a Rádio Band 1360 AM RJ82. Para esses casos, a participação 

                                                 
82No site da rádio, o seguinte descritivo: “A programação da Band 1360 é voltada a defesa do consumidor, do 

contribuinte e do cidadão. É a primeira rádio do país destinada a prestação de serviços. Aqui é o ouvinte quem 

faz a programação. Seja por telefone ou por e-mail a sua reclamação é levada ao ar”. Disponível em: 

<http://www.band1360.com.br/> Acesso em: 20 out 2016. 

Figura 7 - Post de meme na fanpage 'Caxias Agora' (reprodução) – 04/02/2016 
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popular parece ocorrer mais com contribuições e sugestões para os conteúdos, do que na 

atuação ativa junto às equipes de produção, com apropriação do espaço público. 

De acordo com Santana, atualmente a grade de programação é composta por mais ou 

menos 60 horas de vídeos ou programas exibidos em looping. Há documentários, vídeos 

liberados e capturados através de buscas pela internet, clipes e programas evangélicos83. 

Alguns conteúdos também são trocados com a TV Vila Imperial de Petrópolis84 – o gestor 

desse canal comunitário auxiliou na condução dos trâmites burocráticos e na legalização do 

Caxias TV. 

Há também um projeto coletivo de rock, para exibir shows – Santana possui amigo 

que é produtor na Playground, prestadora de serviços para Legião Urbana. Sempre que há 

shows, Santana grava e faz entrevistas com bandas. Sinaliza que antes gravava tudo, mas o 

volume de dados ficou muito grande e passou a ter dificuldades com armazenamento, 

inclusive gerando perda de conteúdo do acervo. 

As exibições de shows e eventos musicais possui um gênero definido, o pop-rock. Eu 

mesma assisti transmissões do canal pela Web TV com exibição de shows de rock durante o 

período vespertino. Quando questionei se havia uma escolha editorial ou era uma exibição 

aleatória, Santana afirmou que há muito “lixo” musical e no Estado do Rio de Janeiro 

predomina pagode, funk e sertanejo. Aproveitando a citação sobre gostos musicais, 

abordamos a questão da estética na TV Comunitária. Santana possui convicção que a 

condição estética é extremamente importante. O padrão atual é muito alto se comparado com 

as emissoras comerciais. Por isso, acredita que para chamar atenção das pessoas, é preciso que 

sejam transmitidos conteúdos com mais informação e com imagens bonitas. Porém, há muita 

dificuldade de produzir e adquirir equipamentos que possibilitem qualidade técnica. 

Por isso, Santana afirma que para chegar num padrão que atraia a atenção das pessoas, 

para o projeto ter retorno é preciso apoio cultural, fazer um jornal ao vivo, na rua, buscar 

interatividade. 

 

4.4.4 Uso de tecnologias  

Como já pode ser observado, o uso das tecnologias permeia desde da implantação do 

canal, aos recursos estéticos, possibilidades de participação e interatividade, uso de 

                                                 
83Igreja Batista exibe um debate sobre a Bíblia durante 1 hora por semana.  
84TV Vila Imperial pode ser sintonizada no canal 19 da Tech Cabo. De acordo com Santana, o canal está há anos 

no ar operando por provedor de conteúdo, e agora possui dificuldade de levar sinal para a NET devido ao alto 

investimento (R$ 40 mil para tecnologia e manutenção).  
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equipamentos e também de plataformas digitais para comunicação com a sociedade, como é o 

caso das redes sociais, aplicativos, sites, etc. Brittos sinaliza os avanços com a inovação 

digital na TV, “cujas vantagens variam, conforme as diversas modulações possíveis, mas que 

podem ser resumidas a superior qualidade de imagem e áudio, multiplicação da capacidade de 

transmissão de sinais televisivos e transporte de novos serviços e recursos [...]” (BRITTOS, 

2011, p.14). 

De modo geral, a referência ao aparato técnico e ao conhecimento específico exigidos 

aparecem em diferentes momentos nas entrevistas, junto a relatos de dificuldades enfrentadas. 

O descaso das operadoras e das instituições governamentais são tópicos recorrentes. 

No caso da TV Comunitária de Niterói, a transição do IACS para a Educação Física 

foi muito dificultosa devido à necessidade de implantação da Fibra Óptica e solicitação de 

sinal para Anatel. Além disso, com a transferência realizada a partir de 2010, o canal ficou 

sem equipamentos. Para funcionar, Viviani sinaliza a necessidade de 2 ilhas de edição e uso 

de câmera Full HD. 

Sobre a atuação do canal em outras plataformas, cita que, após a etapa inicial de 

reestruturação, precisará desenvolver presença organizada na internet. Ele acredita na 

importância de ocupar esses outros espaços, mas isso envolve muitas atividades para poucas 

pessoas. É preciso mobilizar novos integrantes para auxiliar na gestão do canal e suas 

múltiplas atividades.  

Sinaliza que há um projeto de preservação e restauração do acervo da TV Comunitária 

de Niterói, mas lamenta que atualmente os conteúdos estão exclusivamente sob os seus 

cuidados, zelando pelas fitas paralelamente às atividades pessoais e de organização do canal. 

Nisso, a questão das múltiplas atividades e uso de redes sociais também é uma problemática. 

Então perguntarmos sobre os usos do canal da TV Comunitária de Niterói no 

YouTube, os vídeos publicados e a pouca referência à tragédia do Morro do Bumba diante de 

tantos outros conteúdos, enquanto a imprensa ainda relembra e cobra providências aos 

governantes. Viviani esclarece que o canal do YouTube não é expressão da TV Comunitária 

de Niterói. Foi assumido de modo proativo por um militante que realizava upload de vídeos 

da TV Petroleira do Sindipetro RJ.  Ao observarmos esses conteúdos, identificamos 

transmissão de manifestações, atos, ocupações de movimentos sociais como MTST, 

publicações sobre comunicação pública e filmagens na Câmara Municipal dos Vereadores, 

dentre outros. A seguir descritivo de um dos vídeos postados na mídia social YouTube, em 20 

de novembro de 2014: 
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O MTST celebrou o Dia da Consciência Negra com uma manifestação na 

praia do Leblon, bairro nobre do Rio de Janeiro, denunciando o racismo e a 

desigualdade social no Brasil. A maior parte dos cerca de 500 manifestantes 

faziam parte (sic) da vitoriosa Ocupação Zumbi dos Palmares, de São 

Gonçalo, que conquistou na semana passada um acordo com a Prefeitura e o 

Governo Federal para a construção de mil casas populares. Reserve 4 

minutos do seu tempo para conferir a cobertura da Tv Comunitária de 

Niterói e da Tv Petroleira do Sindipetro-RJ sobre o protesto dos 

trabalhadores sem teto no dia de Zumbi (TV COMUNITÁRIA DE 

NITERÓI, TV PETROLEIRA, 2014, online)85. 

Por isso, Viviani deseja primeiro estabelecer o plano de ação (“marco zero”) do canal 

para promover sua atuação no “circuito extra-cabo”, com divulgação de mensagens nas redes 

sociais e também na página na internet que poderá ser alocado como extensão ao site do curso 

de Educação Física.  

Com tom emotivo e enérgico, Viviani enfatiza que “é importante comprometimento 

político, a humanidade tem que entender que todos estão no mesmo barco”. Por isso, defende 

e luta pela causa do canal comunitário em Niterói. “A TV Comunitária faz discussão sobre a 

televisão. Que outra TV, se não a pública, poderia ser um laboratório de TV?”, questiona.  

A pulverização de conteúdos por diferentes canais de comunicação (circuito extra-

cabo) também foi uma preocupação da Caxias TV. Porém, de modo similar ao caso da TV 

Comunitária de Niterói, precisou dar um passo atrás para reavaliar essa atuação múltipla sem 

o apoio de equipe voluntária. 

Santana relata que no desenvolvimento do canal na Web TV, houve diferentes visões 

para o projeto e algumas fora da realidade. Então, após um mês começaram os abandonos e 

com três meses grande parte do pessoal desistiu do projeto - alguns por desentendimento, 

outros por falta de patrocínio e não poder seguir voluntariamente. Relata, porém, que sempre 

acreditou no projeto e que não deixaria morrer, por isso foi adiante com a etapa de 

implantação do canal na TV a Cabo. 

O entrevistado continua a descrição das dificuldades. Para conseguir legalizar, colocar 

no ar foi ainda mais complicado. Além da tecnologia requere alto investimento, os 

equipamentos são específicos e não são encontrados facilmente para venda no mercado. 

Também foi dificultoso para a NET liberar o canal, só depois sinalizaram que era outra 

tecnologia, e a cada momento faltava um equipamento. Assim, relata que há muitas 

adversidades pela falta de informação.  

Por isso, Santana sintetiza: “o Canal Comunitário para as operadoras é um calo, elas 

não ganham nada com isso, mas gastam”. E no caso da cidade de Duque de Caxias, mais um 

                                                 
85 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=k-wGHinlnt8> Acesso em: 09 out 2016. 
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entrave: não tinha um hub próprio. E como a TV Baixada já estava liberada, operando com 

sinal para toda a Baixada Fluminense86, embora o canal seja de Belford Roxo, houve ainda 

mais empecilhos. Foi necessária uma manobra no sistema da NET para isolar o sinal da 

cidade de Caxias na NET, assim a TV Baixada deixou de transmitir nessa região e no lugar 

entrou a Caxias TV, transmitindo apenas para a cidade de Duque de Caxias e não para toda a 

Baixada. 

Sobre o Canal da Cidadania e sua transmissão em sinal aberto digital, Santana 

relembra detalhes do processo. Para ele, seria um grande avanço, considerando que a TV por 

Assinatura possui restrição em virtude das assinaturas e o acesso a internet é muito 

dificultoso. Afirma que chegou a participar das palestras sobre esse projeto e Caxias foi a 

primeira cidade habilitada para o Canal da Cidadania. Porém, esbarrou em interesse político: 

“aqui em Caxias, temos atuação política similar ao Coronelismo”, relata em tom um pouco 

mais baixo e demonstrando certo receio. Santana afirma que há interesse direto no Canal da 

Cidadania, mas para se tornar realidade dependia de certo grupo que foi enfraquecido por 

conta de interesses e questões específicas da cidade de Duque de Caxias. 

