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Resumo 

Este trabalho apresenta um levantamento crítico sobre as tentativas de democratização do setor 

de comunicações a partir da I Conferência Nacional de Comunicação (CONFECOM), de 

iniciativa do Governo Federal com a participação de movimentos sociais e empresários do setor 

de mídia. Investiga-se como a mídia tradicional se comporta no tocante ao tema democratização 

da mídia e como a repentina mudança de governo acarretou retrocessos para um debate já 

complexo, porém de grande importância para a sociedade brasileira. O trabalho se estrutura a 

partir de vieses teóricos para compreender o papel preponderante da imprensa e mídia para a 

comunicação em uma sociedade de massas, a subordinação da mídia ao capital e suas possíveis 

consequências. Também são utilizados elementos históricos como as definições de liberdade 

de expressão e liberdade de imprensa, além do levantamento sobre a legislação acerca do tema. 

Esse estudo também pretende explorar inicialmente um diálogo entre a comunicação e a ciência 

da informação, especificamente no viés da competência crítica em informação. Através de 

pesquisa bibliográfica aliada a pesquisa documental, essa pesquisa leva em conta o momento 

sócio-político do país, entendendo que existe uma relação dialética entre a questão da 

democratização da mídia, a política, os interesses econômicos e o comportamento da população 

em relação aos mesmos. 

 

Palavras-chave: democratização da comunicação; liberdade de expressão; liberdade de 

imprensa; política; competência crítica em informação 
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Abstract 

This master thesis presents a critical survey of attempts to democratize the communications 

sector since the First National Conference of Communication (CONFECOM), an initiative of 

the Federal Government with the participation of social movements and media sector 

entrepreneurs. Here, we investigate how the traditional media behave on the issue of media 

democratization and how the sudden change of government has led to setbacks to a debate that 

is already complex but of great importance for Brazilian society. This work is structured from 

theoretical biases to understand the preponderant role of the press and media for communication 

in a mass society, the subordination of the media to capital and its possible consequences. 

Historical elements are also used such as the definitions of “freedom of speech” and “free press” 

as well as the survey on media’s legislation. This study also intends initially to explore a 

dialogue between communication and information science, specifically in the bias of critical 

information competence. Through a bibliographic research allied to documentary research, this 

research considers the socio-political moment of the country by understanding the dialectical 

relationship between the issue of democratization of the media and politics, economic interests 

and the behavior of the population in relation to themselves. 

 

Key-words: democratization of communications; freedom of speech; free press; politics; 

critical competence in information. 
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Introdução 

  

 Em 14 de abril de 2015, a Câmara dos Deputados, em Brasília, fazia uma sessão solene 

em comemoração aos 50 anos da Rede Globo. A Rede Globo é o maior conglomerado de 

comunicação do Brasil e, como tal, exige e defende a liberdade de expressão. A Câmara dos 

Deputados é a Casa do Povo, o lugar onde representantes eleitos pela população brasileira 

deveriam trabalhar em prol do desenvolvimento do país e no aperfeiçoamento da democracia 

brasileira, conquistada com muita luta após 21 anos de Ditadura Militar (1964 - 1985). 

 O que era para ser apenas uma homenagem ao aniversário de uma das maiores empresas 

do país foi marcado pela prisão de três manifestantes pela Polícia Legislativa.1 O motivo: eles 

tentavam abrir uma faixa onde denunciavam o monopólio da Família Marinho, dona da Rede 

Globo. Em editorial na Revista Caros Amigos de maio de 2015, as jornalistas Mabel Dias e Iara 

Moura apontam alguns motivos para “descomemorar” o aniversário da Globo, dentre eles o 

desrespeito à Constituição Federal de 1988 com o monopólio do setor de radiodifusão e 

audiência nacional, linha editorial tendenciosa e cobertura jornalística parcial.  

 Para exemplificar a fala das jornalistas basta consultar a Constituição.2 No Capítulo V, 

o artigo 220 prega que “os meios de comunicação não podem ser, direta ou indiretamente, 

objetos de monopólios ou oligopólios”. E o artigo 221 versa sobre a importância de 

programações que privilegiem educação, informação, diversidade e respeito aos direitos 

sociais. Ou seja, existem diretrizes suficientes no Capítulo V para garantir uma maior 

democratização da mídia no Brasil. Porém, como ficaram para ser regulamentadas por leis 

específicas posteriores, nunca saíram do papel. 

 A jornalista Marina Giancoli, também da Revista Caros Amigos, fez um levantamento 

da propriedade da Família Marinho, dona das Organizações Globo: esta possui 340 veículos de 

comunicação, dos quais cinco são emissoras próprias de TV e 121 afiliadas; Sistema de Rádio 

(incluído a CBN e a Rádio Globo); Globosat (Globo News, Multishow, SporTV, GNT, entre 

outras). Entre os impressos: Jornal O Globo, Extra e Valor Econômico; Editora Globo, Som 

Livre, Globo Filmes. E na Internet, G1 e GShow, que concentram a parte em rede digital de 

todos os seus produtos. 

                                                           
1 Disponível em: http://bancariosrio.org.br/2013/ultimas-noticias/item/31785-manifestantes-sao-presos-por-

protestar-contra-a-globo-na-camara Acesso em: 29/02/2016 
2 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm Acesso em: 

29/02/2016 

http://bancariosrio.org.br/2013/ultimas-noticias/item/31785-manifestantes-sao-presos-por-protestar-contra-a-globo-na-camara
http://bancariosrio.org.br/2013/ultimas-noticias/item/31785-manifestantes-sao-presos-por-protestar-contra-a-globo-na-camara
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
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 Para Giancoli, a Rede Globo é o melhor exemplo de monopólio da comunicação, por 

ser a maior empresa de mídia, entre 41 grupos de mídia que são donos de 551 veículos de 

comunicação, sendo que apenas nove grupos familiares controlam as comunicações no país3. 

A política brasileira tem sua parcela de culpa. De acordo com o jornalista Rodrigo Cruz, 

esse processo de concentração e monopólio das comunicações no Brasil tem início com a 

chegada dos militares ao poder em 1964 e com a entrada de capital estrangeiro no país 

investindo no setor comunicacional. Até então não havia um sistema de comunicação de massas 

bem estruturado e difuso. 

 

Esse cenário só mudaria drasticamente a partir dos anos 70, com a execução 

do Plano Nacional do governo Médici, que utilizou a radiodifusão como 

ferramenta de construção da tão sonhada “unidade nacional”. Poucos 

instrumentos, no entanto, foram tão importantes quanto o apoio da Rede 

Globo, 4º maior emissora de TV do mundo, que por anos foi porta-voz da 

ditadura, dos interesses estratégicos das oligarquias nacionais e do grande 

capital estrangeiro. (CRUZ, 2011, p.14) 

  

 A partir da década de 1980, começa um movimento pela democratização dos meios de 

comunicação envolvendo jornalistas, estudantes de comunicação e diversas entidades da 

sociedade civil. Ao longo da década de 1990, outros coletivos também foram se juntando em 

torno da luta pela democratização, grupos historicamente marginalizados e silenciados pela 

grande mídia, como o movimento negro, feminista, movimentos de ocupação urbana e rural, 

LGBT, entre outros. 

 Em 1995 surge o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC), 

unindo todos esses movimentos para debater, pensar e sugerir soluções através de ações online, 

de rua, reuniões e plenárias. A partir da CONFECOM 2009 (Conferência Nacional de 

Comunicação) e das quase 600 propostas que surgiram nessa conferência, o FNDC lançou a 

campanha Para Expressar a Liberdade. O foco principal dessa ação é a “Lei de Mídia 

Democrática”, um projeto de lei de iniciativa popular que propõe a regulamentação para o setor 

de comunicação no Brasil. 

                                                           
3 Disponível em: 

http://www.direitoacomunicacao.org.br/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=342&Itemid=9

9999999 Acesso em: 29/02/2016 

http://www.direitoacomunicacao.org.br/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=342&Itemid=99999999
http://www.direitoacomunicacao.org.br/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=342&Itemid=99999999
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 Imediatamente, tais reivindicações foram tachadas de censura à liberdade de expressão 

e imprensa pelos grandes veículos de comunicação. Dentre eles, a Rede Globo, que apoiou a 

Ditadura Militar. 

O jornalista Rodrigo Vianna fez a transcrição de um editorial4 veiculado no Jornal 

Nacional no dia 16/12/2009, no qual são feitas menções a “censura à liberdade de expressão” e 

à “livre iniciativa”, argumento de determinadas associações de mídia para terem abandonado a 

I CONFECOM. 

 A I Conferência Nacional de Comunicação (CONFECOM)5 foi convocada pelo governo 

federal em dezembro de 2009. Realizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em 

Brasília/DF, entre os dias 14 e 17 de dezembro, e coordenada pelo Ministério das 

Comunicações, contou com a participação do setor empresarial, sociedade civil e Poder 

Público. 

 De acordo com o site oficial do Ministério das Comunicações, o objetivo foi a 

“elaboração de propostas orientadoras para a formulação da Política Nacional de Comunicação, 

através do debate amplo, democrático e plural com a sociedade brasileira, garantindo a 

participação social em todas as suas etapas.” A CONFECOM teve três eixos norteadores – 

Produção de conteúdo; Meios de distribuição; Cidadania: direitos e deveres –, que resultaram 

em 15 grupos de trabalho. 

 Entretanto, o que tinha potencial para promover o avanço nas discussões sobre como 

melhorar os meios de comunicação no Brasil acabou se tornando motivo para os grandes 

empresários acusarem a tentativa de “censura”. Segundo Rodrigo Vianna, na manhã do 

primeiro dia de evento (14/12/2009), houve um atraso de mais de duas horas no início da sessão 

de debates, pois representantes da Rede Band exigiram mudanças na comissão organizadora: 

queriam que os representantes do setor empresarial tivessem poder de veto sobre propostas, 

chegando a ameaçar se retirarem do evento caso suas exigências não fossem atendidas. 

 Porém, para o jurista e escritor Fábio Konder Comparato, se na atual sociedade de 

massas, onde ideias, opiniões, protestos e propostas precisam dos meios de comunicação para 

serem publicamente manifestados, “é evidente que esse espaço, por natureza público, não pode 

                                                           
4 Disponível em: http://www.vermelho.org.br/noticia/121337-6 Acesso em: 29/02/2016 
5 Disponível em: http://www.mc.gov.br/acessoainformacao/servico-de-informacoes-ao-cidadao-sic/respostas-a-

pedidos-de-informacao/25143-dados-sobre-a-1-conferencia-nacional-de-comunicacao-confecom-realizada-em-

2009 Acesso em: 25/06/2015 

http://www.vermelho.org.br/noticia/121337-6
http://www.mc.gov.br/acessoainformacao/servico-de-informacoes-ao-cidadao-sic/respostas-a-pedidos-de-informacao/25143-dados-sobre-a-1-conferencia-nacional-de-comunicacao-confecom-realizada-em-2009
http://www.mc.gov.br/acessoainformacao/servico-de-informacoes-ao-cidadao-sic/respostas-a-pedidos-de-informacao/25143-dados-sobre-a-1-conferencia-nacional-de-comunicacao-confecom-realizada-em-2009
http://www.mc.gov.br/acessoainformacao/servico-de-informacoes-ao-cidadao-sic/respostas-a-pedidos-de-informacao/25143-dados-sobre-a-1-conferencia-nacional-de-comunicacao-confecom-realizada-em-2009
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ser apropriado por particulares, atuando em ambiente não regulamentado” (COMPARATO In 

LIMA, 2012, p.14). 

Segundo a jornalista Mabel Dias, e mantendo como exemplo a empresa da família 

Marinho, atuando nesse ambiente não regulamentado, a Rede Globo conseguiu acumular um 

patrimônio estimado em 28 bilhões de dólares. 

 

Todo esse patrimônio, em grande parte adquirido pelo mecanismo das 

concessões públicas dadas pelo Estado brasileiro, atua como organizador e 

difusor de ideais conservadores que criminalizam movimentos sociais e a 

juventude, estereotipam mulheres, negros, indígenas e LGBTs. (DIAS, 2015, 

p.30) 

  

 Neste sentido, essa assimilação dos meios de comunicação de massa pelo meio 

empresarial inverte o papel da mídia, que deixa de ser um instrumento da sociedade para 

fiscalizar o poder instituído e passa a fazer parte desse complexo de poder estabelecido. Isso 

acaba fazendo com que “os diferentes órgãos do Estado – o Executivo, o Congresso Nacional 

e até mesmo os tribunais – se inclinem diante de suas exigências” (COMPARATO, In LIMA, 

2010, p. 12). Ainda de acordo com Comparato, essa inversão de papéis faz com que o poder de 

censurar passe do Estado para os órgãos privados de comunicação social. 

 Para Venício Artur de Lima, apesar do recente trauma de um longo período de censura 

pela Ditadura Militar, na atualidade não se pode atribuir somente ao Estado as ameaças à 

liberdade de expressão e imprensa. Os grandes grupos de mídia, por exemplo, têm conseguido 

interditar o debate sobre a regulação, o que por si só já é uma forma de censura.  

 

O direito à comunicação significa, além do direito à informação, garantir a 

circulação da diversidade e da pluralidade de ideias presentes na sociedade. 

[...] Essa garantia tem que ser buscada tanto “externamente” – através da 

regulação do mercado (sem propriedade cruzada e sem oligopólios; 

priorizando a complementaridade dos sistemas público, privado e estatal) – 

quanto “internamente” à mídia – através do cumprimento dos Manuais de 

Redação que prometem (mas não praticam) a imparcialidade e a objetividade 

jornalística. (LIMA, 2010, p. 36) 

  

 Lima argumenta que o debate público da regulação ou democratização da comunicação 

é condição fundamental para a autodeterminação coletiva e “razão última da liberdade 

individual de expressão”. Apenas um sistema funcionando de maneira “policêntrica”, que 
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permita a participação das diversas vozes e a real competição entre os meios de comunicação, 

pode ajudar a manter e aprimorar cada vez mais a democracia no Brasil. 

 Após essa breve contextualização sobre a concentração dos meios de comunicação no 

Brasil e a necessidade de regulação do setor, pode-se afirmar que o objetivo desta pesquisa é 

desvelar os interesses políticos e econômicos nos bastidores do próprio debate acerca da 

regulação da mídia, através de um levantamento crítico das propostas e ações no sentido de se 

debater e alcançar uma maior democratização da mídia. 

 Para isso o trabalho será dividido em três partes: recuperação histórica das noções de 

liberdade de expressão e liberdade de imprensa através de pesquisa teórica, de cunho 

bibliográfico, que indica ser a primeira um direito individual e a segunda, a extensão desse 

direito concedida aos meios de comunicação utilizados nas sociedades de massa como veículos 

de expressão da vontade coletiva. Estudaremos algumas legislações de referência sobre o tema, 

nas quais transparece essa dualidade entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa, 

como a própria Constituição Brasileira de 1988, a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789 e a Declaração dos Direitos Humanos de 1948. 

 Também mediante revisão bibliográfica, serão discutidos conceitos estudados pelo 

campo crítico da Comunicação, da Ciência da Informação e da Ciência Política, como a teoria 

da Mudança Estrutural da Esfera Pública, de Jürgen Habermas; a da Competência Crítica em 

Informação, de Arthur Bezerra; e a de liberdade, segundo Norberto Bobbio. Utilizaremos 

também a teoria de Karl Marx sobre o modo de produção capitalista, com base no “Compêndio 

de O Capital”, do filósofo italiano Carlo Cafiero. 

A partir do século XVII e XVIII, começa a se desenhar o que o filósofo alemão Jürgen 

Habermas (2003) chamou de “Esfera Pública Burguesa”. Esta tem seu início na mudança da 

economia regional para o mercantilismo e na reestruturação da sociedade em esfera privada 

(esfera íntima da família e esfera da atividade econômica) e em poder público/político. Em um 

contexto onde os direitos e o ideal de liberdade começam a se consolidar, a imprensa surge e se 

estabelece como condutora das informações que irão formar as ideias e opiniões da sociedade 

frente ao poder do Estado, ganhando uma “peculiar força explosiva” (HABERMAS, p. 34, 

2003), que logo começa a ser apropriada pelo Estado e por grupos econômicos privados. 

 Segundo Jussara Borges e Helena Pereira da Silva, “a informação é prática 

potencializadora da construção e prática cidadã” (2006). O exercício da cidadania necessita de 

indivíduos capazes de lidar com a informação. Para Arthur Bezerra (2015), quanto mais 
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questionadora for a atitude do sujeito diante da informação – considerando a credibilidade das 

fontes, o conhecimento de fontes alternativas, domínio dos mecanismos de busca etc. –, maior 

sua competência em informação. Partindo dessas premissas, pretendemos explorar a seguinte 

articulação, de natureza dialética: o desenvolvimento da competência crítica em informação 

pode contribuir para o debate sobre a democratização da comunicação e uma mídia democrática 

pode ajudar no desenvolvimento de mais competência crítica em informação. 

 Para a exploração de nossa hipótese, é necessário não perder de vista que, com o avanço 

da sociedade capitalista, a imprensa se torna também uma forma de se fazer dinheiro. Seu 

produto: a informação e, no caso da imprensa conservadora, a legitimação discursiva do 

sistema. Para compreender melhor a relação do capitalismo com a imprensa e, a longo prazo, 

com a monopolização e o surgimento dos grandes conglomerados de mídia, revisaremos a 

questão à luz da crítica ao modo de produção capitalista, desenvolvida por Karl Marx, com base 

no “Compêndio de O Capital”, do italiano Carlo Cafiero, e nas teorias de Marx ou de inspiração 

marxiana sobre ideologia, consciência de classe e senso crítico (MORETZSOHN, 2007; 

MESZÁROS, 2008; MORAES, 2009; SCHNEIDER, 2015). 

 Para Marx, o único bem que o trabalhador possui é sua força de trabalho e por isso é 

obrigado a vender sua força de trabalho ao capitalista, o dono dos meios de produção. A força 

de trabalho é uma mercadoria, porém uma mercadoria singular: a única capaz de gerar valor.  

 Com o objetivo de maximizar os lucros a custos cada vez mais baixos, o capitalista 

explora ao máximo a mercadoria pela qual pagou, chegando ao máximo da exploração da 

capacidade do corpo do operário, em jornadas de até 18 horas de trabalho. (CAFIERO, 2001, 

p.30) 

 Com algumas conquistas parciais dos trabalhadores e a pressão da concorrência, acirra-

se a luta de classes e o capital começa a desenvolver crescentemente uma forma alternativa de 

sugar trabalho excedente, que atende pelo nome de mais-valia relativa. A mais-valia relativa é 

a diminuição do tempo de trabalho necessário em relação ao excedente, mediante o incremento 

da produtividade. 

 Para Nildo Viana, essa luta de classe se estende até os dias de hoje e permeia todo o 

debate acerca da democratização das comunicações. “Quem detém o poder, detém a ‘liberdade 

de impor sua expressão’ e quem não tem possui poucos espaços de manifestar suas opiniões” 

(VIANA, 2015, p. 15). 
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 Também foi feita pesquisa bibliográfica para entender o movimento de concentração da 

mídia no Brasil a partir da Ditadura Militar (1964-1985), sites de viés crítico, como Agência 

Carta Maior6, Observatório da Imprensa7, Observatório do Direito à Comunicação8, Intervozes9 

e o próprio portal do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação10. 

 Efetuada a revisão crítica da bibliografia de referência, que ocupará os capítulos 1 e 2, 

entraremos no momento empírico na pesquisa. Levantamos as ações pró-democratização da 

mídia a partir da CONFECOM (1ª Conferência Nacional de Comunicação), e selecionamos as 

principais leis referentes à área da comunicação no Brasil. Nesse momento, empregaremos o 

método de pesquisa documental que, de acordo com Sônia Virgínia Moreira, é ao mesmo tempo 

método e técnica. 

 A pesquisa e análise documental é fundamentada na interdisciplinaridade, o que justifica 

seu uso nesta pesquisa, pois trabalhando com comunicação, informação e política é pertinente 

não apenas a leitura de obras de referência na área de Comunicação e Ciência da Informação, 

mas a consulta a documentos oficiais como leis, portarias e listas de doação de campanha. 

Geralmente, a pesquisa documental está atrelada à outras técnicas de pesquisa, como, no caso 

desse trabalho, a pesquisa bibliográfica. “A opção por este tipo de análise indica que o 

pesquisador possui intuição ou informação suficiente para guiá-lo na consulta a determinadas 

bases documentais” (MOREIRA, 2005, p. 274). Essas bases documentais podem ser acervos 

físicos, como bibliotecas, ou digitais, como os sites do Congresso Nacional. 

 O levantamento crítico se baseia principalmente em reportagens e editoriais a partir da 

I CONFECOM, em três veículos de comunicação: jornal O GLOBO, Folha de São Paulo 

(online) e Estadão (online). Também foi utilizado o relatório sobre concentração midiática em 

diversos países feito pela reconhecida organização Repórteres Sem Fronteiras. Para 

complementar, textos do Manchetômetro e do próprio FNDC. 

 Em suma, no capítulo 1, tratamos de questões de fundo que permeiam todo o debate 

acerca da comunicação, como as noções de liberdade, liberdade de expressão e liberdade de 

imprensa, e investigamos como essas noções foram apropriadas e distorcidas, dependendo do 

interesse de quem as usa. Abordamos também a teoria da Esfera Pública, importante para 

                                                           
6 Disponível em: http://www.cartamaior.com.br/ Acesso em: 01/03/2016 
7 Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br/ Acesso em: 01/03/2016 
8 Disponível em: http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/ Acesso: 01/03/2016 
9 Disponível em: http://intervozes.org.br/ Acesso: 01/03/2016 
10 Disponível em: http://www.fndc.org.br/ Acesso: 03/03/2016 

http://www.cartamaior.com.br/
http://observatoriodaimprensa.com.br/
http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/
http://intervozes.org.br/
http://www.fndc.org.br/
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compreender a relação da sociedade com o Estado, em grande parte mediada pela imprensa. 

Discutimos em linhas gerais o modo de produção capitalista e como as relações profissionais 

aí desenvolvidas influenciam a própria imprensa e a forma como as mensagens são transmitidas. 

Por fim, ainda no primeiro capítulo, articulamos as questões precedentes às noções de 

hegemonia e de aparelhos privados de hegemonia, como a própria mídia. 

 No capítulo 2, contextualizamos historicamente o debate nacional acerca da regulação 

da mídia, num recorte que parte do início da concentração midiática durante a Ditadura Civil 

Militar, quando as Organizações Globo se destacam notoriamente. Com o fim da Ditadura e a 

promulgação da Constituição de 1988, relacionamos seus dispositivos que tratam 

especificamente da comunicação social com os movimentos pela regulação desses dispositivos, 

o surgimento do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC) e a Primeira 

Conferência Nacional de Comunicação (CONFECOM). Utilizamos ainda a reflexão envolvida 

na noção de Competência Crítica em Informação, que sugere uma constante busca pelo 

aprendizado com o intuito de tornar os cidadãos mais conscientes e, consequentemente, buscar 

cada vez mais aprimorar a cidadania e a democracia. Ponderamos como esse constante 

aprendizado pode contribuir no debate sobre a democratização da mídia e como uma mídia 

democratizada pode vir a ser um instrumento para incentivar a competência crítica em 

informação. 

 No capítulo 3, adentramos no estudo empírico da luta pela democratização da 

comunicação no Brasil e em suas contradições, fazendo o levantamento crítico das tentativas 

de democratização da mídia, da resistência contra esse processo e como a mudança inesperada 

na política do país travou mais ainda a discussão ao mesmo tempo em que ela se torna parte 

fundamental para entender as reviravoltas político-sociais.  
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Capítulo I - Liberdade de Expressão x Liberdade de Imprensa 

 

1.1 – A noção de liberdade: um ideal iluminista 

  

 A noção de liberdade de expressão teve seu significado confundido com a de liberdade 

de imprensa ao longo da história e ambas são consideradas mutuamente garantidoras dos 

direitos individuais, uma sendo extensiva à outra. Porém, se faz necessário esmiuçar melhor a 

origem dessa dualidade para tentar compreender como a liberdade de imprensa pode, às vezes, 

até mesmo restringir a liberdade de expressão, considerada no Iluminismo o princípio máximo 

e exclusivo do homem, segundo Francisca Marques (1997). 

 O surgimento e a valorização da liberdade como um ideal democrático é fruto das 

revoltas políticas contra as monarquias absolutistas a partir do século XVIII, conhecido também 

como “Século das Luzes”. Para o Iluminismo, em sua busca pela razão e por sua difusão, a 

liberdade começa a ser cultivada como elemento fundamental para o esclarecimento. 

 Para Francisca Marques (1997), é com o surgimento do movimento iluminista que a 

liberdade se torna ideal político e econômico e é colocada como o ápice da vontade geral e da 

soberania popular. Dois fatores contribuiriam para esse primado da liberdade: a nova 

centralidade que a individualidade do sujeito adquiria então perante os outros e perante o 

próprio universo, e a liberdade como condição para o exercício da racionalidade.  

 Ainda de acordo com Marques, a liberdade deveria servir como um projeto político de 

emancipação da população e do próprio sujeito individual. O Iluminismo dá preferência à 

chamada “Liberdade Negativa”, em nome de um ideal democrático. A “Liberdade Negativa” 

seria a completa autonomia do sujeito ao fazer suas escolhas, ele teria a garantia de não ser 

coagido ou influenciado por outros. Um grupo de indivíduos plenos em sua liberdade teriam 

uma liberdade coletiva, constituindo uma coletividade de indivíduos livres. 

 

Desta forma, o Iluminismo privilegia a liberdade negativa como um direito 

individual privado em nome da universalização dos direitos humanos. A 

liberdade negativa era a condição primordial para o estabelecimento de uma 

razão democrática porque iria permitir, por meio dos consensos racionais, o 

estabelecimento da vontade geral e da solidariedade, estratégia de resistência 

contra o poder político do Estado. (MARQUES, 1997, p. 2) 

 



18 
 

 Nesse contexto, o embate da sociedade civil com o Estado se torna mais exacerbado. A 

sociedade reivindica liberdade, autonomia e poder de decisão, mas o Estado tenta impor à 

sociedade civil uma liberdade única, com base na noção de ordem, que só poderia ser mantida 

tendo o Estado como guardião das normas e regras sociais, “enquanto limitava a liberdade 

individual sob o argumento de que era necessário regular a liberdade de cada um como 

pressuposto para a liberdade coletiva (...) mas também por conta da violência política e 

religiosa” (MARQUES, 1997, p. 2). 

 Norberto Bobbio (2000) explica mais claramente as diferentes noções de liberdade na 

linguagem política. Em síntese, a liberdade pode ser considerada a possibilidade de fazer ou 

deixar de fazer algo sem nenhuma interferência de outros, indivíduos ou sociedade, ou não ser 

obrigado a seguir nenhuma regra ou norma além daquelas que o sujeito impôs a si mesmo.  

 Com base nessa diferenciação, é possível observar o que significa a liberdade para o 

Estado Liberal e para o Estado Democrático. “Denomina-se ‘liberal’ aquele que persegue o fim 

de ampliar cada vez mais a esfera das ações não impedidas, enquanto denomina-se “democrata” 

aquele que tende a aumentar o número (...) de processos de auto-regulamentação” (BOBBIO, 

2000, p.101). O autor ainda frisa que na visão liberal o ideal é a menor ingerência possível do 

poder público na vida do cidadão, ou seja, um Estado minimamente participante. O Estado 

Democrático seria aquele que possui mais órgãos de autogoverno, ou seja, a coletividade cria 

leis para si mesma de forma a preservar a liberdade social.  

 Bobbio também associa a noção de liberdade a autodeterminação. No caso liberal, a 

autodeterminação seria individual: o sujeito seria livre para tomar suas próprias decisões e viver 

livremente dentro da lei mínima imposta pelo Estado. Já a noção democrática trata da 

autodeterminação coletiva: um grupo de sujeitos livres que obedecem apenas às próprias leis é 

um grupo livre. 

 

(...) a diferença entre doutrina liberal e doutrina democrática poderia ser 

reformulada do seguinte modo: a primeira tende a ampliar a esfera da 

autodeterminação individual, restringindo ao máximo possível a esfera do 

poder coletivo; a segunda tende a ampliar a esfera da autodeterminação 

coletiva, restringindo ao máximo possível a regulamentação de tipo 

heteronômico. (BOBBIO, 2000, p. 102,103) 

  

 Resgatando as definições formuladas por Montesquieu e Rousseau (ambos pensadores 

iluministas) sobre liberdade, o filósofo explica que o movimento real do surgimento dos Estados 
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Modernos (século XVII-XVIII) mescla em sua formação os dois significados do termo. Para 

Montesquieu, a questão se desenvolve acerca dos limites do poder estatal, já que é necessário 

que existam certos limites. Mas, dentro desses limites o indivíduo precisa ser livre para mover-

se como bem entender. “A liberdade é o direito de fazer tudo aquilo que as leis permitem” 

(MONTESQUIEU apud BOBBIO, 2000, p. 104). 

 Rousseau afirma que a única liberdade possível é a obediência à lei que os próprios 

indivíduos formulam. Ao contrário da ideia de Montesquieu, a preocupação de Rousseau é com 

a formação da vontade coletiva, uma vez que só ela gera a autodeterminação necessária para 

que a sociedade não seja oprimida por “regulamentações heteronômicas”, ou seja, aquelas 

impostas de forma vertical por hierarquias e pela força.  

 Tanto Rousseau quanto Montesquieu escrevem em um momento de ruptura com as 

monarquias dos Estados Absolutistas, reforçando o ideal de liberdade como ferramenta de 

emancipação e evolução da sociedade, através do uso pleno da razão, seja individual ou 

coletiva. E então, retomando Bobbio (2000), a questão da liberdade sempre vai girar em torno 

de duas hipóteses: o significado de ser livre para um indivíduo considerado um todo em si 

mesmo e o significado de ser livre para um indivíduo considerado parte de um todo.  

 Em um cenário de embate entre a sociedade civil e a arbitrariedade do Estado 

Absolutista, a noção de uma liberdade coletiva acaba sendo mais priorizada do que a liberdade 

individual. E segundo Francisca Marques (1997), essa liberdade coletiva é baseada na ideia de 

oportunidades iguais e cidadania no espaço público. O espaço público seria o lugar de difusão 

das artes e da cultura como instrumento para o alcance da verdade enquanto forma de libertação 

e crescimento do homem. Esse espaço não estaria incluído nem na esfera política do Estado, 

onde acontece a tomada de decisões políticas em relação ao país, e nem na esfera privada da 

sociedade civil, onde se desenrola toda a transação econômica e de mercados. Seria, assim, um 

espaço de prevalência da vontade geral possibilitada pela liberdade individual, e pelo 

aprendizado e crítica proporcionados pela cultura. 

 Ainda de acordo com Marques, a condição fundamental para a participação dos 

indivíduos nesse espaço público é a garantia da possibilidade de livre expressão de opiniões. E 

é através do surgimento e consolidação da imprensa que essa garantia passa a existir. A nova 

imprensa então se torna o mediador entre a manifestação das opiniões da sociedade e o Estado. 

E justamente por conta dessa capacidade mediadora inata é que ela assume uma dimensão de 

liberdade completamente própria. 
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1.2 - A Esfera Pública: origem e função social  

  

 A teoria da esfera pública de Jürgen Habermas refere-se a um fenômeno que começa a 

se desenhar em um cenário de mudança econômica e social a partir do século XVII, quando o 

comércio majoritariamente regional passa ao capitalismo mercantil junto com as 

transformações das instituições políticas e setores da vida privada.  

 A passagem da economia medieval – que ainda retém traços da antiguidade, sobretudo 

por sua base majoritariamente agrária – para a economia moderna promove mudanças drásticas 

nas relações sociais. “A economia moderna não se orienta mais pelo oikos,11 pois no lugar da 

casa colocou-se o mercado: transforma-se em economia comercial” (HABERMAS, 2003, p. 

34). Nesse momento há também uma ruptura específica entre a esfera privada e o poder público: 

anteriormente, a noção de público significava que a vida e a imagem dos governantes eram de 

interesse público, abertas ao olhar da população. Já a esfera privada compreendia apenas a 

família e, no caso da vida fora dos palácios, o trabalho, trocas e comércios locais. 

 Junto à mudança de paradigma desencadeada pelo início da formação dos Estados-

Nação e pela consolidação do capitalismo mercantil, a representação política desloca-se da 

figura de um homem que representa o Estado para o Estado que representa todo o povo, o bem 

comum ou público. A esfera privada passa a englobar tudo que não é político e divide-se em 

dois momentos: o comércio e a vida íntima das pessoas, uma sociedade civil organizada. O 

comércio perde o caráter familiar restrito e passa a ter reconhecimento público, influência na 

vida social e uma proeminência cada vez maior na economia. 

 Conforme Wilson Gomes (1998), Habermas divide a esfera pública em três elementos 

distintos, que seriam o Estado, a economia e a esfera da intimidade. O Estado é o poder político 

vigente; a economia é poder do mercado, baseado no comércio e nas relações de produção; e a 

esfera da intimidade é o momento familiar, no qual o indivíduo se forma psicologicamente e 

moralmente. 

A economia e a esfera da intimidade, de modos diferenciados mas interligados, operam 

a mediação entre as esferas privada e pública. A esfera pública surge assim da necessidade de 

mediação entre a esfera privada e o poder público, agora numa configuração claramente distinta 

                                                           
11 A palavra “economia” vem do grego οικονομία, composição dos termos oiko (casa) e νόμος / nomos (costumes, 

leis, regras, mas também gerir, administrar), e referia-se originalmente ao que hoje chamaríamos de economia 

doméstica. 
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das formas históricas anteriores. Segundo Gomes, a esfera pública deve confrontar-se com a 

esfera política ou Estado “enquanto reconhece como instância legitimadora não mais o arbítrio 

e o segredo, mas a comunicação sem perturbações e o uso público da razão” (GOMES, 1998, 

p. 161). Ou, numa formulação mais elaborada: 

 

Esta esfera privada moderna é, portanto, por um lado, uma esfera privada 

autônoma, a sociedade civil burguesa emancipada do Estado; por outro, é uma 

esfera privada publicamente relevante, induzida a levar à negociação os 

próprios mecanismos da negociação, mas que considera que o tirocínio 

argumentativo racional dos privados lhe é mais vantajoso que o arbítrio 

fundado no segredo por parte do poder público. (GOMES, 1998, p. 160) 

 

Tal esfera pública deve confrontar-se com a esfera privada no sentido de não aceitar o 

interesse e desejo privado dos seus participantes antes que os mesmos tenham sido submetidos 

à discussão coletiva. 

 De acordo com o autor, a imprensa e o parlamento merecem atenção especial enquanto 

pilares da esfera pública, já que ambas as instituições têm sua própria existência atrelada a esse 

conceito. O parlamento é o próprio braço político instituído e concretizado da esfera pública. 

Já a imprensa ocupa um lugar de instrumento de mediação junto ao público e ocupa a posição 

de defesa contra o poder estatal. 

 Para Habermas, é justamente nesse momento de mudanças sociais e econômicas que 

esse importante elemento que já era existente no sistema de trocas pré-capitalista, a imprensa, 

ganha uma “peculiar força explosiva” (Habermas, 2003, p.34). Antes, as correspondências 

tinham como característica um noticiário amplo e bem detalhado sobre assembleias 

parlamentares, guerras, impostos, colheitas, metais preciosos e principalmente notícias sobre o 

comércio internacional.  

 Porém, apenas uma pequena parte dessa gama de informações conseguia chegar aos 

jornais impressos, pois os favorecidos dessas correspondências privadas não tinham interesse 

de que o conteúdo fosse a público. O que muda esse cenário para que a imprensa possa se 

desenvolver e chegar a uma maior parcela da população? 

 Os próprios comerciantes vislumbram nesses textos comunicativos uma forma de 

comércio e começam a publicar os primeiros boletins informativos. A princípio apenas retalhos 

das informações contidas nas correspondências manuscritas e privadas, depois publicam 
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notícias sobre assassinatos, curas milagrosas, epidemias etc. Tudo isso com a intenção de atrair 

um público que não é essencialmente comerciante, mas tem conhecimento e interesse suficiente 

para adquirir esses jornais. 

 

A troca de informações desenvolve-se não só em relação às necessidades do 

intercâmbio de mercadorias: as próprias notícias se tornam mercadorias. Por 

isso, o processo de informação profissional está sujeito às mesmas leis do 

mercado [...]. Toda informação epistolar tem seu preço; está, portanto, muito 

próximo querer aumentar o lucro mediante o aumento de tiragem. 

(HABERMAS, 2003, p.35) 

  

Além de notícias com teor que posteriormente viria a ser denominado “sensacionalista” 

para aumentar a tiragem, o periódico assume também um caráter crítico e conscientizador da 

burguesia em ascensão. O crescente interesse de um público leitor cada vez mais numeroso, 

cujos interesses ultrapassam o literário e o cultural, passa a abranger também o social e o 

político. 

A partir de meados do século XVII e durante o século XVIII, surgem também os espaços 

urbanos de reunião, como cafés e salões, onde a elite esclarecida e a nobreza podem discutir 

interesses em comum ou conflitantes.  

 O Parlamento começa então a ser constantemente confrontado e provocado a dar 

satisfação de seus trabalhos perante a população, a estar mais aberto a esse exame e à imprensa. 

Logo, a imprensa vem a ter um papel mais ativo na construção de uma opinião pública, o que 

ajudou na formação dos Estados-Nação do século XVIII. Segundo Habermas, isso mostra a 

importância da imprensa na formação social, política e econômica da sociedade moderna.  Para 

o filósofo alemão, o próprio público que lê e que critica converte-se em participante ativo da 

nova esfera pública. 

 Sobre o conceito de esfera pública habermasiana, Wilson Gomes (op. cit.) a divide 

também em duas características básicas: a primeira seria a palavra e a comunicação. Segundo 

o autor, os indivíduos só podem expressar suas vontades, ideias e pretensões quando 

transformados em discursos. Esses discursos são expressos em argumentos, os quais serão 

acatados ou refutados na forma de discussão, sendo esta a segunda característica da esfera 

pública, uma discussão que deve se pautar pela "razoabilidade e racionalidade". Dessa forma, 

os argumentos se dispõem de forma que os cidadãos envolvidos na discussão possam debater e 

contrapor os melhores a fim de chegar a um consenso. "Participar da esfera pública, nesse 
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sentido, significa comprometer-se a obedecer à lei da racionalidade e discursividade e apenas a 

esta" (GOMES, 1998, p. 155). Em síntese, a esfera pública é um momento da vida social em 

que as pessoas se despem de hierarquias e privilégios para debater racionalmente – e a própria 

noção de razão pressupõe uma universalidade capaz de coadunar em um nível superior os 

interesses particulares em disputa – questões importantes para toda a coletividade. 

 

Nesse quadro, um público não é uma mera aglutinação de indivíduos. É uma 

reunião de pessoas privadas, isto é, livres, capazes de apresentar posições 

discursivamente, de transformá-las em argumentos e de confrontar-se com as 

posições dos outros numa discussão protegida da intromissão de elementos 

não-racionais e não-argumentativos. (GOMES, 1998, p.157) 

  

 Então, se a esfera pública garante uma comunicação imune à interferência de poderes 

não argumentativos, garante ao mesmo tempo o uso público do raciocínio e da razão. E acaba 

se tornando fundamento da “formação democrática da opinião e da vontade” (GOMES, 1998, 

p. 159). Desse modo, se a opinião pública é a vontade coletiva nascida do melhor argumento 

da esfera pública, então coube à imprensa o papel de dar voz à essa opinião ou vontade. Isso 

faz com que a própria imprensa, por conta de sua natureza mediadora, se torne ao mesmo tempo 

instrumento da tomada de decisões, já que é responsável por levar os argumentos ao 

conhecimento público, e garantidora de que a opinião pública seja ouvida, tanto pela sociedade 

quanto pelo poder político. 

 

1.2.1 - A degradação da esfera pública burguesa 

  

 Para Habermas, o momento seguinte à delimitação entre as esferas política, pública e 

privada é justamente a gradativa diluição dos limites entre Estado e sociedade, dando origem a 

um Estado social. O princípio de trocas livres, segundo o qual o preço seria ajustado de acordo 

com a evolução do comércio, é gradualmente corrompido pelas crescentes tendências 

monopolistas da economia mercantil, e é necessária, cada vez mais, a intervenção estatal na 

regulação do mercado. 

 A intervenção configura uma mudança de atitude do Estado com relação à economia: 

agora o Estado age em favor da evolução do mercado, no sentido de corrigir suas tendências 

monopolistas, que solapam o próprio princípio da liberdade calcado na livre concorrência. 
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 Desse modo, o setor privado não apenas aceita a interferência estatal, mas passa a 

requerê-la. Porém, essa situação surge em decorrência da própria economia de mercado, que 

sempre se fundamentou na “livre concorrência e preços independentes, então ninguém deveria 

obter tanto poder que lhe fosse possível dispor sobre o outro” (HABERMAS, 2003, p.172). 

Como acontece justamente o contrário, o poder social das pessoas acaba comprometido, então 

torna-se necessária a presença de um Estado forte atuando na esfera privada. 

 Cabe aqui chamar atenção para o fato de que, segundo o sociólogo inglês John B. 

Thompson, a teoria da esfera pública de Habermas apresenta alguns equívocos na sua 

elaboração. Para Thompson, ao esboçar o quadro da esfera pública como essencialmente 

composto por burgueses, o filósofo alemão tende a ignorar outras importantes formas de 

mobilização e discussão nascidas da variedade de movimentos sociais e políticos plebeus no 

início da era moderna. 

 

(...) não se pode presumir que esses movimentos derivaram de atividades 

realizadas na esfera pública burguesa ou se organizaram similarmente. Pelo 

contrário, a relação entre esfera pública burguesa e movimentos sociais 

populares era quase sempre conflituosa. Da mesma forma que a esfera pública 

burguesa emergente se definiu em oposição à autoridade tradicional do poder 

real, assim também se confrontou com o levante dos movimentos populares 

que ela procurou conter. (THOMPSON, 2014, p. 106)  

  

 O autor inglês frisa que, posteriormente, o próprio Habermas revisitou sua teoria e 

afirmou que os movimentos populares daquela época foram bem mais relevantes do que ele 

havia ponderado e “é claro que eles não serão adequadamente entendidos como simples 

‘variantes’ do modelo liberal da esfera pública burguesa” (THOMPSON, 2014, p. 106). Além 

disso, apenas indivíduos, predominantemente do sexo masculino, que dispunham de meios 

financeiros de acesso à educação formal, aos salões e cafés, compunham a esfera pública 

burguesa, apesar de seu proclamado caráter universal. 

 Baseado em estudos de intelectuais feministas, Thompson pondera que a exclusão das 

mulheres da esfera pública não foi apenas um reflexo da profunda diferença dos gêneros 

circunstante da época histórica, mas um elemento constitutivo da própria noção do que seria a 

esfera pública,  compreendida como espaço da razão e universalidade, e “as mulheres, seres 

(supostamente) inclinados a particularidades, e a conversas frívolas e afetadas, supunham-se 

comumente mais indicadas à vida doméstica” (THOMPSON, 2014, p. 108). 
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 Ainda de acordo com o sociólogo inglês, os espaços públicos de discussão, como salões 

e cafés, vão cedendo espaço à imprensa periódica, que “se tornou parte de um mundo de 

instituições da mídia que se foi organizando cada vez mais com interesses comerciais de longo 

alcance” (THOMPSON, 2014, p. 109). Isso se torna outro fator determinante para a mutação 

da esfera pública burguesa: a transformação da imprensa e do seu público alvo. 

 O que antes era um instrumento de conhecimento e discussão crítico-racional passa a 

ser um domínio de consumo cultural e conquista do público por interesses privados. Isso explica 

o valor estratégico que a mídia adquire na sociedade contemporânea. O Estado, por sua vez, 

também percebe a importância desse instrumento e cuida de usá-lo em seu benefício. 

 Thompson também comenta a consideração de Habermas de que a política se torna “um 

espetáculo que os políticos e os partidos procuram administrar, de tempo em tempo, com o 

consentimento aclamante da população despolitizada” (THOMPSON, 2014, p.109). Porém, 

discorda do filósofo alemão que vê a sociedade como uma massa acrítica e manipulável pela 

mídia: 

 

Desaparecendo o momento da distância constitutivo da esfera pública, se os 

membros dela ficam ombro a ombro, então o público se transforma em massa. 

[...] Enquanto antigamente a imprensa podia intermediar o raciocínio das 

pessoas privadas reunidas em um público, este passa agora, pelo contrário, a 

ser cunhado primeiro através dos meios de comunicação de massa. 

(HABERMAS, 2003, p.164 e 188) 

  

Thompson acredita que essa afirmação ignora o fato de que os indivíduos também 

recebem, usam e incorporam de algum modo criticamente os produtos midiáticos em suas vidas. 

 Wilson Gomes, por outro lado, reitera a percepção habermasiana de uma esfera pública 

contaminada por interesses privados e políticos agindo através da mídia. Segundo ele, no 

momento em que as delimitações entre esfera privada, íntima e pública se dissolvem, chega ao 

fim a noção de esfera pública burguesa moderna, pois com isso perdem-se as suas três 

características fundamentais: a acessibilidade, que originalmente permite a qualquer pessoa 

participar; a discursividade, que permite que as pessoas comuniquem às outras os seus 

interesses usando de argumentação racional; e por fim, a racionalidade, que estabelece que os 

argumentos expostos devem se contrapor de forma que o melhor vença em nome do 

interesse/benefício da maioria dos participantes. 
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 Para Gomes, a mídia de massa deixa de estimular esse tripé fundamental da esfera 

pública e a torna apenas uma vitrine onde os consensos já estão prontos e são ali publicizados 

para que a massa (que antes era público por seu caráter crítico) decida o que supostamente 

melhor atende seus interesses. Isso traz consigo a decomposição do resultado fundamental da 

esfera pública, que é a opinião pública, que passa a ser apropriada por interesses de grupos 

políticos e privados. 

 Porém, mesmo com a ruptura de seu sentido original, existe a necessidade de se manter 

essa esfera pública, ou pelo menos sua aparência. Para Gomes a resposta a isso está na noção 

de democracia. “Toda sociedade supõe que decisões que são tomadas no seu interior digam 

respeito a um conjunto muito amplo de cidadãos, algumas das quais, inclusive, a todos eles” 

(GOMES, 1998, p.165). 

 A imprensa seria então, na sociedade moderna de massas, esse fórum aparente de 

discussão e tomada de decisões pertinentes a toda a população – aparente na medida em que 

teria sido corrompida por interesses financeiros e políticos. 

Após a discussão sobre o surgimento da imprensa e sua importância enquanto 

mediadora no espaço público, é pertinente retomar a reflexão acerca da dualidade “liberdade de 

expressão x liberdade de imprensa”.  

 

1.3 - Liberdade de expressão x liberdade de imprensa 

  

 Para Lima (2010), as diferenças entre as duas ideias já começam na própria palavra 

imprensa, em língua inglesa (e a Inglaterra foi pioneira no debate): “Nela, existe uma distinção 

entre speech (palavra), print (imprimir) e press (imprensa) que, na maioria das vezes, não se 

faz entre nós” (LIMA, 2010, p.22). 

 Segundo Lima, a falta de clareza na diferenciação desses termos é o que faz com que 

sejam citados como iguais até hoje pelos defensores da chamada liberdade de expressão e 

imprensa. Contudo, elas surgem distintamente em vários documentos históricos, pois a 

liberdade de expressão aparece originalmente relacionada ao indivíduo, à manifestação de 

ideias e opiniões. Já a liberdade de imprensa seria uma a garantidora dessa primeira liberdade, 

a liberdade de expressão de uma sociedade mediada pelos meios de comunicação. A primeira 
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é da pessoa, diz respeito a seus pensamentos e recursos expressivos; a segunda não depende 

apenas do indivíduo, mas também da disponibilidade dos meios para imprimir. 

 Conforme o autor, além da disponibilidade de materiais e tecnologias, existe a 

necessidade de um público leitor, ou seja, pessoas alfabetizadas. Lima resgata o trecho de uma 

carta escrita por Thomas Jefferson (1743-1826), muito lembrado até hoje pelos defensores da 

liberdade de imprensa: “Fosse deixado a mim decidir se deveríamos ter um governo sem jornais 

ou jornais sem um governo, não hesitaria um momento em preferir este último” (JEFFERSON, 

1787 apud LIMA, 2010, p. 44). 

 Porém, no mesmo texto, ele faz uma importante ressalva, afirmando que insistiria para 

que todos os homens pudessem receber e soubessem ler esses jornais, do que se pode inferir 

que se trata aqui da reafirmação do princípio iluminista de que todos os cidadãos têm direito à 

informação plural e à formação necessária para decodificá-la criticamente, diríamos hoje. 

 Sylvia Moretzsohn (2007) frisa essa relação cada vez mais estreita entre os homens e os 

jornais, citando uma frase de Hegel: “O jornal é a oração matinal do homem moderno” 

(MORETZSOHN, 2007, p. 28). Segundo ela, apesar de as notícias ao longo da história sempre 

terem circulado de uma forma ou de outra, a referência aos jornais demarca uma época 

específica de mudança de paradigma social e econômico. 

 

(...) a produção e transmissão de informações começou a se tornar sistemática, 

estabelecendo-se progressivamente como uma atividade periódica 

subordinada a rotinas industriais e ocultando eficazmente o processo 

produtivo – e os interesses aí envolvidos – para integrar-se à vida cotidiana do 

capitalismo. Associada ao “século das Luzes”, a referência é ainda mais 

relevante, porque indica o compromisso de “esclarecer cidadãos” próprio 

daquele período, e que fundamenta e justifica o jornalismo até hoje, apesar 

das profundas transformações que essa atividade vem passando desde então. 

(MORETZSOHN, 2007, p. 28 e 29) 

  

 Ainda segundo Moretzsohn, o jornalismo conserva esse ideal clássico de oferecer aos 

cidadãos informações confiáveis como forma de esclarecimento, para que os mesmos possam 

tomar suas decisões baseados na razão. Porém, esse ideal ou princípio seria apenas uma “boa 

intenção permanentemente frustrada”, o que deveria nos despertar para o caráter ideológico que 

atua por trás da pretensa imparcialidade da imprensa. (MORETZSOHN, 2007, p. 29) 
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 Retomando Venício Lima, ele argumenta que outro momento clássico na defesa da 

liberdade de imprensa foi protagonizado por John Stuart Mill (1806-1873), universalmente 

conhecido como um dos fundadores e defensores do liberalismo e da liberdade individual. Em 

seu texto mais conhecido, “Sobre a Liberdade”, Mill fala sobre a restrição da opinião e as 

mudanças sociais e políticas que estavam acontecendo a partir do século XVIII. Para ele, as 

verdades que as autoridades instituídas não permitem serem contestadas são os dogmas ligados 

à moral e à religião. Porém, ainda que a contragosto, argumentos contrários devem ser sempre 

ouvidos, pois senão mesmo as verdades instituídas se tornariam apenas dogmas mortos e não 

se sustentariam como uma verdade viva. 

 De acordo com Lima, é válido recorrer aos textos clássicos, como os de Thomas 

Jefferson e John Stuart Mill, na defesa da liberdade de imprensa. O problema de boa parte da 

defesa atual dessa liberdade é que corre frequentemente o risco de cometer um anacronismo. 

Para Lima, Jefferson se referia aos jornais que expressavam a posição dos partidos políticos, 

jornais esses que praticamente deixaram de existir com o surgimento das empresas de 

comunicação. E Stuart Mill não se refere somente ao Estado como o tirano que restringe as 

informações e opiniões, mas também à própria sociedade que, apoiada em costumes e dogmas 

mortos, exerce uma grande censura à liberdade de expressão. 

 Recorrendo às designações que aparecem na Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão (1789), na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), na Constituição 

Federal Brasileira de 1988 e na Constituição dos Estados Unidos, é possível notar como as 

expressões “liberdade de expressão” e “liberdade de imprensa” aparecem distintamente. 

 Originária da França, a declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em seu Artigo 

11, fala sobre o direito dos cidadãos à comunicação de ideias e opiniões. “A livre comunicação 

das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, 

portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa 

liberdade nos termos previstos na lei”. 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos, especificamente no Artigo 19, garante 

que toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão, incluindo a liberdade de procurar 

informações. “Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a 

liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e 

ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras”. 
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 Nos Estados Unidos, tidos como o grande baluarte do liberalismo e guardiães das 

liberdades civis, a liberdade de imprensa é considerada pilar de todas as outras liberdades, não 

podendo jamais ser restringida. Em sua Constituição, a Primeira Emenda se refere à liberdade 

de expressão, imprensa e liberdade religiosa, que envolve a separação entre Igreja e Estado. 

 

Emenda I. O Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião, 

ou proibindo o livre exercício dos cultos; ou cerceando a liberdade de palavra, 

ou imprensa, ou o direito do povo de se reunir pacificamente, e de dirigir ao 

Governo petições para a reparação de seus agravos. (ESTADOS UNIDOS, 

1787)  

  

 No Brasil, a Constituição Federal (1988) refere-se à liberdade individual de Expressão 

e manifestação no artigo 5º, inciso IV. “É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 

anonimato”. A liberdade de imprensa é citada no artigo 220, nos parágrafos 1 e 2, onde é 

garantido que qualquer forma de manifestação, pensamento, criação e informação, sob a forma 

de processo ou veículo, não sofrerão nenhuma restrição, observando o disposto na própria 

Constituição. É ainda assegurado que toda e qualquer censura de natureza política, ideológica 

ou artística está vedada. 

 De acordo com Venício Lima, é comum que os grandes veículos de comunicação se 

utilizem de tais documentos de referência para defender a própria noção de liberdade de 

imprensa, confundindo-a diversas vezes com liberdade de expressão. Ainda segundo Lima, a 

liberdade de imprensa como extensão da liberdade individual, em seu sentido original, não pode 

ser pensada nos mesmos termos na sociedade contemporânea, na qual os meios de comunicação 

e suas informações são propriedade e produto dos grandes conglomerados empresariais. 

 Tais conglomerados, muitas vezes, são constituídos em forma de oligopólios e 

propriedade cruzada. Porém, a Constituição veda esse tipo de prática, inclusive a de políticos 

possuírem concessões de rádio e tv. O Artigo 54 da Constituição proíbe deputados e senadores 

de serem detentores ou acionistas de concessões de radiodifusão, assim como o próprio 

regimento interno do Congresso Nacional,12 artigo 38: “Não poderá exercer a função de diretor 

ou gerente de concessionária, permissionária ou autorizada de serviço de radiodifusão quem 

esteja no gozo de imunidade parlamentar ou de foro especial.” E ainda assim, o que é realidade 

                                                           
12 Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70321/RegCN.pdf?sequence=7 Acesso em: 

29/02/2016 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70321/RegCN.pdf?sequence=7
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é o desrespeito à Constituição.13 Esse fato é mais um indicador dos vínculos impróprios entre a 

nossa mídia oligopolizada e o poder que deveria fiscalizar.  

 Oligopólio das comunicações14 é a concentração dos meios de comunicação nas mãos 

de poucos grupos familiares-empresariais. No Brasil, existem quatro formas de concentração 

no setor de comunicações: a concentração vertical, que se baseia na integração de diversas 

etapas da cadeia de produção e distribuição, cujo controle é detido por apenas uma empresa; a 

concentração horizontal, quando o monopólio e o oligopólio acontecem em um mesmo setor, 

por exemplo, a TV aberta e a TV paga; o monopólio em cruz, definido pela reprodução, nos 

níveis local e regional, da prática de monopólio e oligopólio pelos grandes grupos de mídia 

observados em nível nacional; e a propriedade cruzada, quando um mesmo grupo detém a 

propriedade de diferentes meios de comunicação, como TV aberta e paga, jornal, revista, rádio 

e portais na internet, por exemplo.15 

 Porém, as iniciativas no sentido de regular os pontos previstos na Constituição Federal 

Brasileira têm sido rotulados pelos porta vozes das grandes corporações midiáticas nacionais 

de censura à liberdade de expressão e imprensa. Para o escritor e jornalista Bernardo Kucinski, 

existe um paradoxo entre uma Constituição que tem pontos positivos no que tange à regulação 

da mídia e uma realidade de mercado autoritária, operando quase ilegalmente. “A regulação é 

em si mesma um campo de disputa de interesses antagônicos” (KUCINSKI in LIMA, 2010, p. 

17). Segundo Octávio Pieranti, existe atualmente uma “falsa e proposital” comunhão entre os 

termos censura e regulação, o que acaba esvaziando uma abordagem razoável que consiga 

ponderar as diferenças entre as duas práticas (Pieranti, 2008, p.130). No atual cenário, o autor 

também afirma que é um dever do Estado garantir o cumprimento dos pontos relativos à 

comunicação social, descritos na Constituição Brasileira de 1988. 

 De acordo com Pieranti, em estudo de fôlego16 realizado pela UNESCO (Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) já em 1978, o órgão apontou 

sugestões para as políticas de comunicação em relação a infraestrutura e conteúdo, ressaltando 

a complementaridade entre os dois. Sobre a infraesttrutura, o órgão da ONU sugere que o 

                                                           
13 Dentre os nomes mais folclóricos estão as famílias Sarney e Barbalho.. Disponível em: 

http://donosdamidia.com.br/listagem/pessoas Acesso em: 29/02/2016 

14  Disponível em: 

http://www.direitoacomunicacao.org.br/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=342&Itemid=9

9999999 Acesso em: 05/04/2016  

15 Disponível em: http://www.donosdamidia.com.br  Acesso em: 05/04/2016 

16  Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-

permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-

externa/DecPrinFundRelContMeiComuni.html Acesso em 05/04/2016 

http://donosdamidia.com.br/listagem/pessoas
http://www.direitoacomunicacao.org.br/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=342&Itemid=99999999
http://www.direitoacomunicacao.org.br/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=342&Itemid=99999999
http://www.donosdamidia.com.br/
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-externa/DecPrinFundRelContMeiComuni.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-externa/DecPrinFundRelContMeiComuni.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-externa/DecPrinFundRelContMeiComuni.html
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objetivo deve ser o desenvolvimento nacional, logo é de responsabilidade do Estado, porque 

nem sempre a iniciativa privada pode arcar com essa demanda, principalmente em países 

emergentes, cabendo ao poder público zelar pelo desenvolvimento nacional. E sobre o 

conteúdo, é importante que o Estado garanta marcos legais para a promoção do livre fluxo de 

informações e da liberdade de expressão. Sendo assim, é também o Estado responsável por 

fazer cumprir os artigos constitucionais para que os mesmos não percam a eficácia legal. 

 O estudo da UNESCO também ressaltou a questão da pluralidade e diversidade de 

conteúdo, que devem representar as várias forças e visões da sociedade. O órgão também se 

preocupou com a centralidade do Estado para as comunicações do país, mas condenava 

qualquer censura à liberdade de expressão. Na verdade, no cenário de monopólio atual, o Estado 

devia exatamente evitar que isso acontecesse. 

 

1.4 - Liberdade de expressão no modo de produção capitalista: outra face da luta de 

classes 

  

 Na perspectiva de Nildo Viana, da Universidade Federal de Goiás (UFG), atualmente a 

liberdade de expressão só pode ser pensada de forma abstrata, já que vivemos em uma sociedade 

na qual nem todos podem se manifestar. Na verdade, apenas a classe dominante, dona dos 

veículos de comunicação, amparada pelo aparato estatal, é que possui a liberdade de se 

expressar, ou melhor, de se fazer ouvida. 