Para implantar o Canal da Cidadania, ele afirma que não há verba própria na Caxias 

TV. Porém, sinaliza que o projeto poderia ter sido implantado, uma vez que a câmara recebeu 

verba da prefeitura e depois, devolveu para a própria prefeitura sem explicações. Segundo ele, 

o valor era suficiente para implantar dois canais comunitários ou realizar a reforma do Teatro 

Câmara de Vereadores e o Canal da Cidadania, projetos que na época estavam sendo 

discutidos. No entanto, a questão parou, o projeto não foi adiante na Secretaria de 

Comunicação. No momento, relata que não consegue acesso ao andamento do processo e que 

as informações ficam limitadas, não há transparência. 

Então, um desabafo: “Tudo é muito nebuloso... e complicado, nada claro. Não há 

informação técnica. Deveria ter suporte técnico, detalhes sobre tecnologia”. E segue 

explicando que Duque de Caxias possui sério problema de conexão à internet. Do total de 

vídeos que posta no Facebook e no YouTube, afirma que 99% foram feitos de seu domicílio 

que também possui conexão muito lenta. Por isso, muitas vezes precisa reduzir a resolução 

dos vídeos para fazer upload e com dificuldade. No estúdio da Caxias TV na Feuduc, não há 

sinal e nesse ponto, a operacionalização no Centro da cidade facilitará. 

Além disso, a Web TV esteve fora do ar – no dia anterior à entrevista, eu mesma tentei 

acessar e não consegui. Ele relatou que precisou trocar o serviço de streaming. Quem acessa o 

                                                 
86Região do Rio de Janeiro que engloba os municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, 

Nilópolis, Belford Roxo, Queimados e Mesquita. 
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canal online pode assistir a mesma programação da TV, uma forma de atingir outras regiões e 

pessoas uma vez que o sinal da Web TV é integrado com o sinal no cabo. Sobre o aplicativo 

que tinha chamada no site, foi sinalizado que não funciona mais, foi apenas uma experiência 

que não foi a frente. 

Com relação aos equipamentos, Santana afirmou que durante quatro ou seis meses fez 

gravações para a TV com iPhone, gravava com telefone mais usava microfone de mão com 

adaptador. Atualmente utiliza duas câmeras, uma semiprofissional e outra da marca 

Panasonic. Inclusive, já fez gravações por webcam. 

Pelo exposto, diferentes canais de comunicação como Facebook, YouTube, 

aplicativos, telefone, e-mail e sites são ferramentas que possibilitam o diálogo e aproximação 

com a sociedade, podendo complementar a atuação do canal comunitário. Porém, essas 

alternativas somente devem ser abertas e disponibilizadas, caso exista recursos humanos e 

materiais para utilizá-los e mantê-los em funcionamento. A criação desses canais sem 

monitoramento, pulveriza as possibilidades de acesso e dificulta tanto a consolidação do 

número de contatos, como a avaliação sobre a eficiência das trocas e efetiva participação da 

sociedade. 

Apesar do entusiasmo com as tecnologias digitais e todas as facilidades possibilitadas 

com o manuseio de softwares, aplicativos e afins, a multiplicação de canais de contato sem a 

devida estrutura para atendimento pode gerar expectativas não atendidas. Uma vez que a TV 

Comunitária parece estar próxima e acessível da população através dessas possibilidades de 

comunicação, sem de fato estar. Além disso, o acesso apenas por telefone celular pode 

dificultar os contatos devido aos custos mais altos com ligações para telefones móveis quando 

comparamos com ligações para números fixos. 

Por fim, diante da trajetória e do núcleo envolvido, a TV Comunitária de Niterói 

parece possuir pessoas mais engajadas na gestão do projeto, com estrutura melhor definida e 

um plano de ação elaborado para que o canal volte a funcionar plenamente. De todo modo, a 

gestão da Caxias TV, também reduzida em número de agentes, parece mais ousada e decidida 

a utilizar tecnologias a seu favor, vide a transmissão simultânea na Web TV e as constantes 

atualizações de conteúdos nas redes sociais. 

Diante do cenário apresentado pelos gestores das TVs Comunitárias de Niterói e de 

Duque de Caxias, percebemos o quão complexa é a atuação desses canais públicos junto à 

sociedade com ausência de equipamentos, equipes e estrutura mínima para estabelecer um 

plano de ação que vise ao cumprimento de sua missão social. Contudo, mesmo em ambiente 

de mudanças e reestruturações, acreditamos na necessidade de problematizar o 
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desenvolvimento dessas iniciativas, para que tenham como referência a apropriação dos 

espaços públicos como forma de expressão democrática do sujeito social ao representar 

demandas locais através do uso de diferentes tecnologias. 

 

4.5 Perspectivas de engajamento com as iniciativas comunitárias de TV 

No capítulo anterior, através da avaliação de Mattelart (2011), compreendemos que a 

Economia Política da Comunicação e os Estudos Culturais foram desenvolvidos a partir de 

projetos convergentes, mas o segundo campo teórico acabou se distanciando das análises 

críticas e, consequentemente, dos seus objetivos iniciais, enquanto ampliava a produção 

científica a partir de análises etnográficas e antropológicas.  

Feita esta ressalva em relação a essa corrente teórica, acreditamos que através da 

perspectiva do olhar desses pesquisadores e de seus estudos sobre uso dos meios e das 

tecnologias, seja pertinente resgatar exposições antropológicas para situar a produção 

audiovisual comunitária. No atual contexto em que as tecnologias digitais atravessam os 

processos sociais, cabe considerar possibilidades de engajamento e participação como formas 

de expressão para que sujeitos sociais se envolvam com iniciativas comunitárias de TV, 

através das diferentes plataformas nas quais estes canais estejam inseridos. Uma vez que 

o receptor contará sempre com o processo de mediação ao assistir televisão, 

não existindo um sem o outro. Por isso, a recepção não é um fenômeno tão 

simples e direto, de causa e efeito, como a maioria dos estudos sempre 

tentou mostrar. É o espaço ‘dos conflitos que articulam a cultura, 

das mestiçagens que a tecem e das anacronias que a sustentam, e, por último, 

do modo em que trabalha a hegemonia e as resistências que mobiliza’. 

(BRITTOS, s.d, online)87 

O uso dos meios e das mediações possuem atuação relevante no desenvolvimento de 

processos sociais. Ignorar isto, seria fechar os olhos para a realidade que nos cerca e fomentar 

um cenário utópico que dificilmente poderia ser construído sobre bases sólidas. A partir desse 

entendimento, surge o desafio de inserir as abordagens dos estudos culturais e antropológicos 

para compreensão de temas complexos locais evidenciados pela Economia Política da 

Comunicação.  

A sistemática da Indústria Cultural muitas vezes parece obliterar todas as alternativas 

de resistência e com essa perspectiva crítica, acreditamos que seja possível localizar a 

reprodução de microssistemas através das iniciativas comunitárias de TV, que por sua 

                                                 
87Disponível em: < http://bocc.ubi.pt/pag/brittos-valerio-tv-cabo-dispersao.html> Acesso em: 02 mai 2016. 

http://bocc.ubi.pt/pag/brittos-valerio-tv-cabo-dispersao.html
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concepção deveriam se descolar da estrutura instaurada pela grande mídia, para incentivar o 

envolvimento e a apropriação desses espaços. 

Nesse caso, se por um lado, os produtores de conteúdo e dirigentes dos meios são 

responsáveis por emergir dessa lógica simplista e homogeneizadora, tal como aponta 

Bourdieu (1997), por outro, acreditamos que estratégias podem ser desenvolvidas e 

aproveitadas pelos sujeitos sociais para avançar nesse ideal, tendo como base referências 

identificadas por antropólogos. 

 Ora, se o foco é o conteúdo disseminado, também devem ser objeto de investigação 

os modos de interação e possíveis construções a partir de sua recepção, porém evitando o 

abandono de considerações sobre a influência de variáveis identificadas no macro ambiente e 

já reportadas ao longo deste estudo. Assim, espera-se obter um panorama que do macro ao 

micro revele influências e nuances sobre a atuação da comunicação comunitária no cenário 

midiático. 

Assim, com intuito de levar adiante a questão do engajamento, aqui nos dispomos a 

considerar perspectivas apontadas por estudos antropológicos que de algum modo possam 

contribuir para a relação social estabelecida com e através de conteúdos audiovisuais 

disseminados pelos veículos em suas mídias sociais. Desta forma, muito além da visão 

materialista e utilitarista que permeia o conceito de audiência e seus usos no mercado de 

comunicação, tomamos como ponto de partida as problemáticas apresentadas pelos estudos de 

Economia Política da Comunicação para avançarmos com outros entendimentos.  

Deste modo, cabe investigar questões que possam explicar a prática social de 

engajamento com conteúdos culturais televisivos, sendo necessário interdisciplinaridade para 

apreender as variáveis que perpassam pela indústria da comunicação. A expectativa é que, a 

partir da contribuição de diferentes autores, possamos identificar relações sociais constituídas 

entre os sujeitos sociais e os canais comunitários, tendo em vista disseminação de conteúdos 

transmitidos através das redes sociais online.  

A seguir consideraremos três construções sociais (artesania, evasão e ciclo da 

colaboração) que possam corroborar com o entendimento sobre o processo de interação dos 

indivíduos com conteúdos e consequentemente, iniciativas comunitárias de TV. A partir 

desses entendimentos, esperamos romper com eventual entendimento sobre ausência de 

interesse popular em se envolver com projetos comunicacionais – argumento que direciona 

toda a responsabilidade do processo ao público, enquanto esquiva dos canais produtores a 

diligência por soluções e atividades que incentivem a participação social. 
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4.5.1 Artesania  

Através de seu artigo “O consumidor artesão: cultura, artesania e consumo em uma 

sociedade pós-moderna", Campbell88 (2004) discorre sobre a habilidade do consumidor89 em 

idealizar e fabricar “produtos” conforme seus interesses e desejos de expressão. Para tanto, o 

indivíduo dedica conhecimento e paixão para adaptar ou moldar produtos.  