 

A liberdade de expressão é uma criação da sociedade capitalista, da burguesia 

em sua luta com a nobreza. A nobreza não permitia, assim como a igreja, que 

qualquer discurso fosse feito. A burguesia, com apoio de outras classes, 

consegue impor uma nova realidade, novas ideologias, supostos “novos 

direitos”. Ela conquistou o aparato estatal e o usou para seus interesses, 

censurando e impedindo a “liberdade de expressão” de milhões. A burguesia 

usava os meios de comunicação existentes e posteriormente, com a 

emergência do capital comunicacional (rádio, TV etc.), conseguiu impor suas 

concepções, ideologias, produtos artísticos etc. (VIANA, 2015, p.14) 

 

 Viana propõe o seguinte questionamento: “Quem detém os meios oligopolistas de 

comunicação? Para quem o Estado cede concessão de meios de comunicação? Quem tem os 

diplomas e legitimidade para expressar suas opiniões e ser ouvido?” (Viana, 2015, p. 15). A 
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resposta é: a burguesia, que tem a sua liberdade garantida pelo monopólio do capital, capital 

comunicacional (meios de comunicação) e influência nas esferas estatais. 

 O autor acrescenta que as rádios “piratas” são perseguidas e que as pessoas das classes 

subalternas só podem se expressar para um grupo pequeno, restrito e, mesmo assim, tendo como 

base a “expressão” oferecida pelos grandes grupos de comunicação. 

 

[…] no fundo, a liberdade de expressão é apenas uma forma de luta, na qual a 

classe dominante realiza a imposição de sua liberdade de expressão sobre a 

muito menos forte de outros setores e menos ainda das classes exploradas. A 

liberdade de expressão numa sociedade marcada pela luta de classes, por 

inúmeras divisões sociais e formas de poder e opressão, é uma ilusão. Quem 

detém o poder, detém a “liberdade de impor sua expressão” e quem não tem 

possui poucos espaços (de reduzida audiência) ou então não tem nenhuma 

possibilidade de manifestar suas opiniões. (VIANA, 2015, p. 15) 

 

 Tendo em perspectiva que a liberdade de expressão é também um instrumento da luta 

de classes, é possível investigar se o próprio modo de produção capitalista, forjado na 

exploração de mais-valia, influi direta ou indiretamente na forma que os trabalhadores comuns 

exercem, ou não, liberdade de expressão. 

 A obra seminal que problematiza o modo de produção capitalista é “O Capital”, do 

filósofo alemão Karl Marx (1818-1883), foi publicada em 1867. Já em 1879, o escritor italiano 

Carlo Cafiero (1846-1892) publicou uma leitura popularizada de O Capital, que ainda não havia 

sido traduzido para a língua italiana. A intenção de Cafiero era tornar o pensamento de Marx 

acessível, principalmente às classes operárias, por isso trata-se de um livro pequeno e de fácil 

compreensão. 

 Para Marx, o único bem que o trabalhador possui é sua força de trabalho e por isso é 

obrigado a vende-la ao capitalista, o dono dos meios de produção. Ele vende sua força de 

trabalho em troca de um salário, que é calculado com base no que ele produz para o capitalista 

e no necessário para sua subsistência diária, para que possa voltar e vender sua força de trabalho 

no dia seguinte. 

 A força de trabalho é uma mercadoria, porém uma mercadoria singular: a única capaz 

de gerar valor. Uma mercadoria é um objeto que possui dois valores: valor de uso e valor de 

troca. Porém, quando o trabalhador vende sua única mercadoria ao capitalista, a vende pelo 
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valor de troca (salário, forma transformada do preço da força de trabalho) e o valor de uso, já 

que o trabalhador não possui os meios de produção. 

 A mais-valia é fruto do prolongamento da jornada de trabalho para o qual o capitalista 

contratou o trabalhador, que tem um limite, pois um dia possui apenas 24 horas e o trabalhador 

precisa descansar, comer etc. 

 

Mas estes limites são, por si só, muito elásticos e deixam muito espaço para 

manobra. Assim, encontramos jornadas de trabalho de 6, 10, 12, 14, 16 e 18 

horas, ou seja, das mais variadas durações e o capitalista comprou a força de 

trabalho pelo seu valor diário. Com isto, ele adquiriu o direito de fazer 

trabalhar, durante todo um dia, o trabalhador que está a seu serviço. (MARX 

apud CAFIERO, 2001, p. 27) 

 

  Com a transição da manufatura para o maquinário, as condições de trabalho vão 

se tornando mais precarizadas e gerando uma alienação do trabalho: antes o sapateiro artesão 

produzia um sapato e agora ele apenas aperta um parafuso em uma fábrica. A consequência 

disso foi tornar o operário cada vez mais dependente da máquina e do capitalista dono dos meios 

de produção para a realização do trabalho. Para Friedrich Engels, teórico alemão e amigo de 

Marx (1820 – 1895), o excesso de trabalho suga o espírito e vontade do homem. 

 

A escravidão do proletariado à burguesia mostra a sua verdadeira cara no 

regulamento da fábrica. Aqui não há nenhuma liberdade, nem de fato, nem de 

direito... [...] O industrial é o legislador absoluto: dita os regulamentos como 

bem entende, modifica e amplia seu código a seu bel prazer e, se é acometido 

do mais extravagante arbítrio, os tribunais respondem aos trabalhadores: se o 

senhor aceitou voluntariamente este contrato, deve a ele obedecer... E os 

operários são condenados a viver, dos 9 anos até a morte, sob essa tortura 

espiritual e física. (ENGELS apud CAFIERO, 2001, p. 55) 

  

 Com o acirramento da luta de classes, algumas conquistas parciais dos trabalhadores e 

a pressão da concorrência, o capital tende a desenvolver crescentemente uma forma alternativa 

de sugar trabalho excedente, que atende pelo nome de mais-valia relativa. A mais-valia relativa 

é a diminuição do tempo de trabalho necessário em relação ao excedente, mediante o 

incremento da produtividade. 

 Após a breve síntese do modo de produção capitalista e suas consequências para os 

trabalhadores, é possível continuar a reflexão sobre a liberdade de expressão e imprensa. 



34 
 

 Retomando a concepção, abordada anteriormente, de Nildo Viana de que “a liberdade 

de expressão é um instrumento de luta”, e acrescentando as reflexões de Hélio de Lena Júnior, 

é possível compreender a liberdade de imprensa como uma ferramenta importante no contexto 

da luta de classes. 

 De acordo com Lena Júnior, Karl Marx pode ser considerado o criador do primeiro 

jornal proletário e via a liberdade de imprensa como mecanismo fundamental para organizar a 

classe trabalhadora. O jornalista Marx escreveu para a Gazeta Renana, Nova Gazeta Renana, 

Die Press e New York Tribune, entre os anos 50 e 60 do século XIX.  

 O ponto central das considerações de Marx era a liberdade de imprensa: a boa imprensa 

era a imprensa livre e a má imprensa, a imprensa censurada. Para ele “numa lei de imprensa a 

liberdade pune. Numa lei de censura, a liberdade é punida” (Marx, 2010, p. 55). A lei da censura 

seria apenas um simulacro de lei, enquanto uma lei de imprensa seria uma verdadeira lei. 

Portanto, uma lei de imprensa não significa censura (salvo se for uma lei que censure as 

informações), e sim a garantia da real liberdade de imprensa. 

 

[…] a lei da imprensa, em vez de ser uma medida repressiva contra a liberdade 

de imprensa, é somente um meio de evitar a repetição da transgressão através 

de uma pena; deveríamos ver a falta de uma legislação sobre a imprensa como 

a exclusão da liberdade de imprensa da esfera da liberdade legal, pois a 

liberdade legalmente reconhecida existe no Estado como lei. [...] A lei da 

imprensa é, portanto, o reconhecimento legal da liberdade. (MARX, 2010, 

p.55) 

  

 É claro que não se pode comparar a imprensa da época de Marx com a imprensa da 

atualidade, e também é necessário guardar as diferenças do modo de produção capitalista 

descrito em O Capital em relação às suas formas atuais. Porém, ainda hoje existem semelhanças 

com esse quadro de exploração do trabalho de uma classe dominante sobre uma classe 

subalterna, e a concentração dos veículos de imprensa nas mãos dessa classe dominante é hoje 

muito maior. 

 Só que à época de Marx a censura partia dos funcionários do governo da Renânia e na 

atualidade a censura advém do monopólio midiático neoliberal. É válido lembrar que, 

especificamente no Brasil do século XX, houve dois períodos ditatoriais em que a imprensa foi 

fortemente censurada: o Estado Novo (1937-1945) de Getúlio Vargas e a Ditadura Militar 
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(1964-1985). Assim, é compreensível que exista o receio de que uma regulação das 

comunicações hoje acabe caindo em uma nova forma de censura. 

 Entretanto, o maior conglomerado de comunicação do Brasil atualmente, as 

Organizações Globo, que defende veementemente a liberdade de expressão e imprensa, apoiou 

junto com outros grupos de mídia o Golpe Militar que culminou em uma ditadura que durou 21 

anos. E desde então vêm chamando de censura toda tentativa de regular ou democratizar as 

comunicações. 

 

1.4.1- A “Decodificação” de Stuart Hall e a hegemonia 

  

 Logo após a morte do teórico e sociólogo jamaicano Stuart Hall (1932-2014), o 

professor Venício Lima escreveu um artigo para o portal “Carta Maior” exaltando seus estudos 

sobre mídia e lamentando que as escolas brasileiras de comunicação não dessem mais atenção 

a este aspecto do trabalho de Hall, centrando-se com muito mais frequência em suas reflexões 

tardias (também importantes) sobre identidade e pós-modernidade.  

 Lima destacou em seu texto o artigo “Codificação/Decodificação”, publicado por Stuart 

Hall em 1973 na Media Series do CCCS como “Stencilled Occasional Paper nº 7”, e o 

momento político vivido no Brasil naquela época. 

 

Desde 1964 vivíamos uma ditadura, com a voz pública de oposição censurada 

e com a consolidação oligopolística de um conglomerado de mídia (jornal, 

revistas, rádio e televisão) que fazia a sustentação ideológica do governo 

militar, as Organizações Globo. [...] A proposta teórica de Hall possibilitava 

não só que a crítica aos modelos teóricos que assumiam a passividade 

generalizada “dos receptores” fosse feita, como, ao mesmo tempo e, mais 

importante àquela época, permitia o argumento de que, sim, havia uma leitura 

dominante (“preferred reading”) construída na e pela mídia. Essa leitura 

dominante conferia à mídia um imenso poder. (LIMA, 2014) 

 

 Hall faz uma analogia entre o processo de produção de discurso televisivo e o modo de 

produção abordado em O Capital, pois “as estruturas institucionais de radiodifusão, com suas 

práticas e redes de produção, suas relações organizadas e infraestruturas técnicas, são 

necessárias para produzir um programa” (HALL, 2003, p. 384). Só que nesse caso o que é 

“construído” pelo processo de produção é a mensagem. 
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 Esse processo de produção de sentido também é discursivo, pois se constrói dentro de 

um ambiente de referenciais de sentido e ideias. Para o autor, o telespectador é “fonte e receptor 

da mensagem”, já que a circulação e recepção são momentos distintos do processo discursivo, 

e a audiência tem a possibilidade de dar um feedback, mesmo que de forma indireta. 

 

[…] já que não existe uma necessária correspondência entre codificação e 

decodificação, a primeira pode tentar "pre-ferir", mas não pode prescrever ou 

garantir a segunda, que tem suas próprias condições de existência. [...] a 

codificação produz a formação de alguns dos limites e parâmetros dentro dos 

quais as decodificações vão operar. Mas a vasta gama deve conter algum grau 

de reciprocidade entre os momentos da codificação e decodificação; do 

contrário não poderíamos falar de uma efetiva troca comunicativa. Apesar 

disso, essa "correspondência" não é dada, mas construída. [...] a codificação 

não pode determinar ou garantir, de forma simples, quais os códigos de 

decodificação que serão empregados. [...] Portanto, devemos pensar nas várias 

articulações em que a codificação/decodificação podem ser combinadas. 

(HALL, 2003, p. 399) 

 

 Para Venício Lima, o grande destaque desse texto de Stuart Hall são as “três posições 

hipotéticas a partir das quais a decodificação de uma mensagem televisiva poderia ser 

construída pela audiência: a posição hegemônica dominante; uma versão negociada e uma 

versão de oposição” (LIMA, 2014).  

 A posição hegemônica-dominante é quando o telespectador apreende, de forma direta e 

integral, o sentido pretendido pelo telejornal ou programa de atualidade. Para Hall, esse é o caso 

“ideal-típico de comunicação transparente”. Mas, por que o telespectador constrói a 

decodificação exatamente como pretendida pelo codificador? Pela questão do “código 

profissional” dos profissionais de radiodifusão. Esses profissionais codificam a mensagem, que 

já recebeu um significado hegemônico, de uma maneira natural e prática, tornando esse código 

profissional aparentemente independente. Para o autor, “o código profissional, contudo, opera 

dentro da 'hegemonia' do código dominante. Na verdade, ele serve para reproduzir as definições 

dominantes precisamente porque coloca entre parênteses seu caráter hegemônico” (HALL, 

2003, p. 400).  

 A segunda posição é o código negociado. Segundo Hall, a maior parte da audiência 

compreende bastante bem o que foi definido de forma hegemônica e o que recebeu tratamento 

profissional. A decodificação na versão negociada contém elementos de oposição e adaptação, 

pois ao mesmo tempo em que reconhece a legitimidade da posição hegemônica para a produção 
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de significações, faz também suas próprias regras. Preserva a posição privilegiada das 

definições dominantes dos fatos, porém se permite o direito de aplicar uma negociação às 

"condições locais". 

 A terceira hipótese é a de oposição. O telespectador é capaz de compreender tanto o 

sentido conotativo quanto o literal do discurso, mas entender a mensagem de forma totalmente 

contrária. 

 

Ele ou ela destotaliza a mensagem no código preferencial para retotalizá-la 

dentro de algum referencial alternativo. E aquele em que os acontecimentos 

que são normalmente significados e decodificados de maneira negociada 

começam a ter uma leitura contestatária. Aqui se trava a “política da 

significação” — a luta no discurso. (HALL, 2003, p. 402) 

 

 É possível situar o atual debate sobre a democratização da comunicação e as insistentes 

tentativas de rotulá-lo como censura dentro das proposições apresentadas por Hall. A noção 

hegemônica é geralmente sobre questões de interesse nacional, assuntos econômicos, meio 

ambiente etc. A codificação utiliza-se dos métodos técnicos televisivos e o “código 

profissional” de apresentadores para passar a ideia de imparcialidade e não de interesse das 

grandes empresas de comunicação. 

 Usando termos como “censura” e “cercear a liberdade de expressão”, a mensagem já 

carrega em si um caráter ideológico do que a empresa considera como censura e liberdade de 

expressão. A decodificação-negociada também pode ocorrer entre setores mais progressistas da 

sociedade, mas que veem credibilidade nas informações veiculadas nas empresas de 

comunicação. E a decodificação de oposição certamente se dá entre os jornalistas, professores 

de comunicação e demais membros envolvidos (ou não) na luta pela democratização da mídia, 

mas que não acreditam na imparcialidade da mídia monopolizada. 

 Podemos reiterar a teoria de Stuart Hall acerca da decodificação das mensagens da mídia 

quando colocada ao lado da questão do imaginário social trazida por Dênis de Moraes. 

Imaginário social seria o conjunto de símbolos, memórias, representações culturais, ideologias 

que uma sociedade reconhece como sua, como sua representação de si mesma. “É por meio do 

imaginário que se podem atingir as aspirações, os medos e as esperanças de um povo” 

(MORAES, 2009, p. 30). 
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 De acordo com Moraes, esse imaginário é o lugar onde se desenrolam os interesses e 

conflitos da vida em coletividade, por isso as perturbações, atividades singulares, identidades 

contraditórias com o que foi fixado como sendo a representação daquela sociedade tendem a 

ser silenciados. Carregado de imagens, símbolos, manifestações culturais e contexto histórico, 

o imaginário social tem como fundamento as ideologias. 

 Com base na reflexão da filósofa Marilena Chauí, Moraes explica que ideologia é uma 

representação do conjunto de ideias de uma sociedade, engloba a forma como os indivíduos se 

enxergam, o que acreditam ser certo ou errado, como veem a vida e os atores políticos, e a partir 

dessas interpretações constroem as relações sociais, econômicas e políticas. Além disso, são 

essas ideologias que explicam, principalmente em uma sociedade dividida em classes, os 

motivos para as desigualdades e conflitos, exploração e a diferença entre os estratos: a ideia 

dominante que prega que as desigualdades são inerentes ao ser humano e não podem ser 

mudadas. 

 

[...] é possível perceber qual é o trabalho específico do discurso ideológico: 

realizar a lógica do poder fazendo com que as divisões e diferenças apareçam 

como simples diversidade das condições de vida de cada um, e a 

multiplicidade das instituições [...] apareça como um conjunto de esferas 

identificadas umas às outras, harmoniosa e funcionalmente entrelaçadas, 

condição para que o poder unitário se exerça sobre a totalidade social e 

apareça, portanto, dotado da aura de universalidade, que não teria se não fosse 

obrigado a admitir realmente a divisão efetiva da sociedade em classes. 

(CHAUÍ, apud MORAES, 2009, p.30) 

  

 As ideologias são transmitidas através dos símbolos e da linguagem. De acordo com 

Dênis de Moraes, esses símbolos estão enraizados na própria compreensão que a sociedade tem 

de si mesma. E esses símbolos são transmitidos através da linguagem, que é o ponto onde os 

indivíduos se identificam e reconhecem. E, segundo Moraes, citando Marx, a linguagem é “a 

realidade imediata do pensamento”, que surge porque os seres humanos sentem a urgência de 

se relacionar uns com os outros. (MORAES, 2009, p. 31)  

 Para Moraes, a ideologia e a linguagem juntas são as formadoras do imaginário social. 

Mas é também através desse processo de imaginação que a consciência humana consegue 

enfrentar os desafios, imaginar o futuro, sair do estado inerte em que se encontra, do isolamento 

para a participação social. A imaginação pode ser encarada de duas formas diferentes: a 

imaginação que busca uma fuga mirabolante para uma situação ruim é apenas uma fantasia; 
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porém, a imagem de possíveis ações concretas para a resolução de uma situação dada é 

libertadora. 

 A imaginação, quando usada para antecipar situações e permitir que o homem possa 

criar soluções para situações existentes, vislumbrar formas mais igualitárias de vivência, livrá-

lo da ideologia dominante que coloca o subalterno assim porque sempre foi e será sempre dessa 

forma, tem a função utópica, na acepção positiva do termo, enquanto projeto realista de 

melhoria da vida, não mera fantasia. De acordo com Moraes, “Na medida em que o indivíduo 

[...] rompe com a passividade e o imobilismo, põe-se a vislumbrar as possibilidades concretas 

de futuro para si e para a coletividade (...) é um sonhar para a frente” (MORAES, 2009, p. 33 e 

35). 

 As ideologias e utopias que são a base do imaginário social formam o que Dênis de 

Moraes chama de “batalhas ideológicas pela conquista da hegemonia Cultural” (MORAES, 

2009, p. 35). Utilizando o pensamento de Antônio Gramsci (1891-1937), o autor explica que 

hegemonia é a dominação de classe que não tem por base somente o uso da força, mas sobretudo 

o exercício da direção cultural e ideológica das classes subalternas, de um modo global, que 

não se restringe a ideias políticas ou econômicas. A hegemonia 

 

[...] resulta de batalhas permanentes pela conquista do consenso e não se reduz 

à coerção e à força (econômica e militar), mas pressupõe a capacidade de um 

bloco histórico (ampla e durável aliança de classes e frações) dirigir moral e 

culturalmente, e de forma sustentada, o conjunto da sociedade. Tem a ver com 

disputas de sentidos e entrechoques de visões de mundo [...] (MORAES, 2009, 

p. 35) 

 

 Para Gramsci, a construção da hegemonia é um longo processo histórico, que não pode 

apoiar-se apenas nas forças coercitivas. É necessário que se conquiste o consenso, o imaginário 

das pessoas para que se consiga manter o apoio a sua hegemonia. Também ao longo da história, 

a hegemonia pode ser constituída de formas diferentes. 

 A classe hegemônica só pode se manter como tal enquanto, através da disseminação de 

sua ideologia dominante, conseguir manter sob controle as contradições existentes em uma 

sociedade de classes. Uma reflexão aprofundada acerca dessas contradições pode causar uma 

ruptura na ideologia vigente e causar uma crise política dos que estão no poder. 

 Ainda segundo Gramsci, “toda revolução foi precedida por intenso e continuado 

trabalho de crítica, de penetração cultural, de impregnação de ideias”, que levam os homens a 
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vencer o pensamento único, de suas necessidades imediatas, para pensar em uma conquista 

maior, para a coletividade. (GRAMSCI, apud MORAES, 2009, p. 36) 

 O pensador italiano também complexifica a questão do Estado enquanto sociedade 

política: para ele, o Estado não é apenas o detentor da força coercitiva que mantém a massa sob 

sua tutela, mas parte de uma superestrutura dividida em duas partes: a primeira, é o aparato 

político, de repressão legal por meio da violência que serve aos interesses da classe dominante. 

A segunda é a própria sociedade civil, que cria e mantém as instituições que serão responsáveis 

por fazer a ideologia da classe dominante penetrar no imaginário social da população. Essas 

instituições vão desde as escolas e igrejas, até sindicatos profissionais e partidos políticos, 

passando, principalmente, pelos meios de comunicação de massa. 

 A sociedade civil é o que Gramsci chama de “arena da luta de classes”, por ser em sua 

essência o espaço de disputas políticas e ideológicas. E é também o local onde agem os 

chamados aparelhos privados de hegemonia. Esses aparelhos são compostos pelas próprias 

instituições da sociedade civil, orbitando ao redor do Estado, sustentando suas posições e 

mantendo a ideologia viva para que não haja ruptura e com isso uma crise que coloque em 

xeque essa hegemonia. 

 De acordo com Dênis de Moraes, apoiado na teoria gramsciana, a imprensa é o maior 

aparelho privado de hegemonia, pois é ela a própria esfera pública de mediação entre o Estado 

e a sociedade civil, portanto a detentora dos conteúdos carregados de ideologia da classe 

dominante (como já discutido anteriormente). É ela a responsável por entregar conteúdos de 

forma a manter o consenso em uma sociedade heterogênea de classes, se utilizando e 

retroalimentando a linguagem hegemônica do imaginário social. 

 

Ao referir-se à imprensa italiana do início do século XX, Gramsci situa a ação 

dos jornais como verdadeiros partidos políticos, na medida em que influem, 

com ênfase e enfoques determinados, na formação da opinião pública e nos 

modos de assimilação dos acontecimentos. [...] insiste que os operários devem 

recusar os jornais burgueses, mantidos por capitais privados, visto que 

privilegiam as verdades de partidos, políticos e classes dominantes. 

(MORAES, 2009, p. 43) 

 

 Para Gramsci, tudo o que os jornais burgueses publicam é apenas voltado para a 

manutenção dos interesses das classes dominantes. Fala ainda dos jornais que manipulam, 

mentem, enganam o leitor para manter o trabalhador na ignorância, além de chamar a atenção 
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para uma característica da imprensa: sua submissão aos interesses econômicos do mercado, 

visando agregar cada vez mais público leitor, de modo a conservar a influência e rentabilidade 

da empresa. 

 Segundo Moraes, trazendo o pensamento de Gramsci para a contemporaneidade, os 

veículos de comunicação já trazem uma linguagem pré-estabelecida, carregada de significado 

ideológico, porém com uma aparência de imparcialidade e autonomia. Citando Marilena Chauí, 

ele afirma que essa linguagem vem para relativizar o conflito, suavizar a dominação e tornar o 

que é de interesse particular em algo que tenha aparência de universal. (MORAES, 2009, p. 45) 

 As empresas de mídias seriam as responsáveis por determinar quais temas, assuntos, 

notícias merecem atenção, esvaziamento ou extinção, além da deturpação do tema que 

desagrade à elite dominante. A principal ferramenta é tratar de assuntos que unam a opinião 

pública em nome de uma pretensa universalidade para que assuntos específicos de interesse das 

classes subalternas não tenham a mesma relevância e, portanto, não sejam objetos de 

pensamento crítico. 

 A opinião pública, segundo Moraes, é fruto de uma intervenção ideológica intimamente 

ligada ao Estado enquanto portador da hegemonia política de certas frações mais ou menos bem 

articuladas da classe dominante. “O processo de hegemonia inclui, então, disputa pelo 

monopólio dos órgãos formadores de consenso, tais como meios de comunicação (...)” 

(MORAES, 2009, p. 46). Dessa forma, todas as vozes contestadoras, discordantes, que mostrem 

as contradições entre opiniões e classes, precisam ser silenciadas ou desautorizadas e tornadas 

sem credibilidade. 

 Assim, para Gramsci, sempre haverá uma forma de hegemonia e a disputa pelo poder 

deve ser travada dentro da própria sociedade civil, tensionando consensos e ideologias. Para 

ele, é essencial que as classes subalternas se apliquem à práxis política, que passem do momento 

individual da necessidade imediata para a o momento “ético-político” em que os interesses da 

coletividade têm prevalência. “A teoria gramsciana propõe uma ‘longa marcha’ através das 

instituições da sociedade civil, antecedida por uma preparação político-ideológica, que deve 

expressar significados e contradições do processo histórico-social” (MORAES, 2009, p. 41). 
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Capítulo II – Censura e concentração da mídia no Brasil: dois lados da mesma moeda? 

 

2.1 – A censura como política de Estado 

  

 A imprensa acabou se tornando ao mesmo tempo o objeto e o campo de disputas entre 

as classes sociais pela manutenção ou subversão da hegemonia, como discutido anteriormente. 

Funciona como um dos principais aparelhos privados de hegemonia, disseminando a ideologia 

da classe dominante, porém conserva seu potencial de esclarecimento das classes trabalhadoras, 

assim como foi utilizada por Karl Marx e Antônio Gramsci, que tiveram atuação jornalística 

em suas trajetórias. 

 Porém, na atualidade a imprensa não está mais restrita aos jornais impressos, fazendo 

parte de grandes conglomerados de mídia, que exploram não apenas jornais e revistas, como 

rádios, tevês, portais de notícia etc. Para o jurista e professor Fábio Konder Comparato, como 

visto, se em sociedades de massas, divididas em classes, a imprensa faz o papel de mediadora 

dos debates, protestos, opiniões e ideias, um espaço que seria público não poderia ser tomado 

por empresários, agindo em benefício próprio, em um ambiente sem o mínimo de regulação. 

 Comparato afirma ainda que o povo brasileiro “tem sido regularmente impedido de 

exercer seu poder soberano”, referindo-se à Constituição Federal de 1988, que em parágrafo 

único diz que “todo poder emana do povo”, pois faltaria ao povo informações abrangentes e 

satisfatórias a respeito de assuntos de interesse público. Por outro lado, a maioria dos cidadãos 

brasileiros não teria condições de manifestar publicamente suas próprias opiniões e 

discordâncias. (COMPARATO in LIMA, 2010, pag. 8) 

 O professor Venício Lima, na mesma linha de raciocínio de Fábio Comparato, afirma 

que não apenas o povo brasileiro, mas o próprio Brasil tem sido tolhido em sua expressão desde 

o século XVII. Ele resgata na própria história da colonização brasileira um processo crônico de 

silenciamento, que não é senão uma das diversas formas de censura e é também anterior à 

própria imprensa escrita e aos grandes conglomerados que “hoje chamamos de ‘mídia’.” 

(LIMA, 2014, p. 10) 

 De acordo com Lima, o pregador jesuíta Padre Antônio Vieira, em 1640, recebe o vice-

rei de Portugal no que ainda era chamado “Estado do Brasil”. Ao receber o Marquês de 

Montalvão, faz uma pregação em que recorre ao Evangelho de São Lucas para descrever a 

situação nebulosa do jovem Brasil. 
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Bem sabem os que sabem a língua latina, que [a] palavra infans, infante, quer 

dizer o que não fala. Neste estado estava o menino Batista, quando a Senhora 

o visitou, e neste esteve o Brasil muitos anos, que foi, a meu ver, a maior 

ocasião de seus males. [...] O pior acidente que teve o Brasil em sua 

enfermidade foi o tolher-se-lhe a fala: muitas vezes quis queixar-se 

justamente, muitas vezes quis pedir o remédio de seus males, mas sempre lhe 

afogou as palavras na garganta, ou o respeito, ou a violência; e se alguma vez 

chegou algum gemido aos ouvidos de quem o devera remediar, chegaram 

também as vozes do poder, e venceram os clamores da razão. (VIEIRA apud 

LIMA, 2014, p. 10) 

 

 Para Venício Lima, o Padre Antônio Vieira se referiu ao Brasil como o “infans ou 

infante” justamente por ter sido calado em seus clamores, não ter tido condições de falar, de se 

expressar. Ainda com base nesse discurso de Antônio Vieira, Lima busca explicar uma outra 

forma de censura: a cultura do silêncio, que é uma teoria do educador Paulo Freire baseada nos 

relatos do Padre Antônio Vieira.  

 Venício Lima também nos lembra que, para Paulo Freire, os séculos de colonização e 

dominação portuguesa não apenas tolheram a fala do Brasil, mas gestaram um traço cultural e 

histórico de comportamentos que são reflexo dessa dominação, a cultura do silêncio. A cultura 

do silêncio seria a principal característica de uma sociedade que se nega ao diálogo e apenas 

aceita “comunicados”, falas dadas. Além disso, mais do que apenas impedir que as pessoas se 

expressem ou respondam esses comunicados, a cultura do silêncio é caracterizada pela ausência 

de pensamento crítico. Para superar esse quadro, é necessário que uma “[...] voz expresse uma 

opinião cidadã formada livremente e que ela seja ouvida no espaço de deliberação pública e 

autogoverno”, afirma Venício sobre a teoria de Freire. (LIMA, 2014, p. 11)   

 Uma outra forma de censura, ainda segundo Venício Lima, é descrita pelo jurista e 

professor norte americano Owen Fiss. Lima explica que mesmo em países de tradição liberal, 

como os Estados Unidos, um dos papeis fundamentais do Estado é justamente garantir as 

liberdades, especificamente a liberdade de expressão. Fiss desenvolveu a teoria do efeito 

silenciador do discurso, que fala justamente da necessidade de o Estado interferir para garantir 

a liberdade de expressão. 

 A interferência do Estado no sentido de garantir a liberdade de expressão se daria no 

tocante a discursos de ódio, pornografia, campanhas eleitorais, justamente por que a disputa 

pela expressão, principalmente nesses casos, é desigual e sempre vencida pelos mais fortes e 

poderosos. Ou seja, nesses casos é necessária a interferência do Estado para que esse tipo de 
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comunicação não seja prejudicial à sociedade. Para Fiss, o Estado precisa estar atento ao debate 

público e notar quais outros poderes estão impedindo o discurso mais amplo: “ele pode ter que 

alocar recursos públicos – distribuir megafones – para aqueles cujas vozes não seriam escutadas 

na praça pública de outra maneira.” (FISS apud LIMA, 2014, p. 13) 

 Ou seja, de acordo com Venício Lima, para Owen Fiss a noção liberal clássica de que 

para se ter liberdade é necessário mais liberdade, ao invés de uma regulação partindo do Estado, 

não funciona no caso da liberdade de expressão, pois o efeito silenciador teria origem no próprio 

discurso opressor, que continuaria impedindo os grupos menos favorecidos de se expressar. 

“Aqueles que supostamente poderiam responder ao discurso dominante não tem acesso às 

formas de fazê-lo, vale dizer, não têm acesso ao debate público controlado pelos grandes grupos 

de mídia” (LIMA, 2014, p.13). 

 Para a professora Maria Castilho Costa (USP), a censura pode ser considerada um 

“processo psicossocial tão antigo quanto o desenvolvimento da capacidade simbólica do ser 

humano”, pois coloca em conflito a individualidade do sujeito e os processos culturais 

hegemônicos já estabelecidos nas sociedades (COSTA, 2014, p. 27). Assim como Venício 

Lima, a autora explica que existem várias formas de censura: além das formas mais diretas e 

violentas que são geralmente as mais conhecidas, ela também pode se dar sob aspectos bastante 

sutis, porém sempre com a intenção de silenciar a voz dissidente. 

 De acordo com a professora, junto com o crescimento e evolução da sociedade, 

tornando-se cada vez mais urbana, heterogênea, e a princípio laica, as formas de censura muito 

ostensivas foram sendo abandonadas, pelo menos no Ocidente. E justamente pelo fato de os 

processos de silenciamento estarem cada vez mais sutis, porém sempre garantindo que as 

mesmas vozes, as dos influentes e poderosos, sejam ouvidas em detrimento das demais, a 

censura se tornou um dos objetos mais estudados no campo da comunicação. O próprio 

desenvolvimento da comunicação enquanto campo científico ajudou a frear a censura mais 

aberta. 

 

Na Modernidade Ocidental, que se situa entre os séculos XV e XX de nossa 

era, a censura se caracterizou prioritariamente como ação política do Estado, 

parte integrante de seu aparelho administrativo, cuja função era controlar a 

produção artística e as comunicações. Ao final do século XX, esse recurso 

administrativo de caráter autoritário foi sendo extinto em quase todos os países 

ocidentais e o controle do pensamento dissidente passou a ser exercido por 

mecanismos mais difíceis de serem identificados, combatidos, avaliados. 

(COSTA, 2014, p. 28) 
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 Ainda segundo Maria Costa, dois fatores foram decisivos na diminuição ou mudança de 

forma da censura: o desenvolvimento da democracia em torno dos meios de comunicação, com 

a participação da sociedade civil e no pós-guerras. Porém, com o fim da Guerra Fria, os 

governos neoliberais se consolidaram no Ocidente e com isso promoveram um “Enxugamento 

de Estado”, extinguindo a maior parte dos órgãos estatais de controle da comunicação. Essa 

redução provocou não apenas a diminuição do controle, mas também a diminuição do fomento 

à comunicação e à cultura.  

 Porém, enxugar ou extinguir os meios oficiais de controle não significa extinguir a 

censura. Para a autora, hoje “estamos diante de processos de interdição plurais, difusos, 

indiretos e internacionais”, o que é bem mais compatível com o capitalismo globalizado. 

(COSTA, 2014, p. 29) Além do mais, ainda que os mecanismos de controle e censura tenham 

se modificado, os motivos continuam os mesmos: dogmas religiosos, interesses político-

ideológicos etc. 

 A visão de que a censura pode ser considerada uma política de Estado também é 

compartilhada pelo jornalista Octavio Penna Pieranti. Ele afirma que a censura começou no 

Brasil no momento em que o primeiro jornal começou a circular, a Gazeta do Rio de Janeiro, 

“folhetim com notícias sobre nobres europeus, feito por nobres e censurado por nobres” 

(PIERANTI, 2008, p. 133), consolidando a censura aos meios de comunicação como algo 

comum, uma política de Estado. 

 Para ele, o sentido de política de Estado aqui não está necessariamente atrelado apenas 

à existência de órgãos de controle, mas a um conjunto de ações que tem como objetivo tornar 

durável a noção de censura como política de Estado. Essa “política” não faz parte apenas de um 

determinado governo, mas de sucessivos governos, de formas mais duras ou brandas, 

dependendo da situação política em que o governo se encontre, “encarada, por excelência, como 

prática cotidiana do Estado” (PIERANTI, 2008, p. 134). Ainda segundo Pieranti: 

“Estabelecendo a censura, governos de diferentes matizes enfrentam menos críticas e 

dificuldades em sua relação com a sociedade. Podem, indiretamente, controlar a opinião 

pública, na medida em que decidem que notícias serão publicadas e com que enfoque [...]” 

(idem ibidem). 

 Pieranti também afirma que a censura no Brasil foi sempre justificada como algo para o 

bem comum. Numa perspectiva similar, Maria Costa sustenta que boa parte do argumento que 
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embasa o controle sobre a comunicação é a manutenção da ordem (político ideológica), da 

moral e dos bons costumes (geralmente ligados à dogmas religiosos). 

Segundo Pieranti, a censura pode se apresentar de três formas: proibição explícita, 

censura interna nas próprias redações e situação financeira precária dos veículos de 

comunicação. 

 A primeira é a mais ostensiva, utilizada no Brasil principalmente no período do Estado 

Novo (1937-1945) e da Ditadura Militar (1964-1985). Consiste na censura prévia de materiais 

e conteúdos que desagradavam o governo, expressa diretamente por telefonemas e 

comunicados e até pela presença física de censores nas redações. “Ao colocar em prática esse 

mecanismo, o governo protege seus aliados e a si mesmo.” (PIERANTI, 2008, p. 135) 

 A censura interna às redações passa diretamente pelo ambiente desregulado das 

comunicações no Brasil. A liberdade de expressão passa a ser o que os donos dos veículos de 

comunicação julgam adequado. De acordo com Pieranti, isso não dá a proteção ao repórter para 

que ele exerça seu trabalho da forma mais autônoma possível. Em outras palavras, em um 

ambiente desregulado e sem garantias mínimas, o repórter não tem nem condições de discordar 

da linha editorial do veículo sem risco de sofrer represálias. Isso afeta diretamente a liberdade 

de expressão do jornalista. 

 E por fim, a situação financeira ruim de alguns veículos de comunicação. Essa forma de 

censura não faz uso de coerção aparente, mas financiamentos, empréstimos e subvenções – ou 

sua ausência – podem influenciar diretamente no conteúdo veiculado ou silenciado. 

 Para Pieranti, a não existência de uma regulação clara sobre liberdade de expressão, 

liberdade de imprensa e liberdade de empresa, cria ao mesmo tempo um impasse sobre as 

comunicações no Brasil e favorece o discurso segundo o qual qualquer tentativa de regulação 

do setor se configura em censura. A censura pode se dar das mais diversas formas e pelos mais 

diferentes motivos, mas uma legislação clara e democrática poderia dificultar as tentativas de 

silenciamento que sempre recaem sobre os menos favorecidos e menos influentes. 

 

2.2 – Estado Novo e Ditadura Militar: censura e concentração das comunicações 

  

 Quando se trata do debate sobre a regulação da mídia, as grandes empresas de 

comunicação o rechaçam imediatamente como sendo uma tentativa de censura por parte do 
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Estado. Embora exista o trauma justificado por dois períodos em que o Estado brasileiro 

censurou fortemente a imprensa no século XX – Estado Novo (1937-1945) e na Ditadura Militar 

(1964 -1985) –, a censura pode ter diferentes formas e vir de diferentes censores. 

 De acordo com textos do Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (CPDOC), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o período intitulado 

“Estado Novo” aconteceu sob o governo de Getúlio Vargas, e teve início em um golpe de estado 

em novembro de 1937. 

 Dado pelo próprio Vargas e apoiado por diversas lideranças políticas e militares, esse 

golpe tinha como objetivo a continuidade do governo de Getúlio. No mesmo dia, foi 

promulgada uma nova constituição, a Constituição Federal de 1937. Elaborada pelo advogado, 

jurista e Ministro da Justiça do novo regime, Francisco Campos, tinha um importante caráter 

centralizador. De fato, uma de suas características mais importantes é a centralização do poder 

na figura do próprio Vargas. 

 Com o advento do rádio e do cinema, a imprensa teve destaque no governo Vargas. 

Criado por um decreto presidencial que unia o Departamento Oficial de Publicidade e o 

Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, em 1939 surgiu o Departamento de Imprensa 

e Propaganda (DIP) com o objetivo de disseminar a ideologia do Estado Novo. O braço do DIP 

nos estados era chamado DEIP, dessa forma ficava muito mais fácil para o governo o controle 

das informações e atividades culturais do país. 

 O novo órgão do governo podia controlar as mais diversas formas de manifestação de 

cultura e pensamento, como cinema, radiodifusão e imprensa. No caso específico do rádio e da 

imprensa, não havia apenas o controle sobre o conteúdo, mas seu uso direcionado para 

disseminar as ideias do governo. 

 

Na imprensa, a uniformização das notícias era garantida pela Agência 

Nacional. O DIP as distribuía gratuitamente ou como matéria subvencionada, 

dificultando assim o trabalho das empresas particulares. Contando com uma 

equipe numerosa e altamente qualificada, a Agência Nacional praticamente 

monopolizava o noticiário. (FGV. CPDOC, 2017.a)17 

 

                                                           
17 Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-

45/EducacaoCulturaPropaganda/DIP Acesso em: 20/09/2016 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/EducacaoCulturaPropaganda/DIP
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/EducacaoCulturaPropaganda/DIP
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 Já o rádio era utilizado em lugares comuns, como estabelecimentos comerciais e escolas, 

com o intuito de promover a unidade nacional. Além disso, o DIP detinha a administração dos 

setores do turismo e do teatro, além da imprensa. Fazia censura ao teatro, cinema, imprensa e 

controlava a vida cultural em geral no país. A Agência Nacional era a principal responsável 

pela monopolização das notícias que eram divulgadas no país.  

 Toda essa centralização da cultura e informação era defendida como modelo de 

modernidade e sustentada pela pretensa defesa dos princípios de agilidade, eficiência e 

racionalidade. O DIP se tornou tão importante que adquiriu status de “superministério”. Ele 

devia censurar as diversões públicas antes mesmo da intervenção da Polícia Civil do Distrito 

Federal. E todas as questões relativas à propaganda dos ministérios passaram à sua 

responsabilidade. 

 Ainda de acordo com o arquivo histórico, Vargas sempre teve uma relação conflituosa 

com a imprensa, desde seu primeiro governo, daí a forte censura no Estado Novo. E foi com 

forte influência da imprensa que o regime começou a se desgastar. “A esmagadora maioria da 

imprensa nesse período, principalmente a da capital da República, era contrária a Vargas.” 

(FGV. CPDOC, 2016.b)  

 Dois fatores relevantes contribuíram para o descontentamento da imprensa com o 

Governo Vargas: primeiramente, a liberdade de expressão foi riscada da Constituição e com 

isso a censura prévia a todas as atividades culturais do país. Em segundo, Vargas lega a 

imprensa o caráter unicamente de utilidade pública, ou seja, disseminando comunicados e 

propagandas do governo. Os jornais que descumprissem essas ordens poderiam ser punidos 

com a prisão de seus diretores. 

 Outra forte característica da censura da época, era a determinação de que todos os jornais 

precisavam ter registro anual no DIP para a importação de papel de imprensa, o que facilitou o 

controle e dificultou a situação financeira dos jornais. “Nesse período dezenas de jornais 

deixaram de circular e centenas não conseguiram registro” (FGV. CPDOC, 2016. b). 

 Então, além da censura direta aos conteúdos, outra forma de controle de informações é 

o aproveitamento da frágil situação financeira de vários jornais da época. Assim, sem coerção 

aparente, empréstimos e subsídios são oferecidos para aquelas empresas que estão dispostas a 

apoiar o governo, da mesma forma que as mesmas subvenções são suprimidas das empresas 

que se opõem ao regime, como discutido no primeiro tópico deste capítulo. 
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Como os recursos obtidos com as vendas em bancas e assinaturas eram 

insuficientes, os meios de comunicação precisavam valer-se de outras fontes 

de renda, utilizando como moeda de troca seu peso junto à opinião pública. 

Graças a esse trunfo, os barões da imprensa sempre mantiveram relações 

especiais com o governo, que tanto lhes prestava favores diretos como 

beneficiava seus amigos – amigos que sabiam retribuir a ajuda oferecida. Para 

assegurar o apoio dos meios de comunicação, ou ao menos evitar que lhe 

fizessem oposição frontal, o governo contemplava jornais e revistas com 

isenções fiscais, facilidades para importação de papel, eventualmente 

anúncios etc. (WEINER apud PIERANTI, 2008, p. 137) 

 

 Na verdade, para Venício Lima, o período do Estado Novo é emblemático por ter 

atingido tanto a imprensa escrita quanto a radiodifusão, mas a relação intrincada entre Estado e 

jornais é mais antiga. Segundo ele, existe uma relação direta de poder: o Estado facilita e 

possibilita a circulação dos jornais e os jornais abrem seu espaço para utilização política pelo 

Estado. 

 Lima descreve a relação entre Estado e imprensa como interdependente e nem as 

“reformas modernizadoras” teriam sido capazes de modificar essa situação, “inclusive, para a 

concentração da propriedade que ocorre a partir desse período” (LIMA, 2011, p. 67). Para o 

autor, o momento em que o pêndulo começa a pesar mais a favor da mídia é justamente o seu 

crescimento enquanto conglomerados privados, centralizando a relação entre a sociedade e o 

Estado. 

 Retrocedendo para um momento anterior ao marco do Estado Novo, Lima explica que 

o início do monopólio comunicacional acontece pela própria natureza do modelo adotado, 

sendo acatado o modelo norte-americano de concessão, que privilegiava a exploração comercial 

pela iniciativa privada: “[...] o rádio – porque precisava das ondas eletromagnéticas para sua 

propagação – nasceu legalmente como um serviço público cuja exploração comercial era 

concedida pela União à iniciativa privada” (LIMA, 2011, p.68). 

 O jornalista Rodrigo Cruz afirma que desde a chegada dos meios de comunicação no 

Brasil existe uma clara tendência à concentração privada e um verdadeiro emaranhado de 

permissões, portarias etc., que regem mas não regulam o setor das comunicações no país. Por 

exemplo, ao final da década de 1940 havia mais de 250 emissoras de rádio e a ausência de uma 

legislação permitiu que os primeiros monopólios começassem aí. 
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 Cruz afirma que o primeiro dispositivo regulatório da radiodifusão, criado em 1931 

(Decreto 20.047 de 27 de maio de 1931), não agradou aos empresários do setor. Esse marco 

previa a radiodifusão como um serviço de “interesse coletivo e seu uso destinava-se 

exclusivamente à educação, cabendo ao Ministério da Educação e Saúde Pública a ‘orientação 

educacional’ das emissoras de rádio” (CRUZ, 2011, p.14). O jornalista acrescenta ainda que 

esse decreto foi considerado “incompleto” pelos empresários, pelo caráter de interesse 

preferencialmente público, o que acabou fazendo com que posteriormente fossem editadas 

várias outras portarias beneficiando os grupos comerciais. 

 Retomando Venício Lima, esse modelo que inaugura a chamada comunicação eletrônica 

de massa, seria utilizado também com a chegada da televisão (1950) e só teria uma legislação 

própria na década de 1960, com a criação do Código Brasileiro de Telecomunicações (1962)18. 

Contudo, apesar de determinar que aqueles em exercício de mandato não podem ser 

beneficiários das concessões, o Código não legisla claramente a respeito da propriedade e do 

monopólio. 

 

Ao omitir qualquer norma que proibisse ou limitasse a propriedade cruzada 

dos meios [...] a regulação dos serviços públicos de rádio e televisão permitiu 

que os principais grupos privados de mídia se consolidassem no país como 

grupos multimídia, tanto em nível nacional como regional. [...] Torna-se, 

portanto, irrelevante a diferença entre mídia impressa e mídia eletrônica, do 

ponto de vista do grupo empresarial controlador. (LIMA, 2011, p. 68) 

  

 Para Rodrigo Cruz, apesar do Código Brasileiro de Telecomunicações ter sido um marco 

e um avanço, também facilitou a outorga indiscriminada de concessões públicas de TV e rádio 

no país. A União passou a ser a única responsável pela liberação dessas concessões, retirando 

o poder de outorga de estados e municípios. Ainda segundo Cruz, “essa mudança foi 

historicamente significativa, pois durante a ditadura militar, as outorgas passaram a depender 

diretamente dos interesses do governo federal, favorecendo os que estivessem politicamente 

alinhados com o regime de exceção” (CRUZ, 2011, p. 15). 

 O processo que culminou no golpe civil militar de 1964 começou em 1961, com a 

renúncia do então presidente Jânio Quadros, que permaneceu apenas sete meses no poder. Pela 

Constituição vigente, o sucessor imediato seria o vice-presidente João Goulart, do Partido 

                                                           
18 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4117.htm Acesso em: 20/09/2016 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4117.htm
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Trabalhista (PTB). Jango era considerado o continuador da política popular implementada por 

Getúlio Vargas e era apoiado por setores de esquerda. 

 O apoio a João Goulart veio da sua terra natal, o Rio Grande do Sul, onde foi formada 

uma aliança chamada “Rede da Legalidade”, que exigia o cumprimento da Constituição. A 

solução veio através de um acordo que mudou o regime de presidencialismo para 

parlamentarismo, o que garantiu o respeito à Carta Magna da época e acalmou a elite. Porém, 

sem a centralidade do regime presidencialista, Jango não conseguiu conter a crise econômica e 

começou a perder apoio de sua própria base política. 

 Enfraquecido politicamente, Jango voltou-se a grupos de esquerda e recebeu o apoio de 

Leonel Brizola e Miguel Arraes. Buscou também apoio nos grupos estudantis e sindicatos. Os 

setores conservadores também se organizavam por meio do Instituto Brasileiro de Ação 

Democrática (IBAD), que era financiado pela embaixada americana e por empresários 

paulistanos. 

 Então, na madrugada do dia 1º de abril de 1964, o golpe militar foi deflagrado e não 

encontrou movimentos de resistência do presidente João Goulart. Apesar dos esforços de 

Brizola para resistir, Goulart seguiu para o exílio no Uruguai. De acordo com os textos do 

arquivo histórico, o presidente da Câmara dos Deputados à época, Ranieri Mazzilli, declarou 

vaga a presidência da república e assumiu interinamente o cargo antes mesmo de Jango deixar 

o país.   

 

Nos primeiros dias após o golpe, uma violenta repressão atingiu os setores 

politicamente mais mobilizados à esquerda no espectro político, como por 

exemplo o CGT, a União Nacional dos Estudantes (UNE), as Ligas 

Camponesas e grupos católicos como a Juventude Universitária Católica 

(JUC) e a Ação Popular (AP). Milhares de pessoas foram presas de modo 

irregular, e a ocorrência de casos de tortura foi comum, especialmente no 

Nordeste. O líder comunista Gregório Bezerra, por exemplo, foi amarrado e 

arrastado pelas ruas de Recife. (FGV. CPDOC, 2016, c)19 

 

 Após o sucesso do golpe, eram necessárias medidas que fundamentassem essa posição, 

como minar o aparato governamental que fora deposto, assinalar uma política a ser seguida pelo 

país e a posição do grupo militar que tirara do poder um presidente da república. Foram criados 

                                                           
19 Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/Golpe1964 Acesso em: 21/09/2016 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/Golpe1964
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assim os “Atos Institucionais”, para dar legitimidade e legalidade à nova situação política do 

país. 

 O preâmbulo do Ato Institucional I assegurava que o golpe era uma “autêntica 

revolução”20 e que nela se legitimava a vontade de todo o povo brasileiro. De acordo com o site 

oficial do Planalto, no período de 1964 a 1969 foram editados dezessete Atos Institucionais, 

dos quais nenhum está mais em vigor. 

 O mais famoso deles é o Ato Institucional número 5 ou AI-V. A oposição estava agora 

mais organizada e tentava meios para aumentar sua força política, se recusando a votar 

incondicionalmente todos os projetos de lei do Governo. Mas a maior força da resistência vinha 

dos movimentos estudantis e artísticos. 

 

Algo se tinha movido em 67, ainda que parecesse que se movera para 

continuar igual. De qualquer maneira, a ditadura havia trocado de 

ditador, a legislação revolucionária fora substituída por uma 

Constituição – tudo bem, mas já era uma Constituição – um presidente 

bonachão se dizia preocupado com a “normalização democrática” e 

uma nova geração parecia disposta a deixar a marca de sua presença em 

todos os campos da História. Muitas vezes, o ano iria dar a impressão, 

repetindo Millôr Fernandes, de que o país corria o risco de cair numa 

democracia. (VENTURA, 2008, p. 25) 

  

 Mas, sob pressão de aliados políticos, o então presidente General Costa e Silva institui 

no dia 13 de dezembro de 1968 o Ato Institucional número 5, ou legislação de exceção. Esse 

ato endureceu o regime e caiu fortemente não apenas sobre o Congresso Nacional, que foi 

fechado imediatamente e por quase um ano, mas sobre a imprensa de forma agressiva. 

 A censura à imprensa e atividades culturais já existia desde o início do regime, mas foi 

institucionalizada com o decreto do AI-V. Segundo Zuenir Ventura, a censura aos jornais 

começou na noite anterior ao novo decreto, com os censores do regime invadindo as redações 

de rádios, revistas e jornais de vários estados brasileiros. Publicações como O Estado de São 

Paulo, Jornal da Tarde, Correio da Manhã, Jornal do Brasil, Última Hora e Correio Braziliense 

(único jornal editado na Capital) foram sistematicamente censuradas. 

                                                           
20 Disponível em: 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=1&tipo_norma=AIT&data=19640409&link=s 

Acesso em: 21/09/2016 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=1&tipo_norma=AIT&data=19640409&link=s
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 Durante o período que compreendeu a vigência do ato, entre dezembro de 1968 e 

dezembro de 1978, os jornalistas tiveram que conviver com censores dentro das redações. 

Ainda assim, em junho de 1969 foi criado “O Pasquim”, jornal semanal que reunia alguns dos 

maiores nomes do jornalismo e chargistas da época, como Jaguar, Ziraldo e Sérgio Cabral, entre 

outros. Sua linguagem era cômica e debochada, sempre abordando a política, enfrentando a 

censura e a elite conservadora. Até 1973 vendeu 250 mil exemplares e foi um marco na história 

do jornalismo brasileiro. 

 

[...]o AI-V desenvolveu um implacável expurgo nas obras criadas. Em dez 

anos, cerca de 500 filmes, 450 peças de teatro, duzentos livros, dezenas de 

programas de rádio, 100 revistas, mais de 200 letras de música e uma dúzia de 

capítulos e sinopses de telenovelas foram censurados. [...] O índex reunia um 

elenco variado, que ia de Chico Buarque, um dos artistas mais censurados e 

perseguidos da época, a Dercy Gonçalves e Clóvis Bornay. (VENTURA, 

2008. p. 250) 

  

 Manifestantes, trabalhadores, estudantes foram perseguidos, presos e torturados, 

parlamentares foram cassados, jornalistas foram censurados e exilados. De acordo com Zuenir 

Ventura, não é possível calcular o número exato de prisões, mas estima-se que centenas dessas 

pessoas foram presas pelo Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), Polícia Militar e 

Exército. 

 Para o jornalista Alberto Dines, foi um terrível momento da imprensa, mas ele ressalta 

que a derrubada do presidente João Goulart aconteceu com maciço apoio da mídia da época: 

“em 1964, a grande imprensa embarcou numa aventura da qual foi uma das maiores vítimas”.21 

Para ele, isso deve lembrar a imprensa que sempre que ela assume o lugar de protagonista, ao 

invés de observador, tende a pagar um preço maior. 

 Porém, houve também avanços no próprio setor de comunicações. De acordo com o 

jornalista Rodrigo Cruz, o governo Médici promoveu um salto nas comunicações do Brasil, 

utilizando-se da radiodifusão (rádio e tv) para construir “a tão sonhada unidade nacional”. 

Dentro do período da ditadura foram criados: Embratel (1965), o Ministério das Comunicações 

(1967), Empresa Pública de Correios e Telégrafos (1969) e a Telebrás (1972), todos esses 

órgãos fazendo parte do Plano de Integração Nacional. 

                                                           
21 Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br/diretorio-academico/ai5-a-imprensa-acusou-o-golpe/ 

Acesso em: 21/09/2016 

http://observatoriodaimprensa.com.br/diretorio-academico/ai5-a-imprensa-acusou-o-golpe/
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 Cruz afirma também que mesmo com esse avanço nas delimitações da área de 

comunicação, esse foi um dos momentos mais férteis para o surgimento dos monopólios de 

comunicação. Poucas coisas foram tão úteis ao regime “quanto o apoio da Rede Globo, 4º maior 

emissora de TV do mundo, que por anos foi porta-voz da ditadura, dos interesses estratégicos 

das oligarquias nacionais e do grande capital estrangeiro” (CRUZ, 2011, p. 14). 

 Outro indício da relação entre a ditadura militar e a concentração midiática no Brasil é 

exposta pelo professor Venício Lima. Ele cita um caso emblemático em que o general 

Figueiredo (presidente entre 1979-1985) se viu envolvido em um episódio polêmico sobre 

concessões de canais de rádio e TV em um curto período, sendo a maior parte dos beneficiados, 

políticos. Esses políticos, impedidos de serem concessionários pelo Código Nacional de 

Telecomunicações, utilizavam-se de outros meios, como recorrer ao nome de parentes na 

disputa pela outorga. 

 

Dados do Ministério das Comunicações divulgados à época revelavam que, 

enquanto em todo ano de 1982 foram outorgadas 134 (cento e trinta e quatro) 

novas concessões; em 1983, 80 (oitenta); e em 1984, 99 (noventa e nove); 

somente nos dois últimos meses e meio (74 dias) de seu “mandato”, o general 

Figueiredo assinou 91 decretos de concessões de radiodifusão. (LIMA, 2011, 

p.52) 

 

 O exemplo mais enfatizado por Venicio Lima é o de uma concessão na cidade de 

Cascavel, no Paraná. O beneficiário dessa concessão era um grupo ligado ao deputado federal 

José Carlos Martinez (Partido Democrático Social – PR), e chegou a ultrapassar os limites 

técnicos, já que o Estado já havia ocupado o limite de canais disponibilizado pelo Plano Básico 

de Distribuição, preparado pelo Ministério das Comunicações.  Ainda assim, Figueiredo 

outorgou a concessão e em dois meses uma mudança no Plano Básico tornou possível a 

utilização desse canal. 

 Segundo Lima, esse fato teve ares de escândalo à época e foi amplamente criticado pela 

imprensa, que via um claro favoritismo na outorga de concessões de radiodifusão. Por exemplo, 

a “Revista Veja, de 27 de março de 1985, no artigo ‘Concessões em exame’, destacava o 

acontecido no Paraná, como ‘particularmente curioso’ (LIMA, 2011, p. 53). 

 A questão das concessões foi também preocupação do presidente eleito Tancredo 

Neves, que antes da votação garantiu que estudaria minuciosamente os critérios de distribuição. 

Já eleito, em sua primeira coletiva de imprensa, disse ser relevante a “democratização dos 
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instrumentos de comunicação”, frisando o caráter autoritário que ainda predominava no setor. 

Finalizou dizendo que sem o conhecimento aprofundado da matéria, a primeira medida que lhe 

ocorria era a criação de “um Conselho Nacional de Comunicações que tenha participação direta 

tanto na tomada de decisão quanto na fiscalização do funcionamento.” (NEVES apud LIMA, 

2011, p. 54) 

 Venicio Lima comenta que havia indícios de que mesmo que Tancredo Neves tentasse 

de alguma forma regular o setor, não conseguiria, pois isso mexeria com os interesses da aliança 

que permitiu que ele chegasse à presidência. Neves almoçou com o dono das Organizações 

Globo, Roberto Marinho, na casa do diretor regional da TV GLOBO, em Brasília, e de Antônio 

Carlos Magalhães. Magalhães viria a ser indicado como Ministro das Comunicações.  