O pensamento tradicional, sobretudo advindo de marxistas, indica que a Revolução 

Industrial contribuiu não somente para subjugar a produção artesanal, como também para 

impor processos alienantes tanto nas divisões do trabalho quanto nas práticas de consumo. 

Indo de encontro a esses argumentos, Campbell recusa a indicação de que o ato de consumir é 

tolo e manipulável, uma vez que:  

grande parte do consumo empreendido por indivíduos nas sociedades 

ocidentais contemporâneas deveria ser concebida como uma atividade 

artesanal, ou seja, como uma atividade em que os indivíduos não apenas 

exercem o controle sobre o processo de consumo, mas também trazem 

habilidade, conhecimento, discernimento, amor e paixão à ação de consumir, 

tal e qual, como sempre se supôs, os artesãos tradicionais abordavam sua 

atividade (CAMPBELL, 2004, p. 49). 

Desta forma, explora-se o ritual de posse como modo de expressão do universo 

próprio de cada indivíduo a partir do seu envolvimento com a concepção e a produção de 

algo. Para o autor, a natureza modificada de um produto também pode ser consequência de 

rebeldia ou resistência à ideologia dominante. Nesse caso, destaca-se a subcultura jovem e a 

personalização subversiva, quando produtos são utilizados com outros fins e de outros modos 

além daqueles previstos em sua produção e comercialização.  

Tomando como referência essa concepção do consumidor artesanal moderno, também 

é possível identificá-la através de produtos audiovisuais disseminados sobretudo pela internet, 

mas não somente. Com a evolução tecnológica, a simplificação das interfaces computacionais 

e maior facilidade no acesso às ferramentas de edição, percebe-se crescente disseminação de 

conteúdos culturais desenvolvidos pelo consumidor. A partir de imagens, textos e áudios 

originais, as pessoas desenvolvem novas narrativas e, com a “criatividade para juntar” 

diferentes contextos, realizam uma miscelânea que resulta em memes, paródias e 

“trollagens90”.  

                                                 
88O autor reconhecido por sua contribuição em esclarecer hábitos e definir o consumismo moderno, sob a ótica 

do hedonismo. 
89Aqui manteremos aplicação do conceito de “consumo” sob a perspectiva da análise crítica da audiência, 

conforme explicações apresentadas no capítulo 2, considerando que os estudos dos antropólogos sobre os quais 

referenciamos possuem abordagem criteriosa dentro de suas correntes teóricas. 
90Gíria da internet cujo significado é zoar, chatear, tirar o sarro, fazer brincadeiras.  
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Nestes casos, o indivíduo interfere na concepção (ideia e criatividade), no 

desenvolvimento (técnica, prática, manuseio e adaptação), na distribuição (plataformas e 

dispositivos), nos formatos (áudio, vídeo, texto, extensão) e no consumo, inclusive 

influenciando e cativando redes de comunidades online. Entende-se, portanto, que o grau de 

envolvimento ou engajamento com essa prática pode ser elevado, dispendendo alto índice de 

atenção e “prazer” característico do consumo moderno hedonista.  

Na teoria, o exercício dessa atividade de produção e consumo não seria segmentado 

por perfis sociais, uma vez que transcende interesses econômicos. Assim, apesar da 

necessidade de investir tempo, atenção, aprendizado, conhecimento e eventualmente algum 

recurso material, é interessante notar a relevância do capital cultural nesse processo. Seja 

popular ou elitista, o capital utilizado deve possibilitar que o consumidor artesanal esteja em 

“posição de re-apropriar produtos de massa a ponto de expressarem a individualidade de uma 

pessoa ou servirem como um meio de realização pessoal” (CAMPBELL, 2004, p. 60). Logo, 

o autor pressupõe que o consumidor artesanal possivelmente se destaca na preocupação com o 

processo manipulador, alienante e homogeneizador através do qual a cultura de massa se 

utiliza para impor seus bens e serviços, reiterando que:  

Ao mesmo tempo, é óbvio que isso não pode ser facilmente alcançado 

apenas com um “virar as costas” para a sociedade comercial, ou com uma 

recusa em se envolver no “mundo dos bens materiais”. Antes, a estratégia 

mais realista é “abraçar” o mundo das mercadorias e usar seus próprios 

recursos culturais e pessoais para transformá-las em singularidades 

(CAMPBELL, 2004, p. 61). 

Por esta vertente, acreditamos que esta seria uma lógica factível para as práticas da TV 

Comunitária e consequente desenvolvimento de relacionamento com a sociedade, conforme 

interesses, anseios por expressão e direito humano à comunicação. Esse seria um modo de 

fortalecer os vínculos da comunidade com o mundo simbólico audiovisual, inclusive fazendo 

uso da criatividade popular para representação do local? Gomes (2007, p. 315) sinaliza que o 

consumo pode ser entendido como atividade cultural e simbólica e, consequentemente, tendo 

maior fundamentação no campo midiático do que no econômico. Portanto, essa seria a 

possibilidade de proporcionar envolvimento a partir de produtos audiovisuais desenvolvidos 

pelas comunidades, garantindo o rompimento de barreiras, seja qual for sua origem – cultural, 

técnica, política ou econômica, tendo como referência a representatividade das demandas 

sociais propostas pelo coletivo.  

As respostas para tais questões não são únicas diante da diversidade de canais 

comunitários espalhados pelo país, sob realidades díspares. Entretanto, a relação estabelecida 

com o universo simbólico audiovisual a partir de práticas artesanais pode indicar caminho 
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interessante para o cotidiano de produção e disseminação de conteúdos pelas TVs 

Comunitárias.  

Tendo em vista os vídeos e publicações sobre o Morro do Bumba, a cobertura de 

manifestações e movimentos sociais disponíveis no canal do YouTube da TV Comunitária de 

Niterói, assim como as transmissões de jogos de futebol e shows de rock pela Caxias TV, 

podemos compreender que a artesania pode ocorrer na construção das narrativas conduzidas 

pelas iniciativas comunitárias de TV, independentemente do espaço público de comunicação. 

Porém, o desenvolvimento desses conteúdos pode não somente representar um olhar popular e 

local desses canais ao gerar produção de outras narrativas, como também permitir e incentivar 

que a comunidade se insira neste contexto e identifique nesses espaços a oportunidade de 

expressar seus interesses, sua criatividade e suas demandas sociais. Enfim, possibilitar 

engajamento e colaboração a partir da diversidade de perspectivas para o desenvolvimento da 

Comunicação Pública Comunitária. 

 

4.5.2 Evasão  

Nos estudos de Economia Política da Comunicação é comum nos depararmos com 

exposições sobre o impacto da cultura e seus atravessamentos nas relações sociais. Contudo, o 

consumo do simbólico não deve ser desprezado, nem restrito aos aspectos pecuniários, como 

simples troca pela audiência conforme detalhamos no capítulo II. Nessa linha, Campbell 

(2001, p.10) critica a interpretação isolada do consumo como ato explícito de troca econômica 

– é preciso vinculá-lo ao Romantismo91.  

Afirma que a publicidade demonstra que o consumo e o romantismo são 

indissociáveis, tal como podemos observar através das narrativas nos anúncios. E embora essa 

percepção contrária tenha adquirido notoriedade, o autor propõe um novo olhar baseado no 

argumento do papel central do Romantismo para a evolução do consumismo moderno e sua 

característica hedonista.  

Perseguindo este interesse, Campbell (2001) indica que o movimento romântico 

interligado ao desenvolvimento da sociedade industrial persiste até a atualidade, apesar dos 

indícios apontarem supremacia do racional na sociedade moderna. Seu entendimento contraria 

teóricos que relatam o romantismo como parte do passado histórico, enquanto o autor o 

associa diretamente com o consumismo desde sua configuração. Desta forma, desenvolve 

                                                 
91O autor esclarece que o Romantismo e sua lógica de sedução, a partir de processos imaginários e sensitivos, é 

um recurso amplamente utilizado pelo capitalismo e seus instrumentos de influência através de produtos 

simbólicos, conduzindo os consumidores para atmosfera propícia ao hedonismo. 



135 

 

teoria sobre comportamento hedonista para explicar aspectos característicos do consumismo 

moderno e defende que a Revolução Industrial deve ser analisada concentrando tanto a 

revolução do consumo quanto da produção (Campbell, 2001, p.19).  

Nesse sentido, também é válido considerar os impactos dos padrões românticos como 

modelo de reprodução nos conteúdos exibidos pelos meios de comunicação. Comumente a 

atenção é voltada para as atividades dos anunciantes, a lógica mercantil de investimento 

publicitário ao qual os veículos estão sujeitos. Porém, a imersão da cultura também é fator 

preponderante para a atuação do romantismo no cotidiano. Neste caso, entendemos que o 

apontamento de Campbell pode contribuir com questionamentos e levar à observação de 

outros fatores mediadores.  

Além dos anunciantes e da lógica comercial dominante nos veículos não públicos de 

comunicação, esse olhar pode contribuir para o entendimento dos motivos pelos quais 

conteúdos “elitistas” ou “comunitários, da rotina, do ordinário” são muitas vezes ignorados 

pelos indivíduos. A Escola de Frankfurt com sua crítica aos meios e seus produtos culturais 

acaba direcionando para o fato de que o conteúdo deve ser educador, não alienante. Mas como 

não ser alienante e ao mesmo tempo atrair a atenção do público? O que de fato constrói o 

gosto do telespectador tão questionável pelos críticos? Cabe questionar se a cultura romântica 

e seus vestígios estariam inseridos de tal modo no cotidiano ao ponto do homem comum 

negar qualquer iniciativa diferenciada, voltada para incentivar novos olhares, com perspectiva 

não hegemônica. 

Perante esta exposição, entende-se que os padrões culturais são mediadores de 

comportamentos dos indivíduos e, portanto, interferem no hábito, nos interesses e nas 

condutas. Com este entendimento, parece conveniente conjecturar sobre possíveis inserções 

da cultura romântica nas narrativas produzidas pelos canais comunitários. Além disso, 

considerar as relações sociais estabelecidas entre a comunidade e o veículo através dos 

diferentes espaços – sejam presenciais ou virtuais.  

Embora não envolva exclusivamente o consumo de conteúdo audiovisual, talvez seja 

possível nos apropriarmos da distinção entre os efeitos da “satisfação” e do “prazer”. Para 

Campbell (2001), a satisfação está relacionada à situação física e exterior do indivíduo, 

enquanto o prazer pode ser acionado por ilusões. Este envolve padrões de sensação e 

experiência, desperta estado de atenção uma vez que há:  

(...) diferença crucial entre um estado de satisfação e a experiência de 

alguma coisa como sendo agradável, que é a de que a segunda é inseparável 

da atenção que prestemos nela. Assim, enquanto não é absurdo perguntar se 

uma pessoa inconsciente está em condições “satisfatórias”, parece 
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positivamente tolo perguntar se ela está experimentando prazer. É necessário 

estar consciente das sensações a fim de extrair delas prazer, pois “prazer” é, 

efetivamente, um julgamento feito por quem o experimenta (CAMPBELL, 

2001, p.92).  

Transportando essa perspectiva para o contexto de produção audiovisual, torna 

possível avaliar o quanto o conteúdo desenvolvido para a comunidade pode ser atrativo, 

agradável. A articulação do hedonismo com o conteúdo perpassa não somente pelo histórico 

de consumo romântico de determinada sociedade, como pelos sistemas e pelas variações às 

quais os indivíduos foram submetidos no processo de construção social. Um conteúdo elitista 

construído por intelectual desconhecedor da realidade dos espectadores teria os mesmos 

efeitos de prazer se comparado com uma produção comunitária e local liderada pelos sujeitos 

sociais da região? Como a autoridade sobre determinado assunto e o uso de tecnologia podem 

influenciar nesse processo?  

Para o mercado de comunicação, essas indagações parecem compatíveis com o 

aumento de estudos sobre conteúdos e as experiências vivenciadas pelo espectador. Afinal, 

desde dos escritos de Campbell houve significativa evolução dos mecanismos de 

entretenimento para geração de experiência e garantia de prazer:  

As artes, por outro lado, como as representadas pela música, pela poesia, e 

pelo drama, parecem ter mais potencial para agradar o hedonista, quando 

menos porque oferecem maior variedade e complexidade de estímulos do 

que é possível com “entretenimentos” tradicionais. É, portanto, a dimensão 

estética da experiência que parece oferecer maior promessa para a ulterior 

racionalização da procura de prazer (CAMPBELL, 2001, p. 99-100). 

Por este raciocínio, o prazer é evocado pela emoção e pela atenção dedicada a imagens 

e estímulos. Portanto, no hedonismo moderno, há auto ilusão com uso de imaginação e 

criatividade para construção de cenários mentais. Em outras palavras, devaneios criados pelo 

indivíduo enquanto “artista do sonho”. Ilusões, inclusive utilizadas como argumentos 

publicitários, para projetar experiências e despertar interesses por produtos e bens, quando na 

verdade o prazer é resgatado através da narrativa. Isto porque,  

a atividade fundamental do consumo, portanto, não é a verdadeira seleção, a 

compra ou o uso dos produtos, mas a procura do prazer imaginativo a que a 

imagem do produto se empresta, sendo o consumo verdadeiro, em grade 

parte resultante desse hedonismo “mentalístico”. (CAMPBELL, 2001, p. 

130)  

Esse raciocínio indica que conteúdos audiovisuais podem interferir no comportamento 

de consumo ao instaurar a imaginação e romper com o tédio do cotidiano, do mundo real, da 

vida ordinária do homem comum. Desta forma, os produtos culturais ofertados pela sociedade 

moderna são utilizados como base para devaneios, sendo “mais claramente real quanto aos 
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romances, mas também se aplica a quadros, peças, discos, filmes, assim como a programas de 

rádio e televisão” (CAMPBELL, 2001, p. 135).  

 

4.5.3 O ciclo da colaboração  

Mauss (2003, p. 306) aponta que a noção de interesse está relacionada à busca 

individual do útil. Assim o interesse está atrelado ao prazer de encontrar algo que se buscou. 

Como exemplo, a atividade laboral é o ato de dar a vida, compartilhar seu tempo. No caso da 

TV Comunitária, cuja missão envolve o interesse comum, atos típicos da colaboração (a ação 

de compartilhar, receber e retribuir informações, conteúdos e saberes) podem promover 

atividade dialógica e intensificar a relação com a população local.  

De acordo com a teoria da dádiva de Mauss, ações pautadas pela obrigação e pela 

liberdade se misturam e se sobrepõem numa dinâmica movida mais pelos sentimentos e 

sensações do que pelo valor pecuniário. Trazendo essa concepção para o estudo aqui 

proposto, e considerando as trocas que permeiam os produtos culturais, entendemos que além 

da noção de interesse e utilidade, o ciclo da colaboração (dar-receber-retribuir) proporciona a 

canalização de autoafirmação e em certo sentido, de poder. Sob este aspecto, a 

individualidade pode se sobrepor ao coletivo – questão que é alvo de debates em virtude dos 

objetivos sociais impostos à cultura pelos estudos críticos.  

No entanto, nos processos de trocas oriundos de conteúdos culturais, em que a 

experiência vivenciada e o compartilhamento do vivido se complementam, torna difícil 

imaginar que o individualismo e a construção do coletivo sejam ações excludentes. Ao que 

parece, a individualidade não se configura como ameaça ao espírito comum, ao viver em 

comunhão. Nas relações sociais estabelecidas em comunidades a relação complementar entre 

ambos parece ser mais evidente.  

Ora, ao consumir um produto cultural, internalizar a experiência daquele momento e 

usufruir deste simbólico para compartilhar, reapropriar ou alterar há em si prática voltada para 

o coletivo que, contudo, poderá ser amplificada se houver o engajamento ou a participação 

dos demais. Assim, se um indivíduo assiste um filme, sua identidade não deve ser diretamente 

relacionada ao produto em si, sendo mais importante o modo como se relaciona com esse 

conteúdo (CAMPBELL, 2006, p. 53) ou como ocorrem as mediações citadas por Martín-

Barbero (1997). Segundo Campbell (2006), a observação desta contínua construção indica 

“quem somos”. Portanto, nosso eu real se configura a partir de gostos, combinação do que 

consumimos e dedicamos atenção, com base nas nossas reações e interações.  
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Nesse sentido, podemos ampliar a discussão para conjecturar como nossa identidade 

se consolida a partir das ações individuais direcionadas para o coletivo, visando o diálogo e a 

interação com o outro, tendo em vista a dinâmica das variáveis sócio, política, econômica e 

cultural em contexto macro. Por esta vertente, voltando ao exemplo do filme assistido, o ato 

de simplesmente compartilhar numa rede social online um trailer, ou realizar montagem de 

uma cena, ou ainda desenvolver um novo final para o roteiro, indica não somente uma 

construção artesã, mas também uma ação voltada para o coletivo. Como um estímulo ao 

debate e à troca, tal iniciativa pode desencadear o ciclo dar-receber-retribuir.  

Em síntese, a partir de sentimentos e emoções individuais traduzidas em mensagens, o 

outro pode fazer parte deste universo construído e iniciar um envolvimento com o conteúdo 

divulgado, instaurando a possibilidade de retribuição seja através de uma simples menção, 

seja através de uma crítica ou produção de outro conteúdo. Através das NTICs e do espaço 

virtual possibilitado pela internet, a resposta pode ser entendida como um retorno ao ato de 

dar, compartilhar. E, por sua vez, pelas regras sociais estabelecidas nas atividades online, após 

receber a contribuição, é pertinente retribuir de algum modo.  

Com esta indicação, devemos observar a reação das pessoas em relação aos conteúdos 

disseminados pelas TVs Comunitárias, buscando compreender não somente como se 

expressam através dos gostos individuais constituídos, mas também pela mediação de 

produtos culturais. Cabe levarmos adiante a questão: como as TVs Comunitárias se inserem 

no ciclo dar-receber-retribuir? Como são estabelecidas as relações presenciais? O que 

compartilham nas mídias sociais é útil e interessante para demais os indivíduos ao ponto de 

atraí-los e gerar envolvimento com a mobilização social em prol da comunicação 

comunitária?  

As trocas desenvolvidas e disseminadas através da internet apontam que a estética nem 

sempre é fator determinante para atrair a atenção dos internautas. Vídeos caseiros com poucos 

recursos tecnológicos e sem orçamento geram engajamento e desencadeiam a evasão, a 

construção artesã e o ciclo do compartilhamento pautado pelo dar-receber-retribuir. Aliás, 

durante a entrevista (ver seção 4), o coordenador técnico da TV Comunitária de Niterói 

comentou sobre a similaridade dessas construções hoje disseminadas na rede social YouTube 

(com vídeos criados pela sociedade), sendo que no início do século XXI já eram transmitidas 

pelo canal comunitário a partir das contribuições da comunidade local. 

No caso da comunicação comunitária, sua própria origem e missão são norteadas pelo 

ciclo da colaboração (PAIVA, 2007). Portanto, diante de possível atuação complementar 

através das mídias sociais, cabe avaliar em estudo futuro se o engajamento com um conteúdo 
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produzido pelos indivíduos do local e falando para a própria comunidade pode gerar empatia, 

sentimento de pertença e envolvimento compartilhado pelos valores comuns. Além das raízes 

sociais, fatores culturais podem ser importantes aliados para gerar envolvimento e 

consequentemente, atrair a atenção.  

Pelo exposto, a construção artesã, a evasão e o ciclo da colaboração são ações 

identificadas por antropólogos nos processos de construção social. Aqui entendemos como 

três eixos principais, que embora não excludentes e únicos, possam indicar um caminho para 

avaliar o modo como a comunidade se relaciona com os conteúdos, sendo os meios de 

comunicação mediadores de relações sociais que implicam no estabelecimento de vínculos e 

na constituição de ações engajadas. Isto porque,  

Há, nessa observação concreta da vida social, o meio de descobrir fatos 

novos que apenas começamos a entrever. Em nossa opinião, nada é mais 

urgente e frutífero do que esse estudo dos fatos sociais. Ele possui uma dupla 

vantagem. Primeiro, uma vantagem de generalidade, pois esses fatos de 

funcionamento geral têm chances de ser mais universais que as diversas 

instituições ou que os diversos temas dessas instituições, sempre mais ou 

menos acidentalmente tingidos de uma cor local. Mas, sobretudo, ele tem 

uma vantagem de realidade. Consegue-se assim ver as próprias coisas 

sociais, no concreto, como são (MAUSS, 2003, p. 311). 