 Ainda de acordo com o autor, Antônio Carlos Magalhães teria, apenas três dias depois 

de assumir o Ministério das Comunicações, assinado uma portaria suspendendo 140 concessões 

que estavam em tramitação, outorgadas por Figueiredo entre outubro de 1984 e março de 1985, 

e instaurou uma comissão para reexaminar as concessões já existentes. Tudo isso com o 

objetivo de evitar que “as concessões de rádio e televisão continuassem a ser distribuídas por 

critérios ‘exclusivamente políticos, partidários e até personalistas”. (LIMA, 2011, p. 55) 

 Porém, segundo Lima, os mesmos personagens que à redemocratização se mostraram 

dispostos à modificar o sistema de outorga de concessões, acabaram se tornando o grupo mais 

privilegiado com a promulgação da nova Constituição Federal. Pois, justamente a parte que 

toca às questões de competência e critérios para concessão, renovação e até cassação dos 

serviços de radiodifusão continuaram sem regras claras e deixados para regulação posterior. 

 É de conhecimento histórico que Tancredo Neves faleceu antes de poder tomar posse, 

logo seus compromissos com o setor, incluindo a criação do Conselho Nacional de 

Comunicação, acabaram não se concretizando. Mesmo que entidades de classe e alguns 

parlamentares tenham tentado, de acordo com Lima, esse ponto foi derrotado já durante a 

Constituinte. 

 

O senhor Antônio Carlos Magalhães continua ministro das Comunicações e é 

atualmente (1987) objeto de três Comissões Parlamentares de Inquérito no 

Congresso Nacional para apurar seu alegado envolvimento na compra, pelo 

senhor Roberto Marinho, presidente das Organizações Globo, do controle da 

NEC do Brasil (fabricante de equipamentos de comunicação) e na 

transferência da programação da Rede Globo, na Bahia, da TV Aratu para a 

TV Bahia, tendo esta como sócios um cunhado, um irmão e um filho do 

ministro. (LIMA, 2011, p. 61) 
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 A comissão instaurada pelo Ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, 

para rever as concessões outorgadas no Governo Figueiredo foi concluída afirmando que não 

houve irregularidades no processo de outorga e do ponto de vista legal nada poderia ser feito.  

 

2.3 – Rede Globo e FNDC: do monopólio à luta pela democratização da mídia 

 

“É muito mais fácil, muito mais cômodo, muito mais barato e não 

exige derramamento de sangue controlar a opinião pública por meio 

dos seus órgãos de divulgação do que construir bases militares ou 

financiar tropas de ocupação.” 

(CALMON apud HERZ, 1983, p. 3) 

 

 

 Muito embora o objetivo desta pesquisa não seja o aprofundamento na história das 

Organizações Globo enquanto agente de influência social, política, econômica e principalmente 

ideológica, ela se destaca como o maior exemplo de concentração da mídia no Brasil. De acordo 

com o jornalista Daniel Herz, a Globo era considerada uma das maiores empresas privadas de 

comunicação do mundo, atrás apenas das três grandes norte-americanas CBS, NCB e ABC. 

(HERZ, 1983, p. 9) 

 Quando a Globo completou 50 anos de existência, em abril de 2015, as jornalistas da 

Revista Caros Amigos, Mabel Dias e Iara Moura, listam 5 motivos pelos quais esse aniversário 

deveria ser “descomemorado”. São eles: monopólio econômico do setor de radiodifusão e da 

audiência no país; desrespeito à Constituição; violação dos direitos humanos; linha editorial 

tendenciosa e jornalismo parcial; sonegação de impostos. (DIAS; MOURA, 2015, p.30) 

 Sobre o monopólio econômico, além de dificultar que haja pluralidade de conteúdo e 

diversidade cultural e política, também descumpre o artigo 54 da Constituição Federal, que 

estabelece que os deputados e senadores não podem “firmar ou manter contrato com pessoa 

jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou 

empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas 

uniformes” (BRASIL. Constituição, 1988). 

 Segundo as jornalistas, os casos das famílias Sarney, Magalhães, Collor e Barbalho, 

respectivamente nos estados do Maranhão, Bahia, Alagoas e Pará, e suas relações com as 
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afiliadas da Rede Globo nesses lugares é “conhecida e quase folclórica” (DIAS; MOURA, 

2015, p. 30). Além disso, a empresa é dona de revistas, jornais, rádios e TVs, totalizando, 

aproximadamente, 122 emissoras (sendo 117 afiliadas). 

 Com todo esse poder, a empresa propaga suas ideias notoriamente conservadoras, “que 

criminalizam movimentos sociais e juventude, estereotipam mulheres, negros, indígenas e 

LGBT’s”, daí sua pouca ou nenhuma preocupação com os direitos humanos no Brasil (DIAS; 

MOURA, 2015, p. 30). Ainda no contexto da propagação de ideias conservadoras, a Rede 

Globo também tem uma linha editorial conservadora, pouco simpática a manifestações por 

avanço das pautas sociais e inclusivas. 

 

A disparidade no enquadramento e no espaço dedicado à cobertura dos dois 

momentos políticos – as chamadas jornadas de junho e as manifestações de 

2015 – são elementos importantes para se pensar a posição política do grupo 

econômico de detém a emissora. Além disso, [...] a Polícia Federal detectou 

indícios de sonegação e auditou as contas da Globo: em 2006, a empresa 

deixou de recolher impostos que à época chegavam a R$ 615 milhões. Hoje a 

dívida passa de R$ 1 bilhão. (DIAS; MOURA, 2015, p. 30) 

 

 Porém, o que hoje é um dos maiores conglomerados de comunicação do mundo, 

começou sendo um jornal impresso, em 1925, fundado por Irineu Marinho, que veio a falecer 

poucos meses depois. Seu filho, Roberto Marinho, assumiu o cargo de diretor e editor-chefe em 

1931, aos 26 anos de idade. O primeiro passo enquanto empreendedor foi a criação da Rádio 

Globo, em 1944, no encalço das audiências que as rádios de então tinham por conta dos 

noticiários sobre a II Guerra Mundial. 

 De acordo com os jornalistas Igor Carvalho e Anna Beatriz Anjos, também da Revista 

Caros Amigos, entre as décadas de 50 e 60 a Globo passou a operar também o canal 4 na TV, 

no Rio de Janeiro. Essa concessão foi outorgada pelo presidente Eurico Gaspar Dutra e 

prontamente atendida. "Porém, em 1953, Getúlio Vargas, então Presidente da República, 

revogou a concessão e deixou Roberto Marinho de mãos abanando." Isso provocou uma 

oposição forte ao governo Vargas por parte Marinho através de seu jornal. O Globo também 

atacou o jornalista Samuel Weiner, dono do jornal A Última Hora, por ser financiado e defender 

o governo. (ANJOS; CARVALHO, 2015, p. 12) 

 A perseguição seguiu até a derrubada de João Goulart (que seguia a mesma linha política 

de Vargas) pelo Golpe Militar de 1964. Como visto anteriormente, esse era um momento de 
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forte contradição social e política e o Brasil. A Globo não somente apoiou o golpe como usou 

de todo seu poder de influência para legitimá-lo enquanto regime22. 

 

Foi nesse contexto que uma nova estratégia das forças imperialistas, em 

relação aos meios de comunicação, começou a delinear-se. Em 1961 surgiram 

os contratos elaborados inconstitucionalmente entre as organizações Globo e 

o grupo norte-americano Time-Life, que iriam transformar aquele grupo 

empresarial brasileiro na maior potência econômica na área da comunicação 

na América Latina. As dificuldades institucionais, entretanto, só permitiram 

que os contratos fossem plenamente executados após 1964. (HERZ, 1983, p. 

51) 

 

 Venício Lima e Daniel Herz concordam que o apoio financeiro internacional foi 

fundamental para o crescimento da Rede Globo. Entretanto, a empresa descumpriu com o artigo 

160 da Constituição Brasileira de 1946, que proibia o capital internacional de investir em 

empresas de comunicação brasileiras. O investimento veio através do grupo norte-americano 

Time Life, que investiu R$ 6 milhões de dólares à época, em troca de 30% dos lucros. 

 Mesmo com uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) instaurada em 1967 para 

apurar a ilegalidade, a Comissão acabou concluindo que não havia nada de errado com a 

operação. Segundo a jornalista Sandra Aguiar, “o procurador-geral da República e o presidente 

Costa e Silva, em 1968, avalizaram a operação como legal” (AGUIAR, 2015, p. 6). A parceria 

entre as empresas durou até 1969 e terminou porque a empresa americana estava insatisfeita 

com o baixo lucro no Brasil. 

 Desde então, a Rede Globo vem crescendo enquanto empresa e envolvendo-se em 

episódios polêmicos da vida política e cultural do país. Entre eles o caso Proconsult e a censura 

ao documentário inglês “Muito além do cidadão Kane”. 

O caso Proconsult aconteceu no Rio de Janeiro em 1982, durante a campanha para 

eleição do governador da cidade. Seria a primeira eleição direta desde o golpe de 1964. 

 De acordo com Anna Beatriz Anjos e Igor Carvalho (2015, pág.14), uma das novidades 

da época era a contagem total dos votos ser de forma eletrônica, mesmo que a contagem nas 

zonas eleitorais ainda fosse manual. Durante as eleições em todo o país, a SERPRO (Serviço 

                                                           
22 Disponível em: http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/O-editorial-de-Roberto-Marinho-que-

exaltou-a-Ditadura-Militar/4/27682 Acesso em: 25/09/2016 

http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/O-editorial-de-Roberto-Marinho-que-exaltou-a-Ditadura-Militar/4/27682
http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/O-editorial-de-Roberto-Marinho-que-exaltou-a-Ditadura-Militar/4/27682


59 
 

Federal de Processamento de Dados) era a responsável pela contagem final dos votos, menos 

no Rio de Janeiro, onde foi escolhida a empresa Racimec, que viria a se tornar a Proconsult. 

 A disputa pelo Governo se dava entre Leonel Brizola, recém-chegado do exílio (Partido 

Democrático Trabalhista - PDT), e Moreira Franco (Partido Democrático Social – PDS), que 

além de candidato dos militares, contava com amplo apoio da Rede Globo. De acordo com os 

jornalistas, o escândalo, além da intensa campanha de difamação contra Brizola, começou a 

aparecer aproximadamente três semanas antes das eleições. 

Venício Lima explica o esquema para fraudar as eleições em favor de Moreira Franco: 

 

A Proconsult havia desenvolvido um programa capaz de subtrair votos de 

Brizola e adicionar votos para Moreira Franco. Ao divulgar apenas os 

resultados da apuração oficial, a Rede Globo de Televisão, líder de audiência, 

seria vital para o sucesso da fraude, pois emprestaria credibilidade aos falsos 

resultados. (LIMA apud ANJOS; CARVALHO, 2015, p.14) 

  

 O caso se encerrou quando o Tribunal pediu ao SERPRO que refizesse a contagem dos 

votos, que bateu com a contagem particular feita pelo PDT. Venício Lima afirma ainda que “a 

participação da Globo está amplamente comprovada e talvez seja um dos casos mais graves de 

tentativa de manipulação da história das comunicações no Brasil” (LIMA apud ANJOS; 

CARVALHO, 2015, p. 14) 

 O caso de censura ao documentário “Beyond Citizen Kane” (Muito Além do Cidadão 

Kane), uma produção da BBC inglesa, aconteceu em 1994. O filme foi inspirado por uma 

comparação entre Roberto Marinho e o personagem Charles Foster Kane (inspirado em Willian 

Randolph Hearst, grande empresário das comunicações nos Estados Unidos), do célebre filme 

de Orson Welles, Cidadão Kane. 

 Um dos pontos mais importantes do documentário é que a Globo manipula informações 

para influenciar a opinião pública, o que foi desmentido pela empresa. A Globo tentou comprar 

os direitos do filme, mas o diretor, Simon Hastog, pretendia entrega-lo a grupos políticos e 

culturais diferentes. A primeira exibição no Brasil, que aconteceria em março de 1994, no Rio 

de Janeiro, foi impedida, pois a empresa entrou na justiça contra o lançamento do filme. 

 O documentário chegou a ser exibido no Museu da Imagem e do Som em São Paulo, 

mas a cópia foi posteriormente confiscada sob a alegação de problemas técnicos. “‘Muito Além 

do Cidadão Kane’, enfim, nunca foi transmitido pela TV no Brasil ou lançado nos cinemas 



60 
 

comerciais por aqui. Mas foi mostrado, ilegalmente, durante a década de 1990 em universidades 

e cineclubes”. (AGUIAR, 2015, p.7) 

 No ano em que a Rede Globo completou 50 anos (abril de 2015), a jornalista Marina 

Giancoli, também da Revista Caros Amigos, fez um levantamento da propriedade da Rede 

Globo. Ela possuía então 340 veículos de comunicação: 5 emissoras próprias de TV e 121 

afiliadas; Sistema de Rádio (incluído a CBN e Rádio Globo); Globosat (Globo News, 

Multishow, SporTV, GNT, entre outras). Entre os impressos: Jornal O Globo, Extra e Valor 

Econômico (com participação do Grupo Folha), além da Editora Globo, da gravadora Som 

Livre e da Globo Filmes. Na Internet, é proprietária do G1 e do GShow, que concentram a parte 

virtual de todos os seus produtos.  

 Para Giancoli, a Rede Globo é o melhor exemplo de monopólio da comunicação, por 

ser a maior empresa de mídia. No quadro geral, apenas 41 grupos de mídia são donos de 551 

veículos de comunicação e apenas nove grupos familiares controlam as comunicações no país.  

 Retomando o pensamento que iniciou este capítulo, de onde parte a censura e quem são 

os censores, Venício Lima afirma que não é mais possível culpar exclusivamente o Estado pelo 

cerceamento da liberdade de expressão e imprensa. Ele reitera que essas duas liberdades, na sua 

origem, se referiam ao arbítrio do poder absolutista e autoritário. 

 

Essas empresas de mídia – que “falam” como se fossem representantes de cada 

um de nós – constituem-se, elas próprias, em importantes e poderosos atores, 

tanto econômicos quanto políticos, mas, sobretudo, como atores 

determinantes na construção da opinião pública em todo mundo. [...] não é 

segredo para ninguém que a “indústria das comunicações” [...] se transformou 

em um dos principais negócios das últimas décadas [...] (LIMA, 2010, p. 104) 

 

 Com o desenvolvimento tecnológico e a transformação da economia, as sociedades se 

viram cada vez mais dependentes dos veículos de comunicação em massa, que passam longe 

de ser veículos de informação isentos: “junto com outras atividades anteriormente consideradas 

como exclusivas do Estado, a censura também está sendo privatizada”. (LIMA, 2010, p. 105) 

 Justamente com essa percepção de que a censura “está sendo privatizada” e o não 

cumprimento dos dispositivos constitucionais em relação ás comunicações no país, ainda na 

década de 1980, antes mesmo do fim da ditadura militar, entidades de classe, estudantes e 
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sociedade civil começaram a se organizar a fim de debater e exigir a democratização dos meios 

de comunicação de massa no Brasil. 

 Desse movimento surgiu o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação 

(FNDC) para discutir os problemas da área no país. Nascido em 1991 como um movimento 

social, transformou-se em entidade em 1995. A partir de então congrega setores da sociedade 

para discutir, debater e resolver os problemas políticos, teóricos e institucionais do setor, através 

de ações de rua, reuniões e as plenárias (que tem como objetivo fazer um balanço das ações do 

fórum). 

 O próprio site do FNDC informa que se baseava em quatro eixos norteadores: 

construção do controle público dos meios de comunicação de massa; reestruturação do mercado 

na área das comunicações; capacitação da sociedade civil e definição de uma política cultural 

para o Brasil. No entanto, esses eixos acabaram sobrepondo-se a outros de acordo as 

necessidades e o cenário político social do momento. 

 Nos anos 2000, especificamente durante os mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, houve uma grande esperança de avanço na matéria da democratização das comunicações. 

Porém, mesmo com a convocação da I Conferência Nacional de Comunicação (CONFECOM), 

o debate não pôde progredir de forma satisfatória devido à interdição por parte das grandes 

empresas de mídia. 

 Venício Lima relata que seis entidades representantes dos setores empresariais se 

retiraram da Comissão Organizadora: ABERT (Associação Brasileira de Rádio e Televisão); 

ABRA-NET (Associação Brasileira de Internet); ABTA (Associação Brasileira de TV por 

Assinatura); ADJORI BRASIL (Associação dos Jornais e Revistas do Interior do Brasil); 

ANER (Associação Nacional dos Editores de Revistas) e ANJ (Associação Nacional de 

Jornais).   

 Por ocasião da CONFECOM 2009, o FNDC lançou em parceria com movimentos 

sociais e poder público, a Plataforma para o Marco Regulatório das Comunicações. Mais tarde, 

em 2012, foi lançada a campanha “Para Expressar a Liberdade”. O foco principal dessa ação é 

a “Lei de Mídia Democrática”, um projeto de lei de iniciativa popular que propõe a 

regulamentação para o setor de comunicação no Brasil. O projeto defende ações de 

universalização da banda larga e neutralidade da rede. Também denuncia a falta de pluralidade, 

diversidade e concentração dos meios de comunicação no país.  
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 Após a reflexão anterior a respeito da censura e dos interesses comerciais das empresas 

de comunicação no Brasil, é possível compreender porque qualquer tentativa de regulação é 

imediatamente repelida. O mero debate sobre o assunto já desperta polêmica entre os veículos 

de comunicação e governo.  

 Venício Lima ressalta ainda que o debate público da regulação ou democratização da 

comunicação é condição fundamental para a autodeterminação coletiva e “razão última da 

liberdade individual de expressão”. Por fim, apenas um sistema funcionando de maneira 

policêntrica, que permita a participação das diversas vozes, pode ajudar a manter e aprimorar 

cada vez mais a democracia no Brasil. (LIMA, 2012, p. 44) 

 

2.4 - Competência crítica em informação: um novo olhar sobre a democratização da mídia 

  

 Retomando o pensamento de Venício Lima, de que o direito à comunicação é também 

o direito à informação e que o direito à informação é garantido por lei (CF Brasileira, art. 5º; 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. 19º), é possível argumentar que uma pessoa 

precisa ter acesso à informação para se tornar ou se aprimorar enquanto cidadão.  

 Esse pensamento é também colocado por Jussara Borges e Helena Pereira da Silva, 

pesquisadoras do campo da Ciência da Informação, ao afirmarem que “a informação é prática 

potencializadora da construção e prática cidadã” (2006). Ou seja, o exercício da cidadania 

necessita de indivíduos capazes de lidar com a informação. 

 

É por meio do intercâmbio informacional que os sujeitos sociais se 

comunicam e tomam conhecimento de seus direitos e deveres. Cidadãos mais 

aptos para o uso da informação têm melhores condições para decidir e exercer 

sua participação política com maior responsabilidade e consciência. 

(BORGES; SILVA, 2006, p. 129) 

 

 As autoras buscam relacionar o conceito de cidadania “de forma genérica” ao de acesso 

à informação e competência informacional. Assim, para elas, “a cidadania é um meio de 

proteção e uma condição para o exercício dos direitos e, também, deveres” (2006). Porém, 

apesar de ser um direito, o acesso à informação ainda não pode ser plenamente exercido, pois 
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grande parte da população brasileira não tem condições de “interpretar textos, contextos, 

articular ideias e escrever”.23 

 Sobre o argumento da cidadania, as pesquisadoras afirmam que é papel do Estado 

construir mecanismos que garantam pleno acesso à informação e não apenas à oferta de 

informação. Ou seja, um modelo de cidadania precisa ultrapassar a simples posse de 

determinada informação e incorporar as condições de “interpretação da realidade e construção 

de sentido pelos indivíduos [...] que sejam capazes de serem construtores de significados” 

(BORGES; SILVA, 2006). 

 Em outras palavras, se for levado em conta que uma população consciente, informada, 

é capaz de compreender contextos mais plurais e complexos, o acesso à informação pode ser 

considerado o viabilizador de um regime democrático. “Se informação relevante está disponível 

e é compreendida, as pessoas mudam suas vidas com uma rapidez extraordinária” (BURKE e 

ORNSTEIN apud BORGES; SILVA, 2006). 

 Para as autoras, a informação sempre esteve presente em todas as atividades humanas. 

Com a emergência das novas tecnologias de informação, comunicação e sua disseminação em 

nível mundial, a democracia encontra um terreno fértil para ser fortalecida, pois o fluxo 

informacional não poderia mais ser centralizado e, portanto, controlado. 

 

A sociedade informacional diz respeito a uma forma específica de organização 

social, onde, a geração, o processamento e a comunicação da informação 

passam a ser as fontes fundamentais de produtividade e de poder, propiciada 

pelas novas condições tecnológicas que emergiram na atualidade. 

(CASTELLS apud BORGES; SILVA, 2006 p. 133) 

 

 Levando em consideração que as informações existem e estão disponíveis para consulta, 

surge a questão sobre a habilidade, ou competência, para acessá-la. Ainda de acordo com 

Borges e Silva, não é possível existir uma “sociedade da informação sem cultura informacional, 

e o maior problema da inclusão social não é a falta de computadores, mas o analfabetismo em 

informação” (2006). 

 Elizete Vieira Vitorino e Daniela Piantola afirmam que o “desenvolvimento de 

habilidades e competências que permitam o uso consciente, criativo e benéfico da informação” 

                                                           
23 Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/revista/758/analfabetismo-funcional-6202.html Acesso em: 

08/11/2015  

http://www.cartacapital.com.br/revista/758/analfabetismo-funcional-6202.html
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tornou-se fundamental para que o indivíduo atue efetivamente no contexto social em que está 

inserido (2009) e, a partir de uma nova relação com a informação e o saber, seja capaz de 

estabelecer uma relação de aprendizado ao longo da vida. 

 Segundo essas autoras, apoiadas na definição de Ropé e Tanguy (1997), a competência 

seria inseparável da ação, sendo o “conjunto de conhecimentos, qualidades, capacidades e 

aptidões que habilitam para a discussão [...] acompanhados das qualidades e da capacidade que 

permitem executar as decisões” (VITORINO; PIANTOLA, 2009). 

 O conceito de informação possui diversas possibilidades de interpretação. Vitorino e 

Piantola se atêm à definição de Barreto, para quem a informação é composta de “estruturas 

simbolicamente significantes, codificadas de forma socialmente decodificável e registradas 

(para garantir permanência no tempo)”. Então, essas estruturas tem a possibilidade de originar 

conhecimento para o indivíduo e para a sociedade, sociedade que é, ao mesmo tempo, geradora 

e receptora dessa informação transformada em conhecimento. 

 De acordo com os trabalhos de Vitorino e Piantola, e também de Arthur Bezerra (2015), 

a definição mais conhecida e utilizada de competência em informação é a formulada pela ALA 

(American Library Association). Na sociedade da informação atual, essa competência se 

estende também ao domínio de ferramentas digitais. 

 

Competência em informação é uma habilidade de sobrevivência na Era da 

Informação. Em vez de se afogar na abundância de informação que inunda 

suas vidas, pessoas competentes em informação sabem como encontrar, 

avaliar e utilizar as informações de forma eficaz para resolver um determinado 

problema ou tomar uma decisão – não imposta se a informação selecionada 

venha de um computador, um livro, uma agência governamental, um filme, 

ou qualquer outra fonte possível. (ALA apud BEZERRA, 2015) 

 

 Para Bezerra, é importante frisar o viés crítico da competência em informação, que 

estaria sempre relacionado com o aprendizado ao longo da vida, “no sentido de enfrentar os 

desafios tecnológicos, econômicos e sociais, para reverter a desvantagem e incrementar o bem-

estar de todos” (DECLARAÇÃO DE ALEXANDRIA24 apud BEZERRA, 2015). 

 Ainda segundo Bezerra, com base no pensamento de Elmborg e Paulo Freire, a noção 

de competência crítica em informação seria uma ferramenta de “empoderamento” e 

“libertação” dos indivíduos (2015).  Essa concepção é em certa medida compartilhada por 

                                                           
24 Disponível em: http://www.ifla.org/files/assets/wsis/Documents/beaconinfsoc-pt.pdf Acesso em: 08/11/2015  

http://www.ifla.org/files/assets/wsis/Documents/beaconinfsoc-pt.pdf
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Vitorino e Piantola, que explicam que a noção de pensamento crítico tem base no pensamento 

iluminista do século XVIII (2009). 

 Segundo as autoras, a competência em informação pode ser uma forma de pensamento 

crítico aplicado ao domínio da informação, já que a informação sempre estará atrelada a um 

contexto sociopolítico e sofre distorções e direcionamentos de ordem ideológica. Portanto, a 

pessoa competente em informação seria aquela que possui a habilidade de “superar as barreiras 

impostas pela indústria da informação e por outros mecanismos socialmente dominantes” 

(VITORINO; PIANTOLA, 2015). 

 Ainda de acordo com as autoras, a competência em informação é um instrumento 

fundamental para uma sociedade livre e “verdadeiramente democrática, e que os indivíduos 

fariam escolhas mais conscientes e seriam capazes de efetivamente determinar o curso de suas 

vidas”. (VITORINO; PIANTOLA, 2015).  

 De forma mais ampla, a competência em informação vai além de saber lidar com os 

aspectos técnicos de operação dos suportes de informação como livros, catálogos, internet, pois 

abrange todo o arcabouço cultural e social do indivíduo, incluindo suas habilidades para buscar, 

filtrar, utilizar e socializar as informações que julgar relevantes. Para tanto, é necessário o 

aprimoramento do “senso crítico”, de acordo com Bezerra, Schneider e Brisola (no prelo). 

 

Senso crítico é [...] em primeiro lugar, o fator cognitivo que orienta nossa 

atenção e seleção informacionais, com base no conhecimento acurado de 

nossas próprias demandas, em meio ao infinito informacional inadministrável 

que, hoje e sempre, nos confronta. [... ] O primeiro passo na formação do senso 

crítico é a concentração, que consiste em deliberadamente ignorar, a cada 

momento, a maior parte da totalidade informacional que nos cerca e atravessa, 

e em considerar tão somente o que é ou parece ser, nesse momento, 

informação relevante. (BEZERRA; SCHNEIDER; BRISOLA; no prelo)  

  

 Para os autores, o amadurecimento do senso crítico se daria em dois momentos: o do 

pensamento reflexivo e do gosto pelo conhecimento. E a expressão “pensamento reflexivo”, 

teria sido utilizada pela primeira vez pelo filósofo norte-americano John Dewey, em 1910, para 

descrever “a espécie de pensamento que consiste em examinar mentalmente o assunto e dar-lhe 

consideração séria e consecutiva”. (DEWEY apud BEZERRA, SCHNEIDER e BRISOLA, no 

prelo) A principal diferença entre o pensamento reflexivo e o pensamento comum, é que o 
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pensamento reflexivo seria alimentado por uma dúvida constante, o que faria a pessoa buscar 

ferramentas e fontes para saciar sua curiosidade ou necessidade de informação. 

 Portanto, ainda de acordo com Bezerra, Schneider e Brisola, o indivíduo que mantiver 

em mente as questões sociais, políticas e econômicas, ao mesmo tempo em que explora alguma 

mídia em busca da informação, pode perceber “os diferentes papéis dos agentes na estrutura 

social, as assimetrias na acumulação de capital cultural e as desigualdades presentes no acesso 

à informação”. (BEZERRA, SCHNEIDER e BRISOLA, no prelo) 

 Os autores resgatam o pensamento do filósofo brasileiro, Paulo Freire, cuja obra é 

marcada pela importância de uma educação libertadora, uma educação que ajude os indivíduos 

a buscar conhecimento e utilizar esse conhecimento para aprimorarem a si mesmos, a sociedade 

e a democracia. Esse conhecimento possibilitaria ao conjunto da sociedade a consciência 

necessária para que se tornassem “atores ativos” na história e não meros expectadores 

oprimidos pelas forças hegemônicas. (BEZERRA, SCHNEIDER e BRISOLA, no prelo) 

 

Competência crítica em informação, nesse recorte, requer que se situe as 

próprias necessidades ou gostos informacionais de uns e outros no quadro 

maior dos interesses vitais de uns e outros, tensionados em um conflito em 

última instância de vida ou morte, camuflado por um regime informacional 

hegemônico que obscurece a própria compreensão do conflito e dos interesses 

envolvidos. (BEZERRA, SCHNEIDER e BRISOLA, no prelo) 

 

 É possível fazer uma aproximação entre três discussões feitas nesse trabalho: hegemonia 

e ideologia, a competência crítica em informação como ferramenta libertadora e a 

democratização da mídia enquanto ferramenta de tomada de consciência pelas classes 

subalternas, se retroalimentando numa relação dialética.  

 Em que medida uma mídia mais plural e democrática pode auxiliar os indivíduos na 

busca pelo conhecimento ou o contrário, o quão prejudicial pode ser uma mídia monopolizada, 

que mostra quase sempre uma mesma vertente dos fatos? E em que medida um sujeito 

competente em informação pode ter consciência de que a mídia é monopolizada e, portanto, 

atende a interesses de classe e na manutenção do status quo? Esse sujeito competente em 

informação, de posse desse conhecimento, não exigiria uma mídia mais plural, logo levando à 

mudanças no pensamento coletivo acerca da situação social, política e econômica? 
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2.4.1 - Consciência de classe: a contribuição dos conceitos de intelectual orgânico e 

intelectual tradicional na disputa pela hegemonia 

 

 Tentando achar um caminho possível para respostas, é justo tomarmos as teorias de 

consciência de classe e hegemonia, de Lukács e Gramsci, ambas inspiradas em Marx. Ao longo 

da história as classes hegemônicas conseguiram conservar sua hegemonia não apenas por 

disporem de meios materiais e coercitivos para manter a classe subalterna como tal, mas 

também devido a um complexo aparato de disseminação da sua ideologia dominante.  