4.6 Interatividade e participação social na esfera pública 

Perante a atuação das TVs Comunitárias na apropriação de espaços públicos e 

potencial uso de tecnologias para corroborar com engajamento da comunidade, gostaríamos 

de retomar ao tema sobre a perspectiva da interatividade e da tecnologia digital na TV na 

configuração de esfera pública comunicacional. 

Pelo exposto, em concordância com Carolina Matos (2013), entendemos a necessidade 

de sermos cautelosos para que a presunção paternalista e elitista não se sobreponha aos ideais 

da comunicação pública, interferindo autoritariamente nessa construção ao impor conteúdos e 

decisões perante a sociedade. A TV Comunitária pode promover momentos de diálogo, troca, 

participação e engajamento, possibilitando o entretenimento, a educação e a formação crítica 

ao se inserir na realidade da comunidade, evitando a imposição de padrões direcionados por 

ideais elitistas. Nessa conjuntura, a TV Comunitária pode se apresentar como uma esfera 

pública de construção de debates que, mesmo sujeita às pressões políticas, econômicas e 

sociais, seja capaz de dialogar e representar múltiplos públicos. 

Matos (2013) atualiza o conceito de esfera pública proposto por Habermas, expondo 

que a esfera unificada racional não encontra lugar na atualidade visto que as vozes são 

diversas e influenciadas pela posição social, político, econômica e cultural dos indivíduos que 
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as proclamam. Propõe que o conceito de “público” seja entendido como fragmento de massas 

em constante movimentação conforme ocorrência de interesses. Estes últimos podem ou não 

representar todas as partes do todo – ou seja, do público geral. Então, reforça que “interesse 

público” deve ser interpretado pela multiplicidade de espaços públicos e sua diversidade de 

interesses, sendo a mídia pública o espaço para atender essas demandas, pautando suas ações 

pelo coletivo. 

Desta forma, a autora alerta que os públicos competem e se acomodam visando a 

participação e a contribuição das partes em prol de um equilíbrio que contemple as diversas 

instâncias da “esfera pública pluralista”, enquanto a esfera pública “burguesa” impõe a 

supremacia de alguns sobre as desigualdades de outros a fim de garantir um consenso 

supostamente legitimado pelo bem comum. 

Com esta exposição, podemos considerar que o uso da internet e de seus diferentes 

dispositivos viabiliza a materialização dessa “esfera pública pluralista”, agregando e 

complementando a atuação da radiodifusão. No entanto, no contexto da gestão de um meio de 

comunicação como a TV Comunitária, qual seria o caminho para garantir voz aos mais 

diversos públicos e fortalecer a vontade coletiva? Como identificar e privilegiar o interesse 

público?  

A multiplicidade de variáveis, que influenciam e podem provocar distorções no 

sistema de representação, deve ser contemplada. A partir da identificação desses possíveis 

fatores, ações devem ser previstas com intuito de neutralizar desvios e garantir a sua 

funcionalidade. Especificamente na constituição da comunicação pública comunitária, que 

devido às características do mercado capitalista no qual inevitavelmente está inserida, evitar 

que os interesses privados se sobreponham ao coletivo é um dos principais desafios, uma vez 

que atua em simbiose com esse sistema que privilegia interesses econômicos e individuais. 

Nesse cenário, é importante considerar tanto os benefícios quanto imperfeições como 

consequências do ato de ampliar a responsabilidade para todos os agentes. Deste modo, 

mecanismos de controle, monitoramentos e debates devem ser exercidos pelos cidadãos, 

garantindo a prioridade da vontade coletiva como “objeto de construção e de permanente 

aperfeiçoamento, tanto ao nível do pensamento como das práticas sociais -isto é, ao nível das 

instituições e da organização das sociedades” (ESTEVES, 2004, p. 136). 

Porém, como desenvolver esta noção e apresentá-la no cotidiano do cidadão para que 

possa agir ciente de seu papel social na construção da comunicação pública em prol da 

coletividade? A TV Comunitária, pela proximidade com o local e com a comunidade, estaria 
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apta a gerar esta percepção, discutindo os caminhos para a comunicação pública local com a 

sociedade. Para Matos (2009), tentativa válida pode seguir a lógica racional de Habermas: 

Seria preciso estipular critérios objetivos para definir o interesse e a utilidade 

das informações trocadas pelos agentes. Do contrário, o debate público corre 

o risco de privilegiar questões que representam o interesse de um ou mais 

públicos específicos, desvirtuando, na origem, qualquer utilidade que se 

queira pública (MATOS, 2009, p. 53). 

No entanto, não podemos anular a hipótese de que a escolha dos critérios também não 

represente o coletivo se for proveniente de agentes voltados para interesses próprios. 

Precisamos continuamente refletir sobre a atuação dos representantes, implantar mecanismos 

de fiscalização, assembleias e debates públicos. A TV Comunitária poderá assumir este papel 

no local, desde que viabilize espaço aberto de discussões junto à sociedade, mesmo diante de 

toda problemática sistêmica na qual está inserida. Ainda assim, devemos ponderar se, e como, 

é possível considerar o equilíbrio das decisões de ONGs, instituições mantenedoras, 

associações e sindicatos – dentre outros, com os interesses públicos e necessidades do 

cidadão.  

Conforme Lima (2004, p. 19) sinaliza, “as representações que a mídia faz da 

‘realidade’ passam a constituir a própria realidade”. Portanto, devemos ponderar sobre as 

realidades apresentadas pelas TVs Comunitárias, se são representativas da sociedade local e 

se estão fundamentadas no interesse público. Com base no raciocínio do autor, devemos estar 

cientes sobre as gradações de proximidade e de afastamento da comunidade em relação aos 

temas debatidos e agendados pela mídia. Cabe às equipes que compõem a TV Comunitária e à 

sociedade questionar em qual nível de gradação este veículo se encontra, mais próximo do 

central ou do periférico? A consciência desse cenário não deve ser perdida, uma vez que 

instituições sociais possuem importância histórica no processo de socialização, incluindo o 

papel social da TV Comunitária (LIMA, 2004, p. 19). 

Deste modo, é imprescindível que as ações sejam pautadas pelo interesse comum e 

pela utilidade pública, buscando minimizar influências particulares. Com a consciência de que 

a subjetividade faz parte do trabalho narrativo, e que o processo de produção de mensagens, 

independente do emissor, está carregado de posicionamento político, alternativa plausível 

seria a explicação objetiva do motivo pelo qual determinada mensagem está sendo veiculada. 

Deste modo, a atuação da TV Comunitária deve buscar a transparência nos seus atos e 

a representação da sociedade. Lima (2004) sinaliza que a TV atua como “maquinário de 

representação”, produzindo intimidade distante com o telespectador – nesse caso, também 

podemos incluir a TV Comunitária como reprodutora de representações, embora com um 
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significativo diferencial referente à potencial proximidade com a comunidade, para garantia 

do interesse público. 

Logo, devemos estar atentos à representação e à comunicação política desenvolvidas 

pela TV Comunitária, bem como seus efeitos sobre a rede e as percepções dos internautas, 

pois comunicação pública é “política pública para a democratização do saber” (MATOS, 

2004, p. 56). Conclui-se que o desenvolvimento e aperfeiçoamento da TV Comunitária devem 

fundamentar o ideal de comunicação pública voltado para a pluralidade de espaços que 

garantam “a intervenção do cidadão no debate de questões de interesse público” (MATOS, 

2004, p. 47). 

Sabemos que nem sempre o que é publicizado representa interesse público, uma vez 

que a diversidade de públicos com seus interesses individuais são entrelaçados com as ações 

dos atores sociais e suas perspectivas coletivas. No entanto, o que diferencia as nuances de 

uma comunicação pública mais próxima do consenso, pautada pela garantia ética e pelo 

compromisso com a justiça são as oportunidades de debate e reflexão. Não há uma única 

verdade, mas a mídia pública pode ser capaz de apresentar os diferentes ângulos e 

enquadramentos dos fatos, propiciando a construção de debates críticos. 

Essa discussão envolve a liberdade e o comprometimento com a produção de 

conteúdos por qualquer cidadão ou organização representante de movimentos sociais. Logo, 

envolve o acesso aos meios de comunicação e uso de tecnologias tanto pelo sujeito social, 

independentemente de sua atuação como produtor e/ou espectador. 

No que diz respeito ao uso das NTICs e acesso à internet como “catalizador” de 

movimentos sociais e representação de espaço público democrático, Cabral (2011) nos 

adverte que a internet contribui com lógica midiática, uma vez que é controlada por 

conglomerados de comunicação e grandes empresas de tecnologia. Assim, colaboração e 

envolvimento na produção de conteúdos são faces do aspecto mercadológico ao qual o meio 

está sujeito. Portanto, a internet tanto reproduz discurso e ideologia da mídia tradicional, 

como possibilita que a participação dos internautas seja configurada como moeda de troca 

para melhor posicionar determinado veículo no competitivo cenário midiático. 

Como afirma Cabral (2011, p. 157), “os usos das audiências feitos por parte dos 

grupos midiáticos envolvem a própria sustentação de suas iniciativas através da experiência 

de envolvimento nos conteúdos que oferecem: os conteúdos gerados pelos usuários (...)”. 

Então, o número de acessos aos sites, o volume de interações, os comentários e os 

compartilhamentos em relação a conteúdos (produzidos pelo veículo ou pelos internautas) 
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formam uma massa de dados que consolidam a lógica mercadológica e o poder exercidos 

pelas corporações. 

Diante dos objetivos que norteiam os conglomerados de comunicação na internet, 

podemos evidenciar que o processo privilegia a reprodução do sistema comercial. Assim, há 

enfraquecimento de movimentos sociais pautados pelo direito à comunicação e pelo acesso 

democrático aos meios de comunicação como forma de expressar e reivindicar demandas do 

coletivo. 

Em contrapartida, também podemos compreender que mobilizações podem ocorrer 

através da internet para cooperação, compartilhamento e uso de conteúdos como mecanismos 

de reivindicação social visando o bem comum. Nesse caso, esse espaço público e todas as 

demais esferas comunicacionais são utilizadas como suporte para disseminação de mensagens 

de resistência visando a transformação social. 

Desta forma, a dualidade da internet deve ser objeto de debates e reflexões sobre seu 

potencial em disseminar demandas sociais como alternativa às formas verticais de 

comunicação. Apesar de sua intrínseca relação com a política econômica e a acumulação de 

riquezas dos grupos midiáticos que ampliam sua atuação através da diversificação de entrega 

de conteúdos por diferentes dispositivos e plataformas, a importância dessa mídia para a 

configuração da televisão do século XXI é inegável.  

Nesse ponto, muito além dos enfoques que privilegiam o determinismo tecnológico, 

nos interessa a inserção cotidiana das tecnologias digitais na sociedade de modo a 

reconfigurar processos sociais e culturais, podendo influenciar nas atividades de participação 

e interação das pessoas com as iniciativas comunitárias de TV. Sobre a evolução das 

tecnologias e a história da mídia, Thompson (1998) apresenta a influência desses processos 

nas trocas comunicacionais interpessoais e também, entre indivíduos e corporações. Becker 

(2013) também aborda a multiplicidade de compreensões sobre conceitos como interatividade 

e envolvimento, assim como as mudanças proporcionadas no comportamento das pessoas. 

Desta forma, a partir de ponto de vista tecnológico,  

Interatividade pode ser definida como o grau em que uma tecnologia da 

comunicação pode criar um ambiente mediado em que os participantes 

podem comunicar (um para um, um para muitos, muitos para muitos), ambos 

síncronos, assíncronos, e participar em trocas recíprocas de mensagens 

(dependência de terceira ordem). Considerando o uso humano, ela se refere 

adicionalmente a sua habilidade de perceber experiências como uma 

simulação de comunicação interpessoal e melhorar sua percepção de 

telepresença. (BECKER apud KIOUSIS, 2013, p. 03, grifo do autor) 

Ainda com base no levantamento realizado por Becker (2013, p.04) podemos creditar 

à interatividade conceituação mais abrangente que privilegie a percepção do usuário e sua 
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experiência com a televisão interativa digital, a partir de trocas realizadas com outros 

indivíduos e do acesso a conteúdo sob demanda. Para isso, o autor conduz seus estudos a 

partir da premissa de que a televisão sempre foi interativa como uma forma cultural. Assim 

como os fluxos comunicacionais e atravessamentos midiáticos cotidianos se inserem na rotina 

das pessoas, também a realidade social fornece insumos para os conteúdos disseminados, 

formando um ciclo de interferência mútua. 

Assim, a relação estabelecida entre telespectadores e conteúdos não deve ser 

interpretada como passiva, mesmo com a televisão analógica. Uma vez que ações ativas 

ocorrem antes, durante e depois do indivíduo dedicar sua atenção a determinado conteúdo, 

passando por atividades como avaliação, discussão e envio de mensagens, conclui-se que a 

interatividade na TV digital seria um aprimoramento tecnológico para ampliar as 

possibilidades de diálogo já existentes na televisão (BECKER, 2013, p.  05).  

Destarte, podemos estender esse entendimento para a potencialização do uso da 

internet e das mídias sociais online na estrutura das iniciativas comunitárias de TV. Os canais 

comunitários por si mesmo já podem garantir o envolvimento ou interatividade da sociedade 

com seus conteúdos, a partir do momento que eles sejam temas de discussões e atraiam a 

atenção dos sujeitos sociais.  

No entanto, os canais comunitários, assim como as demais emissoras de TV, somente 

devem ser considerados como “mídias interativas” se possibilitarem trocas interpessoais 

através dos seus diferentes canais de comunicação (BECKER, 2013, p.06). Por isso a 

importância dos recursos tecnológicos digitais e da internet para gerar a proximidade e o 

diálogo com a sociedade de modo complementar. Neste caso, ainda é necessário lembrar que 

as faixas comunitárias determinadas a partir do Canal da Cidadania não contemplam recurso 

de alta definição e, portanto, isoladamente não poderão garantir as trocas interpessoais em 

tempo real. 

Ao considerar que tecnologia amplifica os processos sociais e a abordagem 

comunicacional interpessoal, configurando a chamada “sociabilidade da TV ou TV social”, 

Becker discorre sobre as quatro dimensões da interatividade a partir de estudos de Van Dijk 

(1999): 

A primeira das quatro dimensões é a dimensão espacial da interatividade, 

que se refere a comunicação ponto a ponto. A segunda dimensão refere-se à 

comunicação sincrônica, onde a interatividade é afetada por várias formas de 

comunicação não sincrônica devido ao tempo excessivo entre a ação, reação 

e reação à reação. A terceira é a dimensão temporal da interação, onde há 

possibilidade de troca entre emissor e receptor em qualquer momento ou 

lugar, tendo ambos igual controle e contribuição para a mensagem. 
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Finalmente, a quarta dimensão, chamada dimensão de ação e controle, traz a 

possibilidade de contextualização e de entendimento partilhado. No entanto, 

essa dimensão por enquanto apenas pode ser encontrada na comunicação 

face a face. (BECKER, 2013, p. 06) 

Com a apresentação dessas dimensões, é possível compreender a contribuição das 

NTICs para os processos comunicacionais constituídos pela radiodifusão. A evolução 

tecnológica por si só não produz revolução democrática de acesso aos meios, embora 

proporcione novos embates para o “fazer TV”, uma vez que amplifica a capacidade de 

diálogo, proporciona novas opções de inclusão do sujeito social, acelera as trocas de 

informações e catalisa o envolvimento com a sociedade. 

Nesse sentido, para a interatividade na TV digital é inevitável mencionar as 

contribuições dos softwares middleware92. Becker (Ibidem) menciona que, apesar da evolução 

dessas aplicações interativas, a demanda não foi crescente como se imaginava. No contexto 

global, relata que os principais casos de uso dessa tecnologia se restringe às TVs públicas e 

estatais. Entre as emissoras privadas, há poucas iniciativas a respeito – com exceção do Brasil 

e Argentina, países em que o modelo continua em teste e em período de implantação. 

No Brasil, com a finalização do processo de transição do analógico para o digital93, 

espera-se que ações voltadas para a interatividade sejam intensificadas. Contudo, diante do 

pouco ou nenhum avanço em relação ao Canal da Cidadania pelos municípios do país94, o 

assunto demonstra sinais de estagnação ou retrocesso. Destinado para população com menor 

poder econômico, o projeto Brasil 4D95 foi desenvolvido sobre a base do middleware 

chamado Ginga96, mas ainda é uma incógnita. A intenção inicial do governo com esta 

aplicação era que informações sobre serviços públicos, agendamentos de consultas na rede 

pública de saúde e outras funcionalidades fossem disponibilizadas através de conteúdos 

audiovisuais e aplicativos pela televisão, de forma gratuita. 

 Sobre os aplicativos, Becker (2013, p.17) menciona que esses dispositivos elevam a 

capacidade de envolvimento com os conteúdos e embora possa ampliar a dispersão da 

atenção, “trazem possibilidade de interatividade plena na televisão: receber informações, 

enviar informações para a emissora, trocar informações com amigos e, busca e troca de 

                                                 
92Software intermediário que estabelece a comunicação ou mediação entre software e demais aplicações. 
93O calendário sofreu várias alterações e no momento, a expectativa é que o desligamento do sinal analógico 

ocorra até o final de 2018. Fonte: Teleco. Disponível em < 

http://www.teleco.com.br/tvdigital_desligamento.asp>. Acesso: 23 out 2016. 
94Embora as faixas destinadas para os canais comunitários não permitem interatividade (baixa resolução), a faixa 

municipal permitirá diante do uso da alta definição. 
95Disponível em <http://www.ebc.com.br/brasil-4d/2014/02/o-que-e-o-projeto-brasil-4d> Acesso 20 out 2016. 
96Software desenvolvido por pesquisadores brasileiros para televisores e equipamentos utilizados na transmissão 

e recepção de conteúdos interativos. 
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informações na web e na internet”. No entanto, precisaremos acompanhar como e se ocorrerá 

a disponibilização de mecanismos interativos pela televisão digital para toda a população. 

Apesar da aplicação restrita às informações sobre serviços públicos, sua liberação para toda a 

população é icônico no que diz respeito à inclusão social. 

Porém, reportagem publicada em setembro deste ano (2016)97 na Folha de São Paulo 

menciona que a indústria de eletrônicos e as operadoras de telefonia solicitaram ao atual 

governo brasileiro o fim da obrigatoriedade da instalação do Ginga nos televisores que saem 

de fábrica. Para isso, alegam que há aumento de custos na produção de televisores de menor 

tamanho, quando não ocorre uso efetivo pela população. 

Na ocasião, o presidente da Eletros (associação que representa os fabricantes de 

aparelhos eletrônicos) afirma: “O consumidor brasileiro paga por uma coisa que não usa”. 

Lourival Kiçula ainda acrescenta: “Hoje a interatividade na TV acontece via internet. A 

instalação do Ginga deveria ser opcional para as empresas”. No entanto, como já mencionado, 

o acesso à internet está restrito a metade dos domicílios brasileiros e, ainda entre estes, a 

conexão lenta muitas vezes impossibilita a realização de atividades essenciais.  

Esta notícia exemplifica o interesse particular e mercadológico sobrepondo ao 

interesse público. Ao invés de evoluir, desenvolver e aperfeiçoar processos que possuem 

entraves para viabilizar acesso ao recurso de interatividade para todos, a lógica do mercado 

busca apoio do Estado para eliminar obrigações garantidas por lei.  