 Mesmo tendo o conhecimento de que “intelectual tradicional” e “intelectual orgânico” 

são ambos conceitos desenvolvidos por Antônio Gramsci, é difícil evitar aproximá-los da ideia 

sobre os intelectuais encastelados na academia, de Pierre Bourdieu. Embora Bourdieu tenha 

com frequência se posicionado de modo crítico em relação ao marxismo (incluindo aí a noção 

de intelectual orgânico, de Gramsci), o sociólogo inglês Michael Burawoy, em seu livro 

intitulado “O marxismo encontra Bourdieu”, conta um pouco da biografia de ambos os 

pensadores, demonstrando similaridades e diferenças de seus pensamentos. 

 Para Burawoy, a própria noção que eles têm de intelectual tem a ver com sua própria 

origem e trajetória: Bourdieu e Gramsci tiveram ambos uma origem humilde. Porém, Bourdieu 

encontrou na academia francesa seu espaço e forja seus pensamentos no rigor da ciência social. 

Já Gramsci, também de origem humilde, abandona a academia e encontra no jornalismo e na 

militância política os meios para disseminar suas ideias junto à classe operária – ao mesmo 

tempo em que aprende com ela – rumo à tomada de hegemonia, o que corresponderia ao 

“intelectual orgânico”, aquele estudioso que detém também o saber da prática e da vivência 

cotidiana da luta de classes. 

 Com base em seus estudos sobre as obras de Pierre Bourdieu e Antônio Gramsci, 

Burawoy começa sua revisão marcando um ponto divergente entre os dois autores: o senso-

comum. Bourdieu acreditava que o senso-comum era sempre uma coisa negativa, algo que 

jamais permitiria às classes dominadas perceberem a profundidade de sua dominação. Por outro 

lado, Gramsci acreditava firmemente que havia também sabedoria, um particular bom senso no 

chamado senso-comum dos trabalhadores, misturado a seus elementos mais irracionais e 

conservadores. Ambos concordavam com a existência de uma dominação não só econômica, 

mas cultural ou simbólica da classe trabalhadora pela classe hegemônica, embora discordassem 

a respeito da forma como se dava essa dominação. 
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 O que Gramsci entendia por “hegemonia fundada no consentimento”, Pierre Bourdieu 

elaborava como violência simbólica. Porém, apesar de serem conceitos próximos não 

significam exatamente a mesma coisa. A hegemonia seria uma forma mais aberta e escancarada 

da dominação, já a violência simbólica viria muito mais sutilmente, composta de várias 

camadas construídas no indivíduo desde o seu nascimento e inserção na sociedade. 

(BURAWOY, 2010, p.65) 

 Daí a diferença fundamental entre os conceitos de intelectual de Antônio Gramsci e dos 

sociólogos das universidades, de Pierre Bourdieu: a hegemonia, sendo muito mais explícita, 

pode ser percebida pelos chamados “intelectuais orgânicos”. Já a dominação simbólica, 

justamente por seu caráter dissimulado, só poderia ser desvendada pelo chamado “intelectual 

tradicional” (Gramsci) ou pelo sociólogo e acadêmico (Bourdieu).  

 Para Bourdieu, apenas o conhecimento dessa faceta visível da dominação não é 

suficiente para transformar de forma durável o habitus, isto é, o conjunto das crenças, gostos, 

esquemas classificatórios e disposições socialmente estruturados que orientam a ação de cada 

de um de nós. Nos termos de Burawoy, “Nós podemos imaginar o habitus como sendo 

composto por camadas, com as mais profundas delas sendo adquiridas logo cedo na infância.” 

(BURAWOY, 2010, p. 53). Por isso, é necessário um processo bem mais complexo de 

“desdomesticação” e “descondicionamento” para estimular os indivíduos a enxergarem e 

compreenderem a dominação da forma como ela realmente é. Assim, para Bourdieu, apenas o 

acadêmico seriamente comprometido com o desenvolvimento de um olhar cientificamente 

rigoroso para o problema da vertente simbólica da dominação social, por exemplo, distante 

portanto do senso-comum da classe trabalhadora, estaria preparado para ajudar nesse processo 

de “desdomesticação”. (BURAWOY, 2010, p. 49) 

 

Dentre os maiores obstáculos a isso está (ou talvez tenha estado) o mito do 

“intelectual orgânico” – tão caro a Gramsci. Ao reduzir os intelectuais ao 

papel de “companheiros de viagem” do proletariado, esse mito impediu que 

eles tomassem a frente na defesa dos próprios interesses e explorassem os 

meios mais eficazes nas lutas em prol das causas realmente universais. 

(BOURDIEU apud BURAWOY, 2010, p.50) 

  

 Burawoy afirma que olhando a vida pregressa de Bourdieu não é difícil compreender 

por que ele dá preferência ao intelectual proveniente da academia. Nascido no interior rural na 

França, em 1930, por meio de muito estudo e apoio de professores conseguiu ingressar na 
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faculdade de filosofia na École Normale Superiéure, onde construiria sólida carreira e se 

tornaria o sociólogo mais influente da segunda metade do século XX. Portanto, não é de se 

estranhar que ele sempre tenha privilegiado a verdade nascida dentro da academia, dando pouco 

ou nenhum crédito à sabedoria proveniente das classes trabalhadoras.  

 Ainda assim, seria incorreto afirmar que Bourdieu acreditava que os intelectuais 

devessem dirigir ou dar ordens aos trabalhadores. Ao contrário, ele frisava que em ordem de se 

preservar a mente sã, os intelectuais deveriam manter a maior distância possível do mau senso 

(senso comum) do povo, “eles deveriam escapar à tentação da manipulação autoritária ou 

populista que é uma prática inútil e perigosa” (BURAWOY, 2010, p. 16). 

 Da mesma forma, Burawoy recupera os passos de Gramsci desde a infância no interior 

da Itália até a direção do Partido Comunista Italiano e os anos na prisão. Tal como Bourdieu, 

Gramsci nasceu no interior rural, porém na Itália, em 1891. Teve trajetória similar rumo à 

academia. De acordo com Burawoy, tanto Bourdieu quanto Gramsci se sentiam deslocados no 

ambiente acadêmico por conta de suas origens humildes e isso resultou, para Gramsci, no 

abandono da academia rumo ao jornalismo aliado à militância política, até ser preso pelo regime 

fascista em 1926, apesar de sua imunidade parlamentar. Ele viria a falecer em 1937 por conta 

de uma saúde bastante fragilizada, pouco tempo após ser libertado.  

 Ainda de acordo com Burawoy, as linhas teóricas de ambos os filósofos apresentam 

similaridades: “(...) ambos desenvolveram concepções bastante sofisticadas acerca das lutas de 

classe; (...) ambos se interessaram principalmente por questões ligadas à dominação e à 

reprodução da dominação.” (BURAWOY, 2010, p. 50) Ambos também pensaram bastante no 

papel desenvolvido pelo intelectual na política e nas transformações sociais. 

 A ideia bourdieusiana do intelectual é aquele que precisa ser formado pela universidade, 

somente dessa forma e nesse ambiente ele teria as condições de buscar conhecimento em um 

ambiente protegido de interesses diversos que possam desviar sua atenção da observação da 

realidade e seus diversos atores. O método científico é imprescindível para compreender 

verdadeiramente o mundo em sua completude. 

 

Entre as ciências sociais, a sociologia desfruta de uma posição privilegiada, 

porque, diferente da filosofia ou da economia, ela está apta a entender as 

condições especiais da sua própria produção. (...) isto é, produzir 

conhecimento a respeito da própria produção de conhecimento. (BURAWOY, 

2010, p. 58) 
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Então, para Bourdieu, o estudo da sociologia é fundamental para entender e transformar 

o habitus, ou seja, as estruturas sociais impregnadas no indivíduo desde o seu nascimento. Esse 

estudo só pode se dar de forma desinteressada e precisa dentro do ambiente acadêmico e 

“protegido” na universidade. Protegido de influências políticas e mercadológicas e também do 

“mau senso” das classes trabalhadoras. 

 Gramsci, ao contrário de Bourdieu, acreditava no diálogo entre o intelectual tradicional 

e o intelectual orgânico como forma de alcançar soluções para o dilema da dominação. Ele 

centrava sua crença nas experiências que os trabalhadores viviam diariamente, em seu 

cotidiano, em sua luta, e que certamente existia alguma sabedoria proveniente dessa forma de 

socialização. “Para Gramsci, algumas classes tinham melhor conhecimento do mundo real do 

que outras” (BURAWOY, 2010, p. 59). 

 Inclusive, Gramsci afirmava que a burguesia e o campesinato, justamente por não 

viverem o cotidiano dos operários dos centros urbanos, eram privados desse bom senso ou 

sabedoria natural da classe. A grande questão para ele é que esse bom senso estava soterrado 

por inúmeras camadas de ideologias dominantes atuais e remanescentes. Isso fazia com que o 

trabalhador ou intelectual orgânico da classe possuísse duas consciências: o senso comum 

proveniente da ideologia dominante durante toda a sua vida e o bom senso, o sentido de 

transformação coletiva da realidade dada. 

 

O homem-massa ativo possui atividade prática, mas não possui clara 

consciência teórica dessa atividade [...]. Sua consciência teórica poderá, 

historicamente, estar em contradição com sua atividade prática. Pode-se quase 

dizer que ele possuiria duas consciências teóricas (ou só uma consciência, mas 

contraditória consigo mesma): a primeira, está implícita em sua vida prática 

ligando-o à realidade de seus colegas de trabalho [...]; a segunda, só 

superficialmente explícita ou verbal que ele herdou do passado e absorveu de 

forma acrítica. Mas essa noção não é desprovida de consciência. (GRAMSCI 

apud BURAWOY, 2010, p. 59) 

 

 De acordo com Burawoy, essa dupla consciência ou conflito entre duas consciências é, 

na verdade, uma manifestação da luta de classes que compõe representações hegemônicas e 

concorrentes no mundo. Por fim, para Gramsci, o intelectual orgânico teria duas funções: a 

primeira de combater as ideologias da classe dominante, mostrando o quão mistificadoras são, 



71 
 

e a segunda, ajudar a desenvolver o bom senso existente na classe trabalhadoras para que esta 

possa adquirir um conhecimento teórico do mundo. 

 

2.4.2 - Consciência de classe contingente e consciência de classe necessária 

  

 O conflito dentro da noção gramsciana de duas consciências ou consciência 

contraditória, se dá em grande parte pela disseminação de uma ideologia. De acordo com Marco 

Schneider, um dos sentidos mais influentes do termo ideologia, graças à sua presença no 

pensamento de Marx e Engels, diz respeito àquelas ideias que “de um modo ou de outro, 

legitimam a dominação de classe, estejam essas ideias situadas no discurso religioso, filosófico, 

jurídico ou econômico.” (SCHNEIDER, 2015, p. 252) 

 Outra definição para o termo ideologia, originalmente posta pelo filósofo húngaro István 

Mészáros, trazida por Schneider, é a de que “ideologia corresponde àquelas ideias, falsas ou 

verdadeiras, capazes de mobilizar amplos contingentes da população.” (SCHNEIDER, 2015, p. 

255) Ou ainda, ideologia não é uma invenção abstrata, mas um componente verdadeiro e ativo 

que permeia a sociedade como um todo e perpassa tanto a política quando a cultura e a 

comunicação de forma intrincada, tornando-se fundamental para a compreensão da relação 

dialética da luta de classes. 

 István Mészáros dá sequência à reflexão sobre ideologia, aproximando-a à ideia de falsa 

consciência, baseado na noção marxista da consciência de classe. Mészáros faz várias ressalvas 

durante sua explicação sobre a teoria da consciência de classe, frisando sempre seu caráter 

dialético, ou seja, a consciência de classe não pode ser compreendida de forma isolada, apartada 

de todo o resto. A dialética, nesse caso, propõe uma reflexão sobre um todo vivo, que se 

modifica e se retroalimenta o tempo inteiro. 

 Para compreender o que seria a “consciência de classe”, o autor húngaro retrocede um 

pouco até um dito “dilema” entre a teoria de Karl Marx e as interpretações de Antônio Gramsci. 

Segundo ele, Marx vislumbrava que a principal perspectiva para se chegar à revolução do 

proletariado seria o proletariado ser proletariado. Já Gramsci, insistiria no desenvolvimento de 

uma consciência de classe, para além do apenas ser, uma organização efetiva do pensamento e 

conjunto dos próprios proletários. 
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 Mészáros rejeita o reducionismo a que chegaram certas interpretações economicistas do 

pensamento de Marx, que acabam reduzindo a questão da transformação a fatores meramente 

econômicos, e propõe uma reflexão através do método dialético do autor.  

 

[...] as várias manifestações institucionais e intelectuais da vida humana não 

são simplesmente “construídas sobre” uma base econômica, mas também 

estruturam ativamente essa base econômica, através de uma estrutura própria, 

imensamente intrincada e relativamente autônoma. “Determinações 

econômicas” não existem fora do complexo historicamente mutável de 

mediações específicas, incluindo as mais “espirituais”. (MÉSZÁROS, 2008, 

p.57) 

 

 Com o auxílio de Mészáros, é possível compreender que não há contradição entre o 

pensamento de Marx e Gramsci. Gramsci complementou a ideia marxista da multiplicidade de 

fatores que podem levar a uma transformação, afirmando que apenas as crises econômicas do 

sistema capitalista não são suficientes para engatilhar essa tomada de consciência e 

consequentemente, a transformação. “O elemento decisivo em toda situação é a força, 

permanentemente organizada e pré-ordenada por um longo período, que pode ser utilizada 

quando se julgar que a situação é favorável [...]” (GRAMSCI apud MÉSZÁROS, 2008, p.56). 

 Schneider completa esse pensamento reiterando a afirmação gramsciana de que essa 

força também só poderá ser aproveitada quando o proletariado tiver condições de entender e se 

enxergar enquanto classe, ou seja, adquirir consciência de si mesmo. “Ou seja, não são posições 

antagônicas, mas complementares, pois as crises econômicas são apenas um entre outros fatores 

que podem favorecer a ação revolucionária das massas.” (SCHNEIDER, 2015, p. 250) 

 Ainda segundo Schneider, a consciência de classe necessária seria o reconhecimento 

por parte da classe operária da contradição capital x trabalho como estruturante do capitalismo, 

portanto dos seus interesses de classe enquanto classe. A partir disso, pode-se imaginar a 

consciência como sendo falsa ou verdadeira, baseada no que o grupo entende por seus interesses 

frente à dominação. O que conduz à questão: “como a consciência falsa pode ser superada pela 

verdadeira, ou como a consciência contingente, imediata, pode elevar-se à consciência 

necessária [...]”? (SCHNEIDER, 2015, p. 251). 

Mas, ainda segundo Schneider, falsa consciência não seria obrigatoriamente a mesma 

coisa que consciência contingente, pois a consciência contingente pode corresponder à 

consciência necessária no momento em que o proletariado consiga superar interesses e visões 
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mais imediatistas e parciais do processo histórico. “Assim, a falsa consciência é a consciência 

contingente somente quando esta não corresponde à consciência necessária.” (SCHNEIDER, 

2015, p. 252) 

 Para Mészáros, a noção marxiana de consciência de classe foi erroneamente reduzida a 

um produto da economia capitalista e isso nada mais é do que “uma caricatura de Marx.” Esse 

ponto de vista ignora o complexo método dialético de Marx, fazendo com que a consciência 

não tenha poder de efetuar nenhuma mudança, sendo ela apenas um produto do capitalismo. O 

autor frisa a riqueza desse método para compreender a realidade muito além de uma visão 

economicista. 

 

Em uma concepção mecanicista, há uma linha de demarcação definida entre 

o “determinado” e seus “determinantes”, mas não é o que ocorre no quadro de 

uma metodologia dialética. Nos termos dessa metodologia, embora os 

fundamentos econômicos da sociedade capitalista constituam os 

“determinantes fundamentais” do ser social de suas classes, eles são também, 

ao mesmo tempo, “determinantes determinados”. (MÉSZÁROS, 2008, p. 57) 

 

 Ainda segundo Mészáros, isso significa que as várias facetas institucionais e intelectuais 

da vida humana não apenas resultam do sistema econômico em vigor, como também 

contribuem na construção, manutenção ou transformação desse sistema. Dessa forma, acontece 

o mesmo com a noção de consciência: ela não pode ser pensada simplesmente como resultado 

das relações econômicas, mas sim “relativamente autônoma” e participante da criação do 

sistema, ao mesmo tempo em que também é determinada pelo sistema. “A consciência pode ser 

colocada a serviço da vida alienada, da mesma forma que pode visualizar a suplantação da 

alienação.” (MÉSZÁROS, 2008, p. 57-58) 

 

A consciência proletária é, portanto, a consciência do trabalhador de seu ser 

social enquanto ser enquistado no antagonismo estrutural necessário da 

sociedade capitalista, em oposição à contingência da consciência de grupo que 

percebe somente uma parte mais ou menos limitada da confrontação global. 

(MÉSZÁROS, 2008, p. 72) 

 

 Complementando esse pensamento, Schneider reitera que a consciência de classe não 

pode surgir espontaneamente do campo econômico, ou seja as condições econômicas podem 

no máximo ser favoráveis para esse desenvolvimento. Destaca ainda que a falsa consciência ou 
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consciência contingente não é fruto de uma mera ilusão, mas sim de uma ilusão 

“desmobilizante, necessária à perpetuação do sistema e por ele mesmo criada.” (SCHNEIDER, 

2015, p. 252) Mészáros afirma que a diferença essencial entre consciência de classe contingente 

e consciência de classe necessária é que “a primeira percebe apenas alguns aspectos isolados 

das contradições, a última as compreende em suas inter-relações, isto é, como traços necessários 

do sistema global do capitalismo.” (MÉSZÁROS, 2008, p. 89) 

 Em outras palavras, para Mészáros, diante de toda a complexidade de fatores sociais, 

econômicos, políticos e históricos que mantém a classe subalterna como subalterna, a 

consciência de classe contingente percebe apenas alguns desses aspectos; já a consciência de 

classe necessária, compreende as inter-relações e contradições do capitalismo de forma global. 

Para Schneider, a consciência necessária “compreende o caráter fetichista do processo e orienta 

a ação dos sujeitos objetificados no sentido de sua superação” (SCHNEIDER, 2015, p. 254). 

 

2.4.3 – A disputa pela hegemonia: uma luta com várias facetas 

  

 Após refletir a respeito da consciência de classe e seu desdobramento em consciência 

de classe contingente e consciência de classe necessária, baseada no quanto a classe 

trabalhadora está ciente ou não do seu papel histórico na transformação social, a dúvida de 

como elevar a consciência contingente à consciência necessária ainda permanece. De acordo 

com Schneider, “Talvez o projeto gramsciano de composição gradual de um bloco histórico 

não putchista, que aproxime intelectuais e trabalhadores, visando a conquista da hegemonia 

ideológica [...] siga sendo a mais fértil.” (SCHNEIDER, 2015, p. 257) 

 Resgatando a fala de Schneider a respeito de um trabalho conjunto entre intelectuais e 

trabalhadores para a construção de uma nova hegemonia, é possível fazer a aproximação do 

intelectual orgânico de Antônio Gramsci com o cientista social crítico e rigoroso, de Pierre 

Bourdieu, para desconstruir o habitus subalterno, ou na perspectiva gramsciana, a construção 

de uma nova cultura com vias à tomada da hegemonia pelo proletariado. 

 A existência e participação ativa tanto do cientista social bourdieusiano quanto do 

intelectual orgânico podem ser muito frutíferas para o desenvolvimento da consciência de classe 

necessária dos trabalhadores. Como visto anteriormente, as ideologias dominantes não são 

meras ilusões, tampouco transparentes, são ideias trabalhadas e inculcadas nos indivíduos desde 

o nascimento e inserção na sociedade, em nosso tempo no sistema econômico capitalista. 
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 O cientista social crítico e cientificamente rigoroso seria de imensa contribuição para 

ajudar na desconstrução tanto das ideias já cristalizadas, como pode fazer um trabalho ativo 

dentro da própria academia ou instituições da sociedade no intuito de mudar o sistema “por 

dentro”. Por estar já inserido no contexto acadêmico, tem maiores condições de enxergar as 

ideologias vigentes ou várias camadas de habitus. 

 O intelectual orgânico é uma figura fundamental inserida dentro da classe. Pois ele 

conhece o cotidiano daquele conjunto e conhece também o funcionamento do sistema. Ele teria 

condições de ser a ponte entre o conhecimento trazido pela desconstrução científica da 

ideologia e o “cerne de bom senso” que já existiria dentro da própria classe trabalhadora. 

 O trabalho em conjunto desses dois intelectuais junto à classe trabalhadora teria grandes 

chances de incentivá-la a sair de uma consciência de classe contingente, que conhece alguns 

aspectos da dominação, e desenvolver uma consciência de classe necessária, tendo 

compreensão mais ampla do essencial das diversas facetas da exploração. 

 Apenas a noção da consciência de classe necessária não é, sozinha, suficiente para uma 

transformação. Como visto anteriormente, com o método dialético de Marx, não é possível 

reduzir toda a questão a apenas um aspecto. É preciso estar ciente de que a consciência de classe 

seria uma das vertentes na busca pela hegemonia, e essas vertentes, tais como economia, 

política e cultura se atravessam e perpassam a todo momento. Assim sendo, é possível especular 

que a construção de uma consciência de classe necessária é parte de um todo maior e mais 

complexo, e somente compreendo a interdependência desses fatores é possível imaginar a 

conquista da hegemonia pela classe trabalhadora. 

 

  

  



76 
 

Capítulo III – Xadrez da comunicação e da política 

 

“Power is the ability not just to tell the story of another person, but to 

make it the definitive story of that person. (...) The consequence of the 

single story is this: it robs people off dignity. It makes our recognition 

of our equal humanity difficult. It emphasis how we are different 

rather than how we are similar"  

(ADICHIE, Chimamanda. Min: 13:44; 2009) 

 

3.1 – CONFECOM 2009: cobertura e reações 

  

 Como visto no capítulo anterior, a I Conferência Nacional de Comunicação 

(CONFECOM) aconteceu sob o governo do presidente Lula, entre os dias 14 e 17 de dezembro 

de 2009. Com o objetivo geral de elaborar “propostas orientadoras” para as comunicações no 

país, o evento era uma bandeira histórica dos movimentos sociais no Brasil. Bandeira histórica 

dos movimentos sociais por conta da série de desrespeitos à Constituição de 1988 no que tange 

à Comunicação (como o monopólio das empresas de comunicação, por exemplo), que tornam 

as reivindicações e histórias dos movimentos sociais “uma única história”. (ADICHIE, 

Chimamanda, 2009) 

 O termo “única história” ou “história única” foi cunhado, coincidentemente, também 

em 2009 pela escritora nigeriana Chimamanda Adichie, para se referir à construção de 

estereótipos de lugares ou pessoas “numa perspectiva de construção cultural e de distorção de 

identidades”. (ALVES, Iulo; ALVES, Tainá, s.d. p.1) 

 A escritora utiliza o termo durante sua fala em uma palestra da TED (Technology, 

Entertainment and Design) que foi posteriormente disponibilizada online. A TED é uma ONG 

fundada em 1984 com o intuito de reunir pesquisadores e interessados nessas três áreas de 

conhecimento: tecnologia, entretenimento e design, para divulgar ideias e discussões que 

inspirem, façam refletir e sugiram novas ideias para melhorar a vida em sociedade. 

 Durante os 18 minutos do vídeo, Chimamanda explica através de sua experiência 

pessoal e profissional os perigos de se existir apenas uma única história ou apenas um lado de 

qualquer história. O problema é que a propagação da história única tende a criar estereótipos e 

a questão com estereótipos é “não que eles sejam mentira, mas que eles sejam incompletos.” 

(ADICHIE, Chimamanda. 2009, min. 12:57)  
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 Embora a escritora esteja se referindo especificamente ao contexto da narrativa única 

sobre o continente africano – o olhar homogeneizador por parte do ocidente, a perpetuação de 

estereótipos de pobreza e catástrofes, a minimização das identidades culturais de cada país –, 

podemos nos apropriar de seu conceito para também nos referirmos à “história única” que a 

mídia hegemônica conta, continuamente, ao Brasil. 

 Não seria viável nesse trabalho entrar nas minúcias da discussão sobre o que é poder, 

suas disputas e consequências. Mas é possível refletir acerca do poder que a grande mídia exerce 

sobre o imaginário social, muitas vezes através da propagação de histórias únicas. Ao contrário 

dos princípios de imparcialidade e objetividade, tão caros ao jornalismo do século XX, as 

empresas de comunicação têm dificuldade de mostrar os vários ângulos de uma mesma história, 

incorrendo no hábito da história única. 

 Retomando a CONFECOM como bandeira histórica de movimentos sociais, mesmo 

sete anos após sua realização o debate sobre a democratização da mídia continua emperrado. 

As disputas e os interesses antagônicos tornaram difíceis os consensos e já se mostraram pouco 

conciliáveis ainda na sua preparação. 

 Segundo o coletivo de comunicação Intervozes25 (Carta Capital, 2014), o desgaste 

começou já na preparação da conferência: os movimentos sociais encabeçados pelo FNDC e 

Intervozes esperavam que a convocação para a conferência fosse feita através do poder 

legislativo. Isso porque todo o debate e a decisão de fazer a reunião surgiu a partir de uma 

articulação entre os movimentos da sociedade civil e a Comissão de Direitos Humanos da 

Câmara dos Deputados. 

 Na tentativa de minimizar esse impasse foi criada a Comissão Nacional Pró-Conferência 

(CPC), que propunha uma rede para defender a realização do evento. Essa comissão reuniu-se 

regularmente durante 2007 e 2008, visando um diálogo com o Executivo e o Ministério das 

Comunicações. Porém, a Comissão pretendia que a CONFECOM fosse realizada junto ao poder 

Legislativo, a exemplo das questões relacionadas aos direitos humanos. Por outro lado, para 

outros grupos dentro do movimento a participação do Executivo era essencial. Foi somente em 

janeiro de 2009 que o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou em entrevista, 

durante o Fórum Social Mundial, que o Executivo convocaria a Conferência. 

 

                                                           
25 Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/um-breve-historico-da-confecom-5500.html 

Acesso: 29/11/2016 

http://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/um-breve-historico-da-confecom-5500.html
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A CPC buscou estabelecer o diálogo com o governo para pautar a dinâmica 

do processo e a composição da Comissão Organizadora. Pela proposta, esta 

seria formada por 30 membros, sendo 12 representantes da sociedade civil não 

empresarial, 10 do poder público, 5 de entidades empresariais, 2 da mídia 

pública e 1 da academia. Mas o governo decidiu que a Comissão Organizadora 

teria 8 representantes do governo federal, 2 do Congresso Nacional, 8 das 

associações empresariais, 7 dos movimentos sociais e sindicatos e 1 da 

entidade representativa de emissoras públicas vinculadas a entes estatais. 

(Carta Capital online, 2014) 

 

 Ainda com informações do Intervozes, os meses seguintes foram de negociações e 

disputas intensas entre os empresários de mídia e os movimentos sociais. A exemplo, 

empresários liderados pela Rede Globo queriam garantias de que seus interesses não seriam 

contrariados e fizeram uma série de exigências em relação a temática, metodologia e regimento. 

 Quanto à temática, os representantes das empresas de comunicação sugiram três eixos 

de trabalho: Produção de Conteúdo, que seria discutida exclusivamente pelos empresários de 

radiodifusão; Distribuição, que seria discutida entre as operadoras das telecomunicações; e 

Cidadania: Direitos e Deveres, que seriam discutidos entre os movimentos sociais. 

“Organizações da sociedade civil propuseram a inclusão de um quarto eixo, ‘sistemas de 

comunicação’, que debatesse o setor como um todo, mas ele foi rejeitado.” (Intervozes apud 

Carta Capital online, 2014) 

 O governo então se comprometeu com as garantias que os grupos comerciais desejavam. 

Porém, na opinião do Intervozes, isso era “apenas um subterfúgio para que uma parte dos 

empresários pudesse se retirar do processo, que não poderiam controlar.” (Intervozes apud 

Carta Capital, online, 2014) Como dito anteriormente, seis dos oito grandes grupos comerciais 

retiraram-se da CONFECOM antes mesmo do seu início. 

 Com a saída em massa dos grupos de comunicação, as propostas quanto ao regimento e 

metodologia precisaram ser rediscutidas para atender à exigência dos grupos que ficaram. A 

distribuição dos votos era, inicialmente, 40% para a sociedade civil organizada, 40% para a 

sociedade empresarial e 20% para o governo. Essa proporção deveria se estender ao número de 

delegados representantes na etapa nacional. As empresas de comunicação também exigiram 

que a votação para temas considerados “sensíveis” deveria acontecer da seguinte forma: a 

proposta só seria aprovada com um mínimo de 60%, sendo necessário que pelo menos UM 

representante de CADA setor votasse a favor: criando, na prática, um poder de veto. 
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 Ainda segundo o Intervozes, as tensões permaneceram durante toda a etapa de 

preparação da CONFECOM e chegaram ao seu auge com a ameaça da ABRA (Associação 

Brasileira de Radiodifusão) de abandonar a Conferência pouco antes do seu início, caso o 

mecanismo citado acima não fosse integralmente garantido. Mesmo com todas as tensões, a 

plenária final pré-Conferência estabeleceu que cada grupo apresentaria dez propostas (4 

formuladas pela sociedade civil, 4 pelos empresário e 2 pelo governo).  

 

As mais polêmicas (propostas) ficaram, assim, para a plenária final. Mas 

quando sua apreciação teve início, em 17 de dezembro, uma votação apertada 

fez com que a bancada empresarial passasse a “reivindicar tema sensível” para 

todas as propostas, o que, mais uma vez, poderia inviabilizar a aprovação de 

resoluções. Um “gabinete de crise” foi o responsável então por acordar as 

propostas que seriam votadas com quórum de “tema sensível”. Com isso, fora 

um ou outro momento de maior disputa, a votação transcorreu até o fim do 

evento. (INTERVOZES, apud Carta Capital online, 2014) 

  

 Ao fim da conferência, dia 17 de dezembro de 2009, a organização estimou que 30 mil 

pessoas estiveram presentes para debater sobre as questões das comunicações no país e sugerir 

mudanças e ideias ao poder público, que é o responsável, em última instância, por tomar 

qualquer medida concreta. Aproximadamente 1.500 delegados na etapa nacional apresentaram 

um total de 600 propostas26 para o avanço da área, entre elas a “afirmação da comunicação 

como um direito humano” e a regulamentação do artigo 221 e do inciso 5º do artigo 220 que 

proíbe o monopólio e oligopólio dos meios de comunicação. 

 Porém, mesmo com mais de 600 propostas como resultado da I Conferência Nacional 

de Comunicação, os resultados não foram conciliáveis entre movimentos sociais (idealizadores 

do evento) e sociedade empresarial. O Intervozes chegou a chamar de “chantagem” o 

comportamento dos grupos comerciais em relação ao andamento das discussões. Menções a 

uma tentativa de censura à imprensa foram repercutidas pela Folha de São Paulo, O Globo e o 

Estadão. A fala de Walter Vieira Ceneviva (então vice-presidente do Grupo Bandeirantes) para 

a então jornalista da Folha de São Paulo, Elvira Lobato, é um exemplo disso. Ele afirma que 

“houve uma tentativa importante e organizada de garrotear a imprensa, mas foi derrotada”. 

(LOBATO, Elvira. 2009) 

                                                           
26 Disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/comunicacao/caderno-

propostas-1a-confecom Acesso em: 01/12/2016 

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/comunicacao/caderno-propostas-1a-confecom
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/comunicacao/caderno-propostas-1a-confecom
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 Na mesma entrevista, Ceneviva garante também que as propostas que visavam alguma 

ameaça à imprensa estavam mal redigidas e por isso poderiam gerar interpretações erradas. O 

presidente do Grupo Bandeirantes, João Carlos Saad, participou como delegado, portanto 

esteve presente às votações das propostas. De acordo com Elvira Lobato, o então consultor 

jurídico do Ministério das Comunicações, Marcelo Bechara, afirmou que mesmo as propostas 

mais polêmicas tiveram participação dos empresários durante as votações, não havendo, 

portanto, ameaça à liberdade de imprensa. 

 Ainda na mesma matéria, Ceneviva afirma que não é verdade que se pretendia criar um 

“tribunal de imprensa” com intuito de punir abusos da imprensa em relação a assuntos de 

direitos humanos, pois segundo ele esse mecanismo já existe na Constituição Federal. A 

proposta “(de número 32 encaminhada pelo grupo de trabalho 11) foi rejeitada em plenário. Ela 

previa a cassação de concessão de emissoras de rádio e televisão que criminalizassem 

movimentos sindicais e sem-terra nos noticiários.” (LOBATO, Elvira. 2009) 

 A matéria de Elvira Lobato finaliza dizendo que o executivo da Band afirmou que havia 

muitas propostas que “ameaçavam a imprensa” que foram vetadas, como a redistribuição de 

concessões de radiodifusão, auditoria imediata nas concessões existentes e criação de um 

conselho gestor para avaliar futuras concessões, além de opinar sobre a qualidade da 

programação. 

 

Indagado sobre a razão de a Band não ter se oposto à proposta de criação do 

Conselho Federal de Jornalismo – que já havia sido tentada em 2004, e 

rejeitada por ameaçar a liberdade de imprensa –, Ceneviva disse que o assunto 

já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. “Ou o conselho se estabelece 

de forma constitucional, ou não se estabelece. A proposta aprovada é inócua”, 

disse. (CENEVIVA apud LOBATO, 2009) 

 

 Em mais uma matéria a respeito da CONFECOM, Elvira Lobato se detém a respeito da 

proposta que foi aprovada por consenso na conferência: proibir políticos (e parentes de até 2º 

grau) de serem donos de empresas de radiodifusão. Segundo a jornalista, a atual legislação não 

proíbe expressamente os políticos de serem concessionários, “mas eles não podem ter cargos 

diretivos nas emissoras enquanto estiverem em exercício de mandato”. (LOBATO, Elvira, 

2009) 

 No mesmo texto, a repórter da Folha da São Paulo lista os nomes dos políticos que são, 

reconhecidamente, donos de veículos de comunicação: Roseana Sarney (então governadora do 
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Maranhão); Renan Calheiros (atual presidente do Senado), Jader Barbalho (senador), todos 

filiados ao PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro – e Antônio Carlos 

Magalhães Júnior (então Senador pelo DEM - Democratas) são alguns dos nomes mais 

conhecidos. 

 ACM Júnior afirmou à Elvira Lobato que tal proposta era hipócrita, pois “os políticos 

que já têm emissoras não irão se desfazer delas e, muito provavelmente, passariam as 

concessões a um laranja para se enquadrar na lei”. (JÚNIOR, ACM apud LOBATO, 2009) A 

jornalista relembra ainda que a primeira concessão dada à família Magalhães foi ainda durante 

a ditadura militar pelo presidente Figueiredo e as demais durante o governo de José Sarney.  

 Para o jornalista do Estado de São Paulo, João Domingos, a Conferência foi marcada 

por polêmicas e tentativas de estatização. A reunião de 1.600 delegados custou à União cerca 

de 8 milhões de reais. E apesar dos esforços dos 3 segmentos reunidos para impedir alguma 

proposta sobre controle social, parte de uma delas passou: a que “propõe o controle social e 

popular da fiscalização trabalhista e do conteúdo das emissoras”. (DOMINGOS, 2009) 

 

[...] a 1ª Conferência Nacional de Comunicação (Confecom), realizada em 

Brasília, na semana passada, acolheu teses como a recriação da Lei da 

Imprensa, uma nova tentativa de fazer o Conselho Nacional de Jornalismo e 

até um tribunal de mídia para julgar supostos abusos cometidos no noticiário 

sobre uma série de segmentos. (DOMINGOS, 2009) 

  

 Em outra matéria, Domingos também relata que houve uma “tentativa de ressuscitar” a 

iniciativa que criava o Conselho Federal de Jornalismo (CNJ), que já havia sido rechaçada em 

uma proposta anterior durante o governo Lula (2004), pois era considerada “uma forma de o 

governo controlar a comunicação”. Porém, o jornalista ressalta que a proposta refeita pela 

FENAJ (Federação Nacional dos Jornalistas) é menos política e mais voltada à questões 

coorporativas, nos moldes do Conselho Federal de Medicina. “Não deverá incluir, por exemplo, 

a parte que diz ser o CNJ o órgão fiscalizador e regulamentador do jornalismo, constante da 

anterior, que mostrava a clara tentativa de interferir na produção das notícias.” (DOMINGOS, 

2009) 

 O jornal O GLOBO do dia 15 de dezembro de 2009 traz uma entrevista com o então 

presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva na abertura da I CONFECOM. A matéria do 

jornalista Demétrio Weber é majoritariamente focada na fala do ex-presidente e na afirmação 
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dele de que a liberdade de imprensa é fundamental para a democracia. Para Lula, “a própria 

liberdade de imprensa é o antídoto para eventuais excessos, já que permite que a verdade venha 

à tona” (LULA apud WEBER, 2009). 

 

Tenho orgulho de dizer que a imprensa no Brasil é livre. Ela apura e deixa de 

apurar o que quer. Publica e deixa de publicar o que deseja. Opina e deixa de 

opinar sobre o que bem entende. Meu compromisso com a liberdade de 

imprensa é sagrado. [...] Às vezes há jornais ou noticiários de rádio ou 

televisão que se excedem, que desprezam os fatos e embarcam em campanhas. 

Que divulgam inverdade ou mesmo que disseminam calúnias e infâmias. 

Aprendi a viver tranquilamente com isso. (LULA apud WEBER, 2009) 

 

 Weber falou ainda do tema geral da CONFECOM como propostas para a comunicação 

e cultura, além da discussão à respeito da possível criação de conselho de comunicação e a 

“elaboração de uma nova Lei de Imprensa” (WEBER, O Globo, 2009). Por fim, Weber destacou 

que a discussão não contaria com importantes atores do meio de comunicação, como ANJ 

(Associação Nacional de Jornais) e ABERT (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e 

Televisão), que fazem parte do grupo que se retirou da conferência. 

 O Globo publicou uma opinião no dia 18 de dezembro de 2009 (um dia após o final da 

CONFECOM) intitulado “Cartas Marcadas”. A chamada de capa para o editorial afirma que a 

conferência “aprovou 672 propostas [...] muitas delas restritivas a liberdade de imprensa, como 

a criação de um Conselho Nacional de Jornalismo e a volta da Lei de Imprensa”. (O Globo, 

capa, 2009) 

 O texto de opinião inicia com a relação entre a recusa das duas entidades, ANJ e 

ABERT, em participar da conferência e um “destino traçado”. De acordo com a matéria, as 

entidades decidiram não participar da CONFECOM porquê a exigência que fizeram recebeu 

uma recusa. Essa exigência seria a de que nenhum ponto que afrontasse a Constituição seria 

colocado em pauta. E afirma que, “como previsto”, a reunião aprovou temas que ferem a 

liberdade de imprensa e expressão, “procuram intervir nas redações e criar obstáculos à ação 

da iniciativa privada nos meios de comunicação.” (O Globo, Rio de Janeiro, 2009) Todas essas 

propostas seriam inconstitucionais, segundo a opinião do jornal. 

 O jornal se refere à CONFECOM como um “whishful thinking” (expressão em inglês 

que seria usada para designar ideias, projetos sem compromisso com a realidade) em que setores 

da esquerda idealizaram um mundo perfeito e queriam convencer a sociedade disso. Esse seria 
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o modo “benevolente” de enxergar as intenções das “corporações sindicais, ONGs e 

movimentos ditos sociais” de influenciar a sociedade e isso faz parte do jogo democrático. 

 A matéria se refere também à proposta de criação de um Conselho Nacional de 

Jornalismo (como já foi dito nas outras matérias) e o chama de “malfadado”, sugerindo que 

seria algo nos moldes autoritários, como no livro “1984”, de George Orwell. Afirma ainda que 

esse conselho, completamente subordinado ao Estado, teria poderes para cassar registro dos 

profissionais de jornalismo e julgá-los como num tribunal. 

 

Ovos de serpentes como estes podem ressurgir apenas como expressão da 

vontade de grupos políticos organizados. Mas há na realidade atual da 

América Latina projetos idênticos em curso [...] De matriz bolivariana, a Lei 

de Meios, aprovada pelo Congresso argentino, por pressão do casal Kirchner, 

e destinada a desmontar empresarialmente os grupos de comunicação mais 

fortes do país, também surgiu de processo semelhante. (O Globo, Rio de 

Janeiro, 2009) 

 

 O texto opinativo se encerra afirmando que há no Equador processo semelhante e 

preocupante, todos conduzidos por “máquinas sindicais muito bem azeitadas”. E por fim, no 

Brasil as instituições são confiáveis e fortes, com capacidade para resistir a essas tentativas de 

restringir a liberdade de expressão e imprensa, “bases da democracia”.  

 Assim sendo, O Globo afirma que a CONFECOM foi uma tentativa deliberada de ataque 

às garantias constitucionais da liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Mas, como visto 

no capítulo anterior, o próprio Grupo Globo desrespeita a Constituição: desde a criminalização 

dos movimentos sócias e minorias até o oligopólio de sua propriedade, expressamente proibido 

na CF de 88. 

 

3.2 – O insistente impasse sobre a democratização da mídia 

  

 Afastando-se do Grupo Globo nesse sentido, o jornal Folha de São Paulo se posiciona a 

favor de uma regulação econômica do setor. Durante uma série de debates transmitidos pela 

TV Folha em comemoração aos 95 anos do veículo (fevereiro de 2016), diversos temas foram 

abordados: desde pautas feministas, crise econômica até a regulação da mídia. 
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 Em um desses debates o diretor-executivo do jornal, Sério Dávila, afirma que a Folha é 

a favor de uma regulação econômica da mídia. De acordo com o diretor, isso seria importante 

na comunicação para evitar monopólios e oligopólios. O que o jornal não apoia “é qualquer 

tentativa de controle sobre o conteúdo”. (DÁVILA, Folha, 2016) Além da regulação 

econômica, segundo ele, a Folha também apoia a autorregulação do setor nos mesmos moldes 

da regulação de publicidade, com a criação de um órgão como o CONAR (Conselho Nacional 

de Autorregulamentação Publicitária). 

 Ele afirma ainda que a Folha de São Paulo defende um jornalismo crítico e sem filtros, 

por isso a contratação de colunistas ditos polêmicos como Reinaldo Azevedo, Kim Kataguiri e 

Guilherme Boulos. Para Dávila, não existem preferências tucanas ou petistas (o jornal é acusado 

de ambos), “o viés está no olho de quem o procura e não na cobertura do nosso noticiário”. 

(Dávila, Folha, 2016) 

 Ainda em dezembro de 2014, a Folha de São Paulo publicou uma matéria a respeito dos 

limites de concentração de propriedades em comunicação no Reino Unido e nos Estados 

Unidos. Três repórteres assinam a matéria: Giulina Vallone nos EUA, Leandro Colon em 

Londres e Felipe Gutierrez na Argentina.   

 Segundo o texto, nos Estados Unidos nenhuma rede de televisão pode alcançar mais de 

39% da audiência e a legislação também impede a fusão das 4 maiores difusoras de canal aberto: 

NBC, ABC, CBS e Fox. Na Inglaterra, o maior canal de tv aberto é a BBC, controlada pelo 

governo, e o maior canal privado, ITV, alcança apenas 23% da audiência. E em ambos os países 

existem restrições para que empresas que controlam canais de tv não tenham jornais e revistas 

em circulação. A ideia é que nenhum grupo econômico seja capaz de influenciar a opinião 

pública”. (Folha, São Paulo, 2014.) 

  O tom da matéria muda quando aborda a Lei de Meios argentina. Segundo o texto, a 

Argentina teria “adotado restrições semelhantes há cinco anos, com o objetivo principal de 

atingir o grupo Clarín, que faz oposição ao governo da Presidente Kirchner [...] e é o maior 

grupo de comunicação da Argentina.” (Folha, São Paulo, 2014) A nova lei argentina proíbe 

empresas donas de concessão de rádio e tv de controlar mais de 35% do mercado de 

comunicação.  

 Ao final do texto a Folha afirma que a lei foi considerada inconstitucional pelo 

Congresso argentino, mas o governo da Presidente Kirchner recorreu da decisão. O que a 

própria Folha desmente depois. Em texto publicado pelo Manchetômetro, essa matéria da Folha 
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descreve a Lei de Meios como sendo “uma empreitada essencialmente política”. 

(MANCHETÔMETRO, Rio de Janeiro, 2016)  

 

Após ter circulado para todos os “leitores de domingo” do jornal, o erro foi 

corrigido por uma pequena nota publicada três dias depois – o “Erramos” da 

edição do dia 10/12/2014, quarta-feira, informou: “Diferentemente do 

publicado na reportagem ‘Países têm limites para concentração’, a Lei de 

Meios foi considerada constitucional pela Corte Suprema da Argentina”. 

(MANCHETÔMETRO, Rio de Janeiro, 2016) 

 

 O Manchetômetro é um site de acompanhamento da cobertura midiática que começou 

durante a campanha eleitoral de 2014, mas continua fazendo acompanhamento e análises dos 

vieses de grandes veículos de comunicação em relação à política nacional. É coordenado pelo 

professor João Feres Júnior, do Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública (LEMEP), 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).  

 A matéria em que o Manchetômetro analisa a cobertura da Folha de São Paulo acerca 

das leis de regulação de mídia nos três países é intitulada “Janela fechada para a regulação da 

mídia” e também traz uma análise da forma como a Rede Globo enviesa o debate acerca da 

regulação. Nessa análise, feita a princípio pelo coletivo Intervozes (outubro de 2016), em uma 

cena da novela das 20 horas (horário tradicional) dois personagens fazem uma associação direta 

entre regulação da mídia e censura. Nessa cena, a vilã teria tentado censurar um jornalista, que 

rebate ironicamente dizendo que não sabia que a regulação da mídia havia sido aprovada. 

 

Segundo os dados do Ibope, naquela sexta-feira, dia 14 de outubro de 2016, a 

audiência da novela das 21h atingiu a marca de 8,084 milhões de domicílios 

– um número certamente superior à quantidade de pessoas que teve a 

oportunidade de ler os esclarecimentos sobre o que de fato é a proposta de 

regulação da mídia no blog do Intervozes. (MANCHETÔMETRO, Rio de 

Janeiro, 2016) 

 

 O site de análises reforça mais uma vez que a regulação da mídia não visa censurar a 

imprensa e sim garantir que mais vozes sejam ouvidas. Ainda no mesmo texto, é feito um 

contraponto entre a posição da Folha e da Globo. Como foi visto, a Folha se posiciona a favor 

de uma regulação econômica da mídia, a Globo contra. Porém, essa distinção aparece de forma 

prática. 
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 De acordo com informações do Manchetômetro, o Grupo Globo recebeu a permissão 

do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) para adquirir 100% das ações do 

jornal Valor Econômico. Anteriormente a essa decisão, as ações se dividiam entre 50% para o 

Grupo Folha e 50% para o Grupo Globo. A aprovação se baseou no fato de que o Grupo Globo 

não possui jornal específico do segmento econômico.  

 Em uma análise27 mais aprofundada feita pelo site, foi demonstrado que, apesar do 

compromisso firmado pela família Marinho em manter a imparcialidade do conteúdo do jornal, 

o viés da cobertura sobre a economia do Brasil entre os jornais Folha de São Paulo e o Valor 

Econômico, após a compra pelo Grupo Globo, são diferentes dos observados previamente. O 

Manchetômetro tenta com isso demonstrar como a pluralidade de opiniões fica prejudicada 

quando apenas um grupo detém o controle até mesmo de um jornal. 

 O texto se encerra afirmando que mesmo sendo claros os prejuízos da concentração, o 

próprio CADE seria repreendido se tentasse fazer uma análise mais profunda da questão do 

monopólio sem o amparo de uma lei de regulação, portanto manteve-se restrito às questões 

mercadológicas.  

 No último parágrafo, a conclusão é de que a democratização da mídia não é pauta dos 

grandes veículos de comunicação ou é tratada de forma enviesada. “Infelizmente, quando se 

trata de discutir a regulação da mídia no Brasil, a janela está sempre fechada – não há, sequer, 

paisagem a ser vista.” (MANCHETÔMETRO, Rio de Janeiro, 2016) 

 

3.3 – Os parlamentares e a democratização da mídia 

  

 Após esse levantamento da CONFECOM através de veículos considerados da grande 

mídia, é possível trazer a discussão para a atividade pós-conferência. De acordo com o jornalista 

Jonas Valente, em matéria para a Carta Capital em dezembro de 2014 (que traz um balanço dos 

5 anos da CONFECOM), a discussão sobre a democratização da mídia em nível governamental 

não avançou muito. A última vez que o assunto veio à tona foi durante a campanha eleitoral de 

2014. Nela, a então presidenta e candidata à reeleição Dilma Rousseff afirmou que pretendia 

fazer uma “regulação econômica dos meios”. (ROUSSEFF apud VALENTE, 2014) 

                                                           
27 Disponível em: http://www.manchetometro.com.br/artigos/janelas-fechadas-para-regulacao-da-midia/ Acesso 

em: 11/12/2016 

http://www.manchetometro.com.br/artigos/janelas-fechadas-para-regulacao-da-midia/
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A realidade é que as sinalizações difusas e contraditórias sobre a agenda da 

regulação democrática da mídia são marcas da era Lula-Dilma, desde 2003. 

Mas a Conferência Nacional de Comunicação é um marco a ser considerado 

nesta história. As mais de 30 mil pessoas envolvidas no processo em todo o 

Brasil e as mais de 600 propostas aprovadas são um manifesto inequívoco da 

relevância e urgência desta pauta. (VALENTE, Carta Capital, 2014) 

 

 Valente afirma que “lembrar os cinco anos de realização da Confecom é afirmar que 

esse legado não pode ser perdido” e que em ordem de fortalecer e aprimorar a democracia 

brasileira a CONFECOM deve servir de referência. (VALENTE, Carta Capital, 2014) Ele 

destaca também a importância da iniciativa popular que continua na luta pela democratização, 

como a “Lei de Mídia Democrática” proposta pelo Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação e movimentos sociais congregados, como visto no capítulo anterior. 

 Além da inciativa por parte dos movimentos sociais, existe também a inciativa proposta 

por parlamentares para a democratização da mídia. Em abril de 2011 foi criada a 

FRENTECOM28 (Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e pelo Direito à 

Comunicação com Participação Popular), para articular a atuação dos parlamentares com as 

demandas da sociedade civil. A então deputada pelo PSB-SP (Partido Socialista Brasileiro), 

Luiza Erundina, foi a primeira coordenadora desse projeto. 

 De acordo com o site oficial, o objetivo da Frentecom seria “acompanhar os debates 

sobre direito à comunicação e liberdade de expressão no Estado brasileiro especialmente na 

Comissão de Ciências e Tecnologias, Comunicação e Informática da Câmara (CCTCI) e no 

Ministério das Comunicações.” (FRENTECOM, 2011) 

 Ainda de acordo com o site, a frente quer estimular o debate dentro da sociedade civil, 

além de propor audiências e projetos de lei a fim de que as demandas populares tenham espaço 

dentro das pautas do Congresso Nacional. Participam da FRENTECOM 100 entidades 

organizadas da sociedade civil e 194 parlamentares de 11 partidos (dados de 2011). 

 Apesar de ser uma tentativa de manter a discussão a respeito da democratização da 

mídia, a última atividade registrada no site da frente foi em julho de 2012, com uma nota da 

                                                           
28 Disponível em: https://frentecom.wordpress.com/ Acesso em: 11/12/2016 

https://frentecom.wordpress.com/
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coordenadora, deputada Luiza Erundina, em repúdio ao método de escolha do Conselho de 

Comunicação Social. 

 

A Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito a Comunicação 

com Participação Popular (FRENTECOM) recebeu, na manhã de hoje, com 

estranheza e perplexidade a informação de que o Congresso Nacional aprovou 

na sessão de ontem (17) a nova composição do Conselho de Comunicação 

Social (CCS), desativado há quase 6 anos por omissão da Presidência do 

Congresso. A votação dessa matéria se deu numa sessão do Congresso 

convocada com um único ponto de pauta, ou seja, o Projeto de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, às vésperas do recesso parlamentar. (ERUNDINA, 

Luiza. Frentecom, 2012) 

 

 Erundina afirma que tal matéria não poderia ser votada sem a participação ampla dos 

parlamentares e sociedade civil, já que é um tema de grande interesse público. De acordo com 

o site do Senado29, o Conselho de Comunicação Social está atualmente em funcionamento e é 

composto por 13 membros titulares e 13 membros suplentes, sendo o presidente Miguel Ângelo 

Cançado (representante das empresas de rádio).  

 Os outros membros representam empresas de televisão (Walter Vieira Ceneviva), 

empresas de imprensa escrita (José Francisco de Araújo Lima), categoria profissional dos 

jornalistas (Roberto Dias Lima Franco), categoria profissional dos radialistas (Celso Augusto 

Schröder), categoria profissional dos artistas (José Catarino do Nascimento), categorias 

profissionais de cinema e vídeo (Sydney Sanches) e sociedade civil (Pedro Paulo Lazzarini). O 

cargo de engenheiro com notórios conhecimentos na área de comunicação social está vago. 

 Na contramão do esforço dos parlamentares da FRENTECOM e sociedade civil 

organizada nos movimentos sociais (como FNDC), existem os políticos considerados os donos 

da mídia, por desrespeitar a Constituição e possuírem concessões de veículos de comunicação. 

 O engenheiro eletrônico Israel Fernando de Carvalho Bayma realizou uma pesquisa 

entre os anos 1998 e 2004, que deu origem a um artigo chamado “Financiamento eleitoral pelo 

setor de comunicação: clientelismo político nos meios de comunicação no Brasil”. O artigo traz 

um estudo das relações diretas entre os políticos eleitos e os meios de comunicação no país. 

 De acordo com Bayma, mesmo levando em conta que o sistema brasileiro de 

comunicação tenha fortes vínculos com as elites regionais e locais, sendo predominante a 

                                                           
29 Disponível em: http://www25.senado.leg.br/web/atividade/conselhos/-/conselho/ccs Acesso em: 11/12/2016 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/conselhos/-/conselho/ccs
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participação de grupos familiares, em seu estudo ele levou em consideração as concessões que 

estavam em nome do próprio político. Segundo ele, em levantamento de 1995, 31,12% das 

emissoras de rádio e tv no país eram controladas por políticos. Em alguns estados, mais da 

metade das rádios era controlada por políticos. 

 No estudo, o engenheiro apurou um total de “3.315 emissoras de radiodifusão, sendo 

271 concessões de tv, 1,579 de OM, 64 de OC, 80 de OT e 1.321 de FM, foram identificados, 

entre os 48.061 vereadores e 5,547 prefeitos do país” (BAYMA, p. 243, 2008). Ao mesmo 

tempo, ele também fez um levantamento da filiação partidária desses políticos: o então PFL 

(atual Democratas – DEM) era o campeão de concessões com 37,5%, seguindo pelo PMDB 

(Partido Movimento Democrático Brasileiro) com 17,5%, o então PPB (hoje Partido 

Progressista) com 12,5%, o PSB (Partido Socialista Brasileiro) com 6,25%, o PSDB (Partido 

da Social Democracia Brasileira) com 6,25, o PPS (Partido Popular Socialista) com 5%, o 

antigo PL (Partido Liberal) com 3,75% e o PDT (Partido Democrático Trabalhista) com 3,75%.  

O autor finaliza dizendo que os demais partidos registrados tinham menos de 3% de concessões 

em nome de políticos, a exceção do PT (Partido dos Trabalhadores) que não possuía nenhuma 

outorga.  

 Porém, em um novo levantamento realizado entre 2001 e 2003, Israel Bayma destaca o 

aumento exponencial da participação de políticos do Partido Democrático Trabalhista em 

concessões, que subiu de 3,75% para 14,41% chamando a atenção ainda para o fato de que o 

“PDT foi o partido que indicou, em 2003, o ministro das Comunicações do governo recém-

empossado”. (BAYMA, p. 245, 2008) 

 Nessa esteira, o autor procura compreender as relações entre clientelismo e corrupção 

envolvendo os meios de comunicação no Brasil, principalmente os de menor porte que têm 

alcance regional, mas também é possível ampliar esse quadro para veículos maiores. Para traçar 

essas relações clientelísticas entre Estado e veículos de comunicação, o engenheiro cruzou 

dados de instituições do Estado através da análise dos financiamentos de campanha eleitoral. 

Mais especificamente: como os veículos de comunicação financiam seus candidatos e quais os 

possíveis interesses que movem esses apoios. 

 

O Brasil utiliza um sistema misto de financiamento de campanhas:  uma parte 

dos recursos vem de verbas orçamentárias e outra parte de doações privadas. 

Os recursos orçamentários constituem-se do Fundo Partidário (Lei nº9.504, de 

30 de setembro de 1997) e da isenção fiscal de que gozam os meios de 

comunicação – o rádio e a televisão – para veicular o horário político 
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partidário eleitoral. Não há informações oficiais sobre o montante envolvido 

nas renúncias fiscais. (BAYMA, p.247, 2008) 

 

 Ainda de acordo com o autor, as doações privadas podem chegar a 10% do rendimento 

bruto do doador no ano anterior ao eleitoral e de pessoas jurídicas o valor pode chegar a, no 

máximo, 2% do faturamento bruto da empresa no ano anterior ao das eleições. No que tange a 

empresas públicas de administração direta ou indireta, governos ou entidades estrangeiras, 

órgãos públicos, concessionários de serviços públicos, sindicatos, entidades religiosas e 

filantropas, sociedades esportivas ou organizações da sociedade civil que recebam recursos da 

administração pública, a doação para campanha eleitoral é vetada.  

 Dessa forma, Israel Bayma levanta a hipótese de “que há uma relação biunívoca entre 

os meios de comunicação e os políticos, e que isso se dá não só pela troca de bens clientelísticos, 

mas também, pela troca de dinheiro”. Em outras palavras, seria difícil imaginar que a esfera da 

comunicação permanecesse imune ao apelo do dinheiro e do poder, sendo os veículos de 

comunicação “instrumentos ideológicos de hegemonia do capitalismo desorganizado”, e 

portanto, estão suscetíveis aos interesses de classe que querem fortalecer cada vez mais o 

neoliberalismo no Brasil. (BAYMA, p. 248, 2008) 

 Para explicar melhor essa hipótese, o autor traz a noção do que é clientelismo e 

corrupção, ou o que ele chama de “clientelismo corrupto”. Ele afirma que mesmo que 

clientelismo e corrupção sejam fenômenos que se confundem, a corrupção tem limites mais 

variáveis. “O clientelismo é também conceituado como a apropriação privada da coisa pública.” 

(BAYMA, p. 249, 2008) O clientelismo seria então um sistema de “lealdades” no campo 

político-eleitoral em que recompensas materiais ou simbólicas seriam distribuídas aos 

apoiadores. Em outras formas, os incentivos e/ou renúncias fiscais, empregos seriam 

distribuídos em troca de apoio político, majoritariamente, na forma de votos. 