Iniciamos este estudo citando o início da transmissão de TV digital no Brasil (em 

2007) e a diversidade de questões que precisariam ser analisadas e debatidas, principalmente 

no que diz respeito às iniciativas comunitárias de TV. E percebemos que outros 

desdobramentos estão por vir e a inserção das iniciativas comunitária de TV no cotidiano 

deve ser objeto contínuo de reflexões.   

De modo algum, tivemos a intenção de esgotar o assunto, mas conjecturar 

possibilidades para as perspectivas de envolvimento da sociedade na construção da esfera 

pública midiática. Aliás, tarefa de certa forma proposta por Becker (2013, p. 28) para futuras 

pesquisas, quando sinaliza a necessidade de estudos aprofundados para “analisar o impacto 

das novas e recentes formas de participação do telespectador e o quanto elas agregam valor ao 

conteúdo e ao programa”. Isto porque, 

A TV é um misto de tecnologia e programação (conteúdo). Por um lado, a 

tecnologia limita ou expande as possibilidades de conteúdo audiovisual; por 

                                                 

97Disponível em < http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/09/1811538-industria-pede-ao-governo-fim-de-

software-brasileiro-em-tv-digital.shtml>. Acesso em 20 out 2016 
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outro, esse conteúdo gera demandas para novas tecnologias. Essa relação se 

caracteriza por uma construção social e cultural, variando de região para 

região, e principalmente, de país para país. A tecnologia é consequência 

dessa construção, assim como seu uso (BECKER, 2013, p 20). 

Sob a perspectiva das TVs Comunitárias, vimos que inúmeros são os desafios 

impostos por questões políticas, sociais, culturais e de financiamento, que geram tanto a 

precarização dessas atividades de comunicação, quanto a dificuldade de sua manutenção. 

Além do espectro radiodifusor, as tecnologias digitais trazem novas possibilidades de 

comunicação e interação que podem ser aprimoradas para gerar maior proximidade do 

público com esses canais. No entanto, é preciso compreender que a diversidade de níveis de 

interação possibilitadas pela relação da TV com o público (e vice-versa), assim como a 

complementariedade de dispositivos tecnológicos, representa oportunidade para dialogar com 

a sociedade e engajá-la na causa da Comunicação Pública Comunitária. 

Portanto, através da apropriação desses espaços públicos de comunicação, uso de 

tecnologias e desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a interação com o público, 

talvez seja possível que movimentos sociais e a comunidade se identifiquem e se envolvam 

como agentes de transformação através da apropriação do espaço proporcionado pela TV 

Comunitária. Diante do processo histórico de participação popular, com avanços e 

enfraquecimentos, os canais comunitários representam, no local, o espaço de disputas geradas 

pelas questões que atravessam as experiências socioculturais da comunidade.  

Nesse contexto relacional entre mídia e sociedade, em que tensões estão intrínsecas no 

cotidiano em virtude da influência de variáveis do macro e microambiente, não são poucos os 

desafios para sobrevivência e desenvolvimento pleno das TVs Comunitárias. A partir deste 

estudo ratifica-se o papel da TV Comunitária como espaço público para participação social e 

engajamento da comunidade, tendo em vista a inclusão e a cidadania, aspectos essenciais da 

democracia. No entanto, é preciso desmistificar receios e incentivar utopias (como padrão a 

ser perseguido) para condução de processos mais democráticos e igualitários. Esse é apenas 

um dos diversos caminhos a serem percorridos para promover a inclusão social, a participação 

popular e o envolvimento da sociedade na construção de esfera pública midiática.  
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Redes de contenção social ou redes de mobilização e transformação social? 

Nós que unem ou que apertam? As redes não têm um sentido único. Podem 

ser um dispositivo para mudanças, porém também um aparato para impedir 

os câmbios.                                                                                                                                                                              

                                                                                                Gabriel Kaplún98 

 

 

                                                                                                                                                                               

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: ENVOLVER PARA MOBILIZAR OU 

MOBILIZAR PARA ENVOLVER? 

Ao longo desse estudo vimos que muitos são os desafios para que as TVs 

Comunitárias tenham a oportunidade de utilizar o espaço público de radiodifusão e, 

complementarmente, as tecnologias, de modo pleno e inclusivo, contando com o 

envolvimento e a participação de sujeitos sociais para debater e expor demandas do coletivo. 

Se antes, mesmo com divergências e disputas, o fortalecimento de atores sociais 

contribuiu para a deliberação de avanços na democracia e na política comunicacional, hoje 

novos elementos dificultam a organização uníssona de ativistas em prol de uma agenda de 

interesse público. Por outro lado, as contribuições proporcionadas pelo uso das NTICs podem 

catalisar maior envolvimento em áreas até então remotas, extrapolando fronteiras. 

A partir da exposição de fatores estruturais que interferem no envolvimento das 

pessoas com as TVs Comunitárias, variáveis do macro e microssistema foram abordadas 

como reflexo da desvalorização e da característica periférica atribuída aos canais comunitários 

no contexto midiático brasileiro. Pela composição de cada canal comunitário e as dificuldades 

locais enfrentadas, encontramos base comum de questões que permeiam essas iniciativas, 

embora cada história de implantação apresente peculiaridades pautadas pela resistência, pela 

criatividade e pela insistência em continuar o projeto social.  

É através desses desenhos de comunicação pública comunitária que são constituídos 

os ideais de cidadania, democratização da comunicação e acesso aos meios de produção de 

conteúdo. De modo inacabado, em constante fragmentação e reorganização para se adaptar às 

dificuldades, os projetos sobrevivem a partir da esperança de seus gestores em relação ao 

estabelecimento de política pública econômica, legislativa e social que valorize esses espaços 

públicos de comunicação.  

                                                 
98 KAPLÚN, Gabriel. Entre mitos e desejos: desconstruir e reconstruir o desenvolvimento, a sociedade civil e a 

comunicação comunitária. In: PAIVA, Raquel (Org.). O retorno da comunidade: os novos caminhos do social. 

Rio de Janeiro: Mauad, 2007, p. 190. 
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Com atuações diferenciadas, cada canal possui característica própria e desenvolve 

estratégias para sua manutenção. E, mesmo com singularidades e diferentes nuances de 

participação social, podemos perceber tanto na TV Comunitária de Niterói quanto na Caxias 

TV um projeto comum: propiciar conteúdo que não seja fornecido pela mídia comercial, ser 

uma alternativa às práticas da indústria midiática. No entanto, em relação ao objetivo 

principal de nosso estudo - investigar possíveis estratégias desenvolvidas pelas TVs 

Comunitárias a fim de proporcionar envolvimento com a comunidade e a apropriação social 

desses espaços, há uma longa jornada a ser percorrida. 

Por coincidência, ambos os canais apresentados neste estudo estão passando por um 

processo de reestruturação. Este parece ser um cenário recorrente pela falta de incentivo, 

financiamento e legislação que possibilitem a proteção dessas iniciativas. Momentos áureos e 

de estagnação se intercalam de acordo com as parcerias locais estabelecidas, a atuação dos 

movimentos sociais e o cenário macro do país. Como numa reação em cadeia, o ecossistema 

comunitário possui fragilidades não solucionadas que ficam suscetíveis às interferências 

advindas das mais diversas frentes. 

E na busca pelo equilíbrio, são inúmeras as soluções encontradas. Algumas iniciativas 

- como os canais comunitários do interior de São Paulo - procuram auxílio e firmam parcerias 

com empresas do médio capital para manutenção e financiamento de suas atividades. Outros 

procuram fortalecer alianças com sindicatos e atuar politicamente para obter apoio em seus 

projetos – caso da TV Comunitária de Niterói. Ainda há os casos de financiamento particular 

e apoio de instituições religiosas, conforme fora relatado pelo gestor da Caxias TV. E por fim, 

comercialização de espaços e pagamento de assinaturas mensais, conforme exemplo da TV 

Comunitária do Rio de Janeiro. 

Assim, surge um paradoxo. Sem estrutura básica, a emissora não possui condições de 

produzir conteúdo e consequentemente, atrair atenção e engajar a comunidade. Por outro, com 

a inserção dos interesses de parceiros e financiadores – independente de qual seja –, é preciso 

zelar pelo debate e representação social do coletivo para estabelecimento de consenso. O 

canal comunitário, como espaço público de comunicação, deve estar apto para deliberar 

debates e reflexões a partir de possíveis conflitos de interesses. Ou seja, prezar pela 

sobreposição do interesse público em relação ao privado ou individual, a partir de 

mecanismos de controle e inclusão social da comunidade.   

Como expressão de espaço público de comunicação, a TV Comunitária deve ser 

reflexo da manifestação democrática dos direitos de expressão e comunicação da população 

local. Além de representar alternativa aos grandes conglomerados de comunicação no 
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contexto local, os canais comunitários podem construir uma missão que se assemelha ao 

descritivo de utopia proposto por Moraes (2009, p. 34) – ver 1.5. Esses espaços podem 

representar a vontade dos sujeitos sociais de promover mudanças nas esferas social, política, 

econômica e cultural. 

Logo, é preciso promover mobilizações sociais do coletivo, utilizar os recursos 

tecnológicos disponíveis e organizar processos. Estes devem possibilitar uma atuação 

inclusiva, garantir a pluralidade de vozes e rejeitar a colonização do espaço pelo interesse de 

particulares – proposta complexa, mas essencial para o fortalecimento da comunicação 

pública diante da história social da mídia privada constituída pelo interesse privado.  

Pelo exposto, percorremos diferentes tópicos para compreender a questão central - 

como se desenvolvem as perspectivas de envolvimento da comunidade com os conteúdos 

regionais produzidos pelas iniciativas comunitárias de TV? Ao longo desta jornada, 

indagações trouxeram novos desdobramentos que refletem a diversidade de elementos 

pertencentes ao sistema configurado pela indústria midiática.  

Como proposto inicialmente, mantivemos como linha central a apreciação das 

questões diretamente relacionada ao corpus da pesquisa, quais sejam: (1) De que modo a atual 

estrutura comunicacional viabiliza a configuração de esfera pública popular e dialógica 

através das iniciativas comunitárias de TV?, (2) Quais são as proximidades e os 

distanciamentos do conceito de participação social e audiência para o exercício da cidadania 

através do espaço público de comunicação local?, (3) Como ocorrem os usos das NTICs pelos 

canais comunitários para envolvimento da comunidade com os conteúdos? 

No Capítulo 1 abordamos questões estruturais e conjunturais proporcionadas pela 

história da TV como mediadora das relações sociais. A partir dos estudos da Economia 

Política da Comunicação, apresentamos a configuração do cenário midiático brasileiro e breve 

histórico sobre a TV Comunitária no Brasil. Com a instauração do sistema de SBTVD-T 

(Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre) ou TV digital brasileira, surgem novos desafios e 

oportunidades. Diante da regulamentação do Canal da Cidadania e consequente exibição de 

faixas destinadas aos canais comunitários em sinal aberto digital, identificamos que essas 

iniciativas devem estar preparadas para alcançar maior número de domicílios, resistir e 

promover mudanças locais a partir do incentivo à participação social. No entanto, é urgente a 

superação de entraves através de ações governamentais que regulem e fomentem as práticas 

de comunicação comunitária. 

Isso também envolve a possibilidade de uso e acesso aos recursos tecnológicos como 

facilitadores dos fluxos comunicacionais e da produção de conteúdo. A tecnologia, motivo de 
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disputas políticas e econômicas, muitas vezes é exaltada como recurso endossador da 

democracia na comunicação. Porém, vimos que devemos apreender sua importância pela 

inserção no cotidiano das pessoas e no contexto midiático, evitando o determinismo 

tecnológico.  

Através das relações sociais e das mediações proporcionadas pelos meios e pelas 

tecnologias, vislumbramos a configuração de esfera pública popular e dialógica a partir das 

iniciativas comunitárias de TV. Então, refletimos sobre as características e os requisitos para o 

desenvolvimento de canais comunitários que busquem a apropriação social no local como 

resistência. 

A partir do contexto de disputas e intensa movimentação de variáveis relacionadas à 

política, à economia, aos processos de regulação, à tecnicidade e à configuração da esfera 

pública popular, é notável que as iniciativas comunitárias de TV podem aproveitar as 

oportunidades trazidas com as NTICs para engajamento dos sujeitos sociais. Do caos 

sistêmico, é necessário percorrer novos caminhos para fortalecimento da comunicação pública 

e da esfera pública horizontal e dialógica, considerando suas ações voltadas para a 

participação social popular. 

Na sequência - Capítulo 2, discorremos sobre a construção do conceito de audiência a 

partir dos parâmetros mercadológicos e do estabelecimento de relações sociais no cotidiano 

midiático. Pelos entendimentos sobre exercício da cidadania, tecemos a pertinência do termo 

no desenvolvimento da participação no comunitário, tendo em vista a apropriação do espaço 

público e a configuração de uma nova esfera pública pautada pela inclusão, transparência e 

pluralidade. 

E diante das constantes referências ao conceito de participação e audiência nos estudos 

sobre consumo de conteúdos televisivos, propomos a revisão do conceito de audiência que, 

caracterizado por “mercadoria-índice”, é amplamente utilizado pelos meios de comunicação e 

pelo mercado publicitário. Assim, com base em análise crítica proporcionada pela EPC e em 

conhecimentos prévios adquiridos pela autora em sua experiência profissional, constatamos 

ressignificação do termo audiência de acordo com aplicação prática e da realidade 

contemplada pelos canais comunitários. 

Então, problematizamos que a percepção do conceito de audiência deve ir além dos 

ratings, mas privilegiar a participação social no contexto dos canais comunitários. Nisto, 

ressaltamos que a multiplicação de meios de comunicação e a disponibilidade de NTICs não 

garantem a horizontalidade dos processos produtivos e o acesso igualitário às informações. 

Não obstante, o uso efetivo das tecnologias pode auxiliar na construção de atividades 
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coletivas e cidadãs, amplificando a participação e o engajamento. Por isso, entendemos que a 

democracia pode ser fortalecida a partir de redes de cidadania garantidas por mobilizações 

sociais em prol do bem comum, para o desenvolvimento de atividades coletivas incentivadas 

pelas iniciativas comunitárias de TV. 

Por fim, no Capítulo 3, discorremos sobre a atuação das TVs Comunitárias e usos das 

tecnologias digitais. Tendo em vista as mensagens postadas nas redes sociais online pelos 

canais comunitários, resgatamos o conceito de memória coletiva e sua intrínseca relação com 

a construção do engajamento. Através dos dados levantados, identificamos que o uso dessas 

tecnologias ocorre de modo desorganizado, muitas vezes privilegiando enquadramentos e 

abordagens enviesados que obliteram a missão da TV Comunitária como porta-voz do local e 

espaço público dialógico alternativo, pautado por ações em prol do bem comum. 

Após as entrevistas realizadas com gestores da TV Comunitária de Niterói e Caxias 

TV, completamos o ciclo deste estudo obtendo respostas sobre estrutura dos canais, produção, 

participação e uso de tecnologias. Mesmo diante das peculiaridades de cada canal, esses 

encontros foram esclarecedores por demonstrar a influência dos tópicos apresentados nas 

seções 1 e 2 em relação às práticas das TVs Comunitárias e a realidade constituída.  

Sujeitos às limitações que dificultam ou impedem a valorização do espaço público 

dialógico e promovam estratégias de envolvimento da sociedade, esses canais subutilizam as 

NTICs como oportunidade para potencializar o exercício da cidadania. No entanto, a atuação 

das iniciativas comunitárias de TV em outras plataformas não pode ser desprezada, mas 

desenvolvida como atividade complementar à radiodifusão como estratégia de envolver e 

engajar a sociedade, além de provocar debates sobre demandas sociais e temas de interesse 

público. 

Por fim, ao dissertarmos sobre questões estruturais, configuração de esfera pública, 

participação social e uso de NTICs, concluímos que há oportunidades e estratégias a serem 

exploradas pelas iniciativas comunitárias de TV visando o envolvimento da comunidade com 

os conteúdos regionais produzidos por esses canais. Mesmo diante de todas as dificuldades 

sobre as quais discorremos, acreditamos que processos podem ser organizados e mobilizações 

instituídas em caráter experimental para obtenção de possíveis retornos relacionados ao 

exercício da participação e da cidadania, a partir da perspectiva de produção de conteúdos 

regionais.  

Vimos no item 3.3 que iniciativas locais promovidas por outras instituições, assim 

como a atuação social e cultural através de redes sociais online trazem algumas evidências de 

estratégias que possam resgatar a centralidade do sujeito social na condução dos processos 
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sociais de comunicação e exercício da cidadania. Tendo em vista as mediações que permeiam 

as relações sociais e o desenvolvimento dos fluxos comunicacionais dos canais comunitários, 

contínuas ações voltadas para o engajamento poderiam ser implementadas. Mesmo perante 

eventuais ajustes e reformulações, esses percursos podem ser construídos tendo como alvo a 

valorização da participação social e o envolvimento da comunidade na constituição de espaço 

público horizontal e dialógico. 

Em suma, diante da complexidade da atuação dos canais comunitários em sistema 

midiático imbricado de fatores, pressões e interesses políticos, sociais, econômicos e culturais, 

entendemos que o aspecto conclusivo deste estudo pode provocar novas indagações e 

oportunidades para a continuidade da pesquisa e o desenvolvimento de estudos futuros. Pela 

ausência de unidade entre as TVs comunitárias, dificuldade em apresentar identidade ou 

escopo bem definido que facilite seu reconhecimento pela sociedade como instrumento 

alternativo e de resistência, e ainda, perante as divergências entre os agentes, como seria 

possível manter sua atuação pautada ao objetivo comum? Como seria possível divulgar 

mensagens contra-hegemônicas? Até que ponto as mensagens são enquadradas pela lógica da 

grande mídia e pelo mecanismo de agenda setting? Sobre o rompimento estético ou 

manutenção de padrões, qual seria a alternativa mais adequada para atrair atenção e engajar o 

espectador? Como suas ações podem ser legitimadas para obter reconhecimento e 

participação ativa da comunidade? 

Neste último aspecto, além da influência da educação, da cultura e da 

institucionalidade dos meios, através da interdisciplinaridade e do arcabouço teórico 

proporcionado pela EPC, entendemos que estudos de recepção e etnográficos podem 

proporcionam um olhar crítico, investigativo e minucioso sobre a relação do local com canais 

comunitários, os hábitos do espectador, do sujeito coletivo em relação às produções de 

conteúdos, uso das NTICs, sua percepção em relação à participação social e à apropriação do 

espaço público. 

Desta forma, ao longo desta pesquisa evidenciamos questões que devem ser 

perseguidas e aprimoradas para efetiva atuação da TV Comunitária. Mesmo com os percalços 

identificados por este estudo, acreditamos que os canais comunitários podem pautar suas 

ações a partir de processos voltados para transformação social, para o estímulo à participação 

e ao engajamento da comunidade. Portanto, é possível desenvolver estratégias voltadas para 

perspectivas de envolvimento da comunidade com os conteúdos regionais produzidos pelas 

iniciativas comunitárias de TV.  
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No entanto, ainda há um longo caminho a ser percorrido para o fortalecimento dessas 

inciativas, e sobretudo, para a formação de redes de mobilização e transformação social. 

Acreditamos que através da produção de conteúdo e da realização de iniciativas que 

aproximem os veículos comunitários da sociedade, será possível envolver sujeitos sociais para 

que, então, se mobilizem e participem desses projetos de cunho social, político, educativo e 

cultural. Em contrapartida, a ordem inversa – mobilização de indivíduos para que se engajem 

nessa causa, também é um caminho pertinente, embora possivelmente alcance aquelas pessoas 

que já tenham alguma atuação política. Concentrar as decisões nesses grupos menores, sem a 

efetiva participação social poderá reduzir a amplitude do canal comunitário, o seu 

reconhecimento e a apropriação desse espaço público popular de comunicação pela 

comunidade. Embora não existam fórmulas, para garantir a representatividade dos múltiplos 

interesses, devemos buscar incessantemente o equilíbrio. Portanto, mobilizar representantes, 

instituições e sujeitos para envolver o coletivo, que por sua vez se envolverá para mobilizar a 

sociedade. 
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