 A corrupção, de forma simplificada, seria o uso indevido da máquina ou recursos 

públicos para concessão de benefícios privados. Portanto, Bayma afirma que apesar de alguns 

autores não considerarem clientelismo como uma forma de corrupção, a não ser que ela torne 

a administração ineficiente, ele associa ambos de forma empírica em sua pesquisa. Segundo 

ele, existem diversos tipos de corrupção política, que podem ir desde a má administração dos 

recursos públicos até o crime organizado, mas que especificamente no setor de comunicação, 

ele vê o clientelismo e corrupção como similares. 
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[...]consiste em um círculo vicioso: clientelismo 1 – corrupção – clientelismo 

2. Ele ocorre quando a troca clientelística – por razões que nós precisamos 

analisar – requer ou facilita a incorporação de trocas clientelísticas com o 

propósito de se reproduzir, embora alterando certas especificidades básicas 

(fontes, atores, legalidade) que caracterizam o clientelismo partidário no seu 

estrito senso. (BAYMA, p.250, 2008) 

 

 Esse ciclo se daria através da troca de bens clientelísticos, que são “moedas de dupla 

face” sempre presentes no jogo político: a popular troca de votos por favores ou bens materiais 

ou simbólicos como empregos e privilégios a certos grupos de interesse. Esses bens 

clientelísticos poderiam tomar duas formas: coletivos e privados. Podem ser coletivos pelo 

simples fato de que é o Estado (independentemente da esfera) que os fornece e, portanto, são 

custos pulverizados. E privados, pois excluem pessoas ou grupos de seu consumo, como 

acontece no caso das concessões de rádio e tv, “produzindo benefícios concentrados”. 

(BAYMA, p.251, 2008) 

 Ainda de acordo com o autor, o processo corrupto-clientelístico se infiltra 

profundamente nas decisões sobre políticas públicas de comunicação, mais especificamente a 

radiodifusão. Isso se dá pelo caráter altamente estratégico do setor para a soberania e segurança 

nacional. Então, as decisões acerca das políticas públicas de comunicação acabam se dividindo 

entre quem é o “patonus” no momento. 

 O patronus tem a obrigação da lealdade com seus clientes sob pena da perda de apoio 

político. No caso do setor de comunicação, obrigações para com os radiodifusores e os 

chamados “coronéis eletrônicos”. Porém, Bayma frisa que nem sempre o Estado assume o papel 

do patronus da relação clientelística. Ele também pode se encontrar na posição do cliente 

quando a administração depende de “políticas asfixiantes de organismos financeiros 

internacionais” ou quando se torna cliente do mercado, necessitando da aprovação das empresas 

de comunicação a certas candidaturas para que as mesmas tenham visibilidade e, portanto, 

chance de sucesso e garantia da continuidade desse tipo de relação. (BAYMA, 2008, p. 251 e 

252.) 

 Ele finaliza afirmando que essa parceria ou relação patronus/cliente entre os grandes 

grupos de mídia e chefes políticos regionais e nacionais, explicaria em parte a dificuldade de se 

avançar nas discussões sobre políticas públicas de comunicação e, mais especificamente, 

tornam ainda mais difíceis os debates sobre a democratização da mídia.  
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3.4 – Concentração da mídia: um problema mundial 

 

Freedom of expression and information will always be the world’s 

most important freedom. If journalists were not free to report the 

facts, denounce abuses, and alert the public, how would we resist the 

problem of children-soldiers, defend women’s rights, or preserve our 

environment?30 (Reporters Without Borders)31 

 

 A organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras é um organismo 

internacional e independente que há aproximadamente 30 anos monitora e luta pela liberdade 

de expressão e informação. Ela foi fundada em 1985 por quatro jornalistas franceses na cidade 

de Montpellier e foi registrada como uma associação não lucrativa em 1995. De acordo com o 

site oficial, suas ações ganharam maior destaque durante as manifestações nas Olimpíadas de 

Beijing em 2008, criando um centro de suporte para a mídia no Haiti em razão do terremoto de 

2010 e mais recentemente treinando repórteres e blogueiros independentes para atuarem na 

Síria. 

 Sua sede é em Paris, mas a organização conta com sessões internacionais em dez 

cidades, sendo as principais: Bruxelas, Washington, Berlim, Tunísia, Rio de Janeiro e 

Estocolmo. Ela possui uma rede com mais de 130 jornalistas espalhados pelo mundo que 

ajudam a denunciar crimes que vão desde de corrupção até crimes contra a humanidade em 

locais onde a legislação permite a censura ou não garante ao jornalista as condições plenas de 

trabalho, seja a segurança física ou a liberdade de expressão. Repórteres Sem Fronteiras é 

reconhecida como órgão consultivo na UNESCO/ONU, Council of Europe e Organization of 

the Francophonie (Organização de países onde o francês é o idioma oficial ou tem status 

privilegiado). 

 Ainda com informações do site oficial, a RSF é reconhecida e premiada mundialmente 

por seus esforços na defesa da liberdade de expressão, informação e exercício da profissão de 

jornalista. Sendo o último em 2014: Association for Education in Journalism and Mass 

Communication's First Amendment Award, na cidade de Bonn, Alemanha. Produzindo 

relatórios e rankings sobre o status da imprensa em diversos países, a organização já considera 

que alcançou melhorias para a democracia. 

                                                           
30 "Liberdade de expressão e informação é a liberdade mais importante do mundo. Se jornalistas não forem livres 

para reportar os fatos, denunciar abusos, e alertar o público, como poderíamos resistir ao problema das crianças-

soldadas, defender os direitos das mulheres, ou preservar o meio ambiente?" (Tradução livre da autora) 
31 Disponível em: https://rsf.org/en/presentation Acesso em: 20/02/2017 

https://rsf.org/en/presentation
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Many entities act on RSF’s recommendations and RSF has developed 

indicators in order to evaluate the impact of its work. In recent years, it has 

seen a marked increase in reactions from governments to the publication of 

the World Press Freedom Index. As an evaluation and advocacy tool, the 

Index is increasingly used by such bodies as the UN Refugee Agency 

(UNHCR), the World Bank, and the Millennium Challenge Corporation in 

determining the allocation of development aid. Their reliance on the Index has 

helped to increase the attention that governments pay to freedom of 

information. (Reporters Without Borders)32 

  

Como uma organização mundialmente reconhecida, cujos relatórios são amplamente 

utilizados na defesa da liberdade de expressão, informação e livre exercício da profissão de 

jornalista, Repórteres Sem Fronteiras também toca no tema sensível da concentração midiática. 

Seu último relatório, de 2016, chamado “Media Oligarchs go Shopping” (Oligarquia Midiática 

vai às Compras) traz um estudo sobre a concentração midiática por políticos ao redor do mundo.  

 No editorial, o secretário geral da RSF, Christophe Deloire, frisa a importância do 

trabalho dos jornalistas livres, independentes, que ele chama de “trusted observers” 

(observadores de confiança), que se dedicam à busca pela verdade objetiva dos fatos. Segundo 

Deloire, para que as sociedades e a própria humanidade possam tomar decisões, é de extrema 

importância o conhecimento dessa verdade objetiva. “Hence the importance of journalists who 

are not only free to go anywhere but also unconstrained by money’s “invisible prisons.”33 (RSF, 

2016, p. 9) E essas “prisões invisíveis” impostas pelo dinheiro são um fenômeno que se espalha 

cada vez mais pelo mundo, não apenas em países reconhecidamente ditatoriais e em conflito, 

como também em democracias celebradas como França e Suíça. 

 

[...] a worldwide phenomenon, the takeover of entire media groups or even 

entire media landscapes by “oligarchs,” extremely wealthy individuals whose 

interest in journalism is secondary to the defence of their personal interests. 

They buy up media not to increase media pluralism but to extend the scope of 

their own influence or the influence of their friends.34 (RSF, 2016, p. 9)

  

                                                           
32 "Muitas entidades estão agindo de acordo com as recomendação de Repórteres Sem Fronteiras e a entidade 

desenvolveu indicativos em ordem de validar o impacto do seu trabalho. Recentemente, foi possível notar o 

aumento de reações dos governos à publicação do Índice de Liberdade de Expressão. Como uma ferramente de 

validação e militância, o Índice está sendo cada vez mais utilizado por organizações como a Agência para 

Refugiados das Organizações Unidas, Banco Mundial, e a Millennium Challenge Corporation para decidir aonde 

serão alocados recursos que ajudarão no desenvolvimento dos lugares em necessidade. A confiança desses órgãos 

no Índice ajudou a aumentar a atenção que os governos dão à liberdade de imprensa." (Tradução livre da autora) 
33 "Por isso a importância de que os jornalistas não apenas sejam livres para ir a qualquer lugar, mas também não 

sejam constrangidos pelas "prisões invisíveis do dinheiro". (Tradução livre da autora) 
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 Segundo o relatório, em países como Rússia e Turquia, que se pretendem nações 

democráticas, os bilionários compram veículos de mídia sob o pretexto da filantropia. Mas na 

realidade o que se vê é uma intrincada rede de interesses e apoios entre esses empresários e os 

políticos utilizando a mídia para proteger seus interesses a qualquer preço. Com isso, a maioria 

dos jornalistas que trabalham para tais empresas não tem liberdade e autonomia para investigar 

e publicar questões de interesse público que envolvam quem quer que faça parte dessa 

intrincada teia de interesses.  

 Em última instância, onde não é permitido ao jornalista seguir seus instintos e 

curiosidades, dentro dos parâmetros éticos da profissão, para informar a sociedade no intuito 

de que esta tenha condições de exercer sua cidadania, a democracia acaba sendo enfraquecida. 

Não há a pretensão de esmiuçar os detalhes do relatório da Repórteres Sem Fronteiras nesse 

trabalho, mas colher alguns exemplos que mostrem como a concentração midiática é prejudicial 

não apenas no Brasil, mas no mundo. Os dois exemplos que serão utilizados aqui para ilustrar 

a relação entre concentração midiática e poder político são o do italiano Silvio Berlusconi e do 

francês Serge Dassault.   

 De acordo com o relatório da RSF, Silvio Berlusconi é a figura que melhor ilustra a 

combinação entre poder econômico, político e midiático. Com um patrimônio avaliado em 7,4 

bilhões de dólares, ele é considerado um dos homens mais ricos da Itália, e mesmo após ter 

abandonado a carreira política ainda exerce grande influência no país através de seus grupos de 

mídia: “[...] the boss of the Forza Italia party is also the owner of Italy’s biggest broadcast media 

group, Mediaset, and the majority shareholder of the Mondadori group (Italy’s leading 

publisher of books and magazines) and the daily newspaper Il Giornale.” (o chefe do partido 

italiano Forza Italia é também dono do maior grupo de telejornalismo, Mediaset, e o maior acionista do 

Grupo Mondadori (maior editora italiana de livros e revistas) e do periódico Il Giornale.) (RSF, 2016, 

p. 23)  

 Berlusconi foi membro do parlamento desde 1994, 3 vezes Primeiro Ministro e usou seu 

poderio econômico e político numa batalha judicial que durou aproximadamente 20 anos, 

porém foi condenado por fraude fiscal em 2013. “The Cavaliere has not hesitated to use this 

formidable strike force to defend both his political and business interests.” (O Cavaleiro não 

                                                           
34 [...] um fenômeno mundial, a tomada de grupos de mídia inteiros, ou cenários inteiros de mídia, por 

"oligarquias", indivíduos extremamente ricos que relegam o interesse jornalístico ao segundo plano em defesa de 

seus próprios interesses pessoais. Eles "compram a mídia" não para aumentar o pluralismo, mas para expandir o 

escopo de sua influência ou influência de amigos." (Tradução livre da autora) 
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hesitou em usar seu incrível poder de ataque para defender seus interesses políticos e negócios 

econômicos) (RSF, 2016, p. 23) 

 Porém, os italianos saíram às ruas em defesa da liberdade de expressão e informação em 

diversas ocasiões. Organizações não-governamentais, como a RSF, também se posicionaram 

contra a hegemonia do império midiático do ex-primeiro-ministro. Também houve iniciativas 

de jornais como o “La Repubblica”, “l’Unita” e “l’Espresso” e o lançamento do combativo 

(segundo o relatório) “Il Fatto”. Além da RSF, outros organismos internacionais, como 

European Federation of Journalists (Federação Europeia de Jornalistas) e a seção europeia da 

Federação Internacional de Jornalistas, se manifestaram contra Berlusconi. 

 Mesmo sendo um exemplo de democracia no mundo, a França também não está livre 

do tripé bilionário-político-dono de mídia. Serge Dassault é um megaempresário que ilustra o 

exemplo francês desse tripé. Ele é o presidente do Grupo Dassau: uma empresa familiar 

bilionária passada de geração em geração, que opera no setor de aviação civil e militar, sendo 

um dos braços mais fortes seu aparato militar. Desde 2004, Dassau é o dono de uma grande 

empresa de publicações, a Socpresse, cujo principal jornal é o Le Fígaro. 

 Dassault é também político experiente da extrema-direita francesa. De acordo com o 

RSF, “[...] was mayor of a Parisian suburb from 1995 to 2009, and who has been senator for 

the Essonne region (south of Paris) since 2004.” (Foi prefeito de um subúrbio parisiense entre 

1995 e 2009, e foi também senador pela região de Essone, sul da França, desde 2004.)(RSF, 

2016, p. 24) A própria associação de jornalistas do Le Fígaro denunciou o intervencionismo 

exagerado do dono na cobertura jornalística, principalmente no tocante a política e ações 

militares. Outro fator agravante contra Serge Dassault é o processo que sofreu em 2014, já 

senador, por suposta compra de votos e arrecadação indevida de fundos para campanha (caixa 

2) na eleição em que ganhou como prefeito anos antes. Mesmo o parlamento francês tendo 

votado pela remoção de sua imunidade parlamentar e o caso ter tido grande destaque na 

imprensa francesa, o Le Fígaro deu apenas algumas notas sobre o assunto. 

 

The conflict of interests is threefold – between industrial tycoon, senator for 

Essonne and newspaper owner. How do his reporters cover the aviation 

industry or wars when they know that their boss makes hi-tech weapons and 

airplanes that he is trying to sell to governments? They (journalists 

association) blame him for an indulgent interview with Vladimir Putin in 

Moscow, coverage favouring countries such as India, Egypt and Qatar that are 
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potential purchasers of the Rafale (a fighter jet made by Dassault Industries)35 

(RSF, 2016, p. 24) 

 

 O Brasil não ficou fora do levantamento feito pela Repórteres Sem Fronteiras. No trecho 

intitulado “Brazil, the country of 30 Berlusconis” (Brasil, o país dos 30 Berlusconis) afirma que 

o modelo adotado pelo italiano (o tripé: bilionário-político-dono de mídia) parece prosperar na 

América Latina. “Brazil, Latin America’s biggest nation, has its own special word for a public 

figure who embodies all these vices – “the colonel.” (Brasil, maior país da América Latina, tem 

o próprio nome para a figura que incorpora todos esses vícios – “o coronel”). (RSF, 2016, p. 

26) O relatório resgata a origem do termo “coronel”, datando-o da época da ditadura militar 

(1964-1985), mas afirma que a palavra não se refere a uma patente e sim a um tipo de político 

a nível regional que é reconhecidamente dono de algum veículo de mídia. 

 O relatório menciona também o fenômeno conhecido como “coronelismo eletrônico”, 

que, resumidamente, acontece quando um político possui algum veículo de comunicação, seja 

rádio ou tv na sua cidade de origem. “RSF’s Rio de Janeiro bureau estimates that there are 

around 40 Brazilian parliamentarians (deputies and senators) who directly or indirectly control 

at least one radio or TV station [...]” (A filial da RSF no Rio de Janeiro estima que existem pelo 

menos 40 parlamentares brasileiros que controlam, direta ou indiretamente, ao menos uma 

estação de rádio ou tv). (RSF, 2016, p. 27) 

 O exemplo brasileiro de “coronel eletrônico” utilizado pela reportagem da RSF é o 

senador pelo estado de Minas Gerais, Aécio Neves. O texto afirma que ele, a mãe e a irmã 

controlam, “discretamente”, a rádio “Arco Íris” em Belo Horizonte. E que outros membros da 

família Neves também são donos de veículos de mídia. “This not only allows Neves to promote 

his political career at a reduced cost but also to ensure that his media outlets get a respectable 

share of the advertising that the federal government earmarks for local media.” (Isso não apenas 

permite a Neves promover sua carreira política a um custo muito reduzido, mas também 

assegurar que seus grupos de mídia recebam uma parcela respeitável do dinheiro proveniente 

da publicidade oficial para a mídia local). (RSF, 2016, p. 27)  

                                                           
35 "O conflito de interesses se estrutura como um tripé - entre ser um magnata da indústria, senador por Essone e 

dono de um jornal. Como seus repórteres cobrem a indústria da aviação ou guerras quando eles sabem que seu 

chefe fabrica armas de alta tecnologia e aviões que ele tenta vender para os governos? Eles (associação de 

jornalistas) o culpam por uma entrevista indulgente com Vladimir Putin em Moscou, uma cobertura favorecendo 

países como Índia, Egito e Quatar que são compradores em potencial do Rafale (avião de guerra fabricado pelas 

Indústrias Dassault)" (Tradução livre da autora)  
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 O trecho dedicado aos coronéis midiáticos brasileiros termina com a menção à 

Constituição Brasileira, que proíbe expressamente políticos de serem donos de veículos de 

comunicação, porém frisa que essa determinação raramente é respeitada. E também com uma 

declaração do ex-ministro das Comunicações no Brasil, Paulo Bernardo Silva: “It is easier to 

remove the president in Brazil than to withdraw a broadcast frequency from any politician”. (É 

mais fácil remover um presidente no Brasil do que retirar uma concessão de radiodifusão de 

qualquer político). (RSF, 2016, p. 27) 

 

3.5 – A perda de informações e o prejuízo para a democracia 

  

 Apesar de todo o poder político e financeiro que os donos de veículos de comunicação 

demonstram, as iniciativas para romper essa “parede invisível de dinheiro” existem, apesar de 

quase sempre silenciadas e sufocadas. Já discutimos aqui iniciativas mais organizadas e 

consolidadas como o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, a CONFECOM 

e a FRENTECOM. Essas iniciativas propõem medidas e soluções para a questão da 

comunicação no Brasil. Porém, existem outras iniciativas, também importantes, de denunciar 

diretamente os políticos donos da mídia. E duas delas são os sites: Donos da Mídia e Fora 

Coronéis da Mídia. 

 O Donos da Mídia nasceu na década de 1980 a partir de um projeto do Jornalista Daniel 

Herz e seu objetivo é reunir dados de conhecimento público (através da ANATEL e Ministério 

das Comunicações) e informações fornecidas pelos próprios veículos de mídia no Brasil, para 

traçar um panorama da comunicação no país: rádios, tvs, impressos etc. Os dados são 

apresentados através de cruzamentos tais como: as redes de rádio e tv e suas afiliadas; os grupos 

de comunicação, os veículos, as regiões e as pessoas ligadas a eles. 

 

O esforço que aqui iniciamos inclui a necessidade de permanente atualização 

e validação destes dados, proporcionando informações consistentes e 

confiáveis sobre este panorama. Para isso, esperamos contar com todos os 

cidadãos e entidades dispostos a colaborar com a construção de uma sociedade 

onde a democratização da comunicação não seja apenas uma quimera.36 

 

                                                           
36 Disponível em: https://web.archive.org/web/20160311151137/http://donosdamidia.com.br/inicial acesso em: 

01/03/2017 

https://web.archive.org/web/20160311151137/http:/donosdamidia.com.br/inicial
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 O site Donos da Mídia encontra-se atualmente fora do ar e desatualizado, sendo possível 

o acesso apenas pelo link de acervo da internet e pela sua página no Facebook. Outro site, este 

de caráter mais denunciativo, o Fora Coronéis da Mídia também está fora do ar e apenas sua 

página no Facebook ainda existe, embora também desatualizada. De acordo com informações 

do coletivo Intervozes37, o objetivo é justamente denunciar o coronelismo eletrônico no país. A 

campanha é uma contribuição do FNDC, Intervozes e ENECOS (Executiva Nacional dos 

Estudantes de Comunicação Social).  

 A dificuldade de manutenção de sites de interesse público, porém não-governamentais, 

pode ser melhor compreendida quando o próprio Ministério das Comunicações é fundido ao 

Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso fez com que os sites de ambos os ministérios fossem 

também unificados e informações oficiais perdidas: como os dados oficiais da I CONFECOM, 

que agora só podem ser encontrados no site do Ministério Público Federal38. 

 A unificação do Ministério das Comunicações com o Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCTIC) aconteceu no dia 12 de maio de 2016, durante a nomeação ministerial 

pelo então presidente interino Michel Temer, após o afastamento da presidente eleita Dilma 

Rousseff, acusada de praticar “pedaladas fiscais”. 39  

 O então Ministro das Comunicações, André Figueiredo, afirmou, em entrevista ao 

jornalista Lucas Hirata da Rádio Estadão, no dia 29 de abril de 2016, que era “impensável 

extinguir um ministério que tem a importância das Comunicações [...] Não acredito que 

quaisquer governos que possam chegar no nosso País venham a extinguir um ministério tão 

importante para a história e desenvolvimento do Brasil”. (FIGUEIREDO, apud HIRATA, 

Estadão, 2016) 

 

O Ministério das Comunicações foi criado em 1967 e tem como suas áreas de 

competência os serviços de radiodifusão, postais e de telecomunicações. A 

pasta também é responsável por formular e propor as políticas nacionais para 

estas áreas, assim como a política nacional de inclusão digital. (HIRATA, 

Estadão, 2016) 

                                                           
37 Disponível em: http://intervozes.org.br/confira-o-lancamento-do-video-fora-coroneis-da-midia-chega-de-

politicos-donos-de-canais-de-radio-e-tv/ Acesso em: 01/03/2017 
38 Disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/pfdc/informacao-e-comunicacao/eventos/comunicacao/copy_of_1a-

conferencia-nacional-de-comunicacao-confecom Acesso em: 0103/2017 
39 Não seria viável discorrer sobre o processo de afastamento e impedimento da presidente eleita em 2014, Dilma 

Rousseff, sem desviar muito do objetivo do trabalho. Dilma Rousseff foi afastada em 11 de maio de 2016 e 

definitivamente impedida em 31 de agosto de 2016, assumindo o vice, Michel Temer. 

http://intervozes.org.br/confira-o-lancamento-do-video-fora-coroneis-da-midia-chega-de-politicos-donos-de-canais-de-radio-e-tv/
http://intervozes.org.br/confira-o-lancamento-do-video-fora-coroneis-da-midia-chega-de-politicos-donos-de-canais-de-radio-e-tv/
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/pfdc/informacao-e-comunicacao/eventos/comunicacao/copy_of_1a-conferencia-nacional-de-comunicacao-confecom
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/pfdc/informacao-e-comunicacao/eventos/comunicacao/copy_of_1a-conferencia-nacional-de-comunicacao-confecom
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 Apesar de ser contra a extinção do Ministério das Comunicações, Figueiredo não 

descartou a hipótese de fusão com outro ministério, desde que mantidas todas as atribuições do 

Ministério das Comunicações. Porém, Michel Temer pretendia extinguir o Ministério das 

Comunicações antes mesmo do processo de impeachment contra Dilma Rousseff ter sido 

concluído. É o que afirma a repórter da Reuters, Lisandra Paraguassu, em matéria publicada no 

dia 26 de abril de 2016. A justificativa para o corte de ministérios é reduzir os custos para o 

governo. O corte (junções e unificações) de vários ministérios diminuiriam o número de 32 para 

25. 

 A reportagem afirma ainda que dentre as mudanças planejadas, algumas prometiam 

desagradar fortemente movimentos sociais e setores da sociedade civil: a unificação dos 

ministérios da Educação e Ministérios da Cultura, que haviam sido separados durante o governo 

de Fernando Henrique Cardoso. O Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos 

Humanos seria transformado em uma pasta dentro do Ministério da Justiça.  

 E por fim, o fim do Ministério das Comunicações, sob a alegação de que já existem 

marcos regulatórios e agências reguladoras suficientes para dar conta do setor: “A estrutura 

hoje é muito pequena, cuida basicamente de concessões”, teria dito uma fonte do PMDB à 

reportagem da Reuters. (REUTERS, 2016) 

 A Agência Reuters acertou ao prever o protesto de movimentos sociais. O FNDC lançou 

uma dura nota de repúdio40 sobre a extinção do Ministério das Comunicações e chamou de 

“golpe contra a democracia” o processo de impeachment de Dilma Rousseff e “que não 

reconhece um presidente que não foi eleito pelo povo brasileiro”. (FNDC, 2016) A nota afirma 

que uma extinção dos ministérios já citados demonstra um claro desprezo por políticas de 

inclusão social, diversidade, estímulo à cultura e redução das desigualdades sociais e que são a 

marca de um governo elitista. 

 O FNDC pondera ainda que a criação de um novo Ministério de Ciência, Inovação, 

Tecnologia e Comunicação dá a pista para o tratamento mercadológico que dominam áreas 

estratégicas como tecnologia e comunicação. Isso tornaria ainda mais mercadológica a ótica 

sobre o setor, deixando a visão de comunicação enquanto direito e soberania em segundo plano. 

                                                           
40 Disponível em: http://www.fndc.org.br/clipping/fndc-repudia-golpismo-e-extincao-do-ministerio-das-

comunicacoes-948790/ Acesso em: 01/03/2017 

http://www.fndc.org.br/clipping/fndc-repudia-golpismo-e-extincao-do-ministerio-das-comunicacoes-948790/
http://www.fndc.org.br/clipping/fndc-repudia-golpismo-e-extincao-do-ministerio-das-comunicacoes-948790/
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Se já havia dificuldades em tratar o tema da Comunicação sob a ótica do 

direito, a partir do reconhecimento de que na sociedade contemporânea os 

meios de comunicação são vetor de desenvolvimento econômico e social para 

a população, que são instrumentos para ter acesso a outros direitos e para o 

exercício da cidadania, portanto, precisam de políticas públicas de Estado para 

serem efetivados, nesta nova configuração esta abordagem será 

completamente abandonada. (FNDC, 2016) 

  

 As grandes empresas de telecomunicações de fato aprovaram o fim do Ministério das 

Comunicações. Segundo Luiz Osvaldo Grossman, do blog Convergência Digital (UOL), em 

reunião no Senado Federal no dia 28 de junho de 2016, a Associação Brasileira de Emissoras 

de Rádio e Tv (ABERT) adotou o discurso do governo interino sobre a necessidade de cortes e 

ajustes fiscais. O presidente da entidade, Daniel Slaviero, disse que compreende o ajuste apesar 

de o setor de comunicação ter sido preterido durante a mudança ministerial. “Nós entendemos 

que faz todo o sentido, tem toda a sintonia, essa fusão, pela familiaridade dos temas.” 

(SLAVIERO apud GROSSMANN, Convergência Digital, 2016)  

 Já o FNDC, mais uma vez se manifesta contrário a essa decisão, frisando que isso 

causará a suspensão de uma série de medidas que já estavam acordadas para o setor. “Não 

vimos ainda nenhuma declaração do novo ministro sobre o que vai acontecer com o Brasil 

Inteligente, com o Canal da Cidadania, com o plano de outorgas que foi aprovado mas que já 

está com editais sendo suspensos, e o que vai acontecer com a própria TV Digital”, afirmou Bia 

Barbosa, Secretária Geral do FNDC. (BARBOSA apud GROSMANN, Convergência Digital, 

2016) 

 Além da fusão do Ministério das Comunicações com o Ministério de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, o novo governo foi ao Supremo Tribunal Federal (STF) para suspender 

processos movidos contra políticos com mandato que sejam donos ou sócios de empresas de 

radiodifusão. De acordo com artigo do site CONJUR (Consultor Jurídico), Michel Temer pediu 

que as ações sejam arquivadas e que seja declarado legal esse tipo de concessão. A justificativa 

seria que existem diversas processos com o mesmo teor e resultados diferentes, portanto, o STF 

deveria uniformizar a sentença. 

 Michel Temer é representado pela Advocacia Geral da União (AGU), que entende que 

“os serviços de radiodifusão estão submetidos a atos reguladores próprios, e a participação de 

parlamentares não está proibida pela Constituição.” (CONJUR, 2016) A AGU se refere ao 
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artigo 22, que não deixa claro que políticos eletivos não possam ser donos ou sócios de 

empresas de comunicação, portanto não haveria motivo para barrar as concessões.  

 Porém, o artigo 54, que rege deputados e senadores, proíbe os mesmos, desde a 

expedição do diploma, de “firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, 

autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço 

público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes” (CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, 1988, Art. 54). E a partir da posse, os proíbe de: “ser proprietários, controladores 

ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito 

público, ou nela exercer função remunerada” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988, Art. 54). 

 No entanto, a AGU, com base no artigo 222, defende que o STF considere todas as ações 

que têm políticos envolvidos com concessões de radiodifusão, inconstitucionais. Em conflito 

com essa interpretação, o Tribunal Regional Federal da 3º Região julgou o caso envolvendo 

dois deputados federais acusados de serem sócios-proprietários de rádios: Luiz Felipe Baleia 

Tenuto Rossi (PMDB) e Paulo Roberto Gomes Mansur (PRB). Com base no artigo 54 da CF 

de 88, o Tribunal cancelou as concessões de pelo menos 5 rádios comandadas pelos 2 

parlamentares.  

 

Para o órgão (AGU), decisões nesse sentido ofendem preceitos fundamentais 

como o do valor social do trabalho e da livre iniciativa, da primazia da lei, da 

livre expressão e da liberdade de associação. Na argumentação, a AGU afirma 

que o Ministério Público Federal tem ajuizado diversas ações civis públicas 

nas quais postula o cancelamento ou a não renovação das concessões, 

permissões e autorizações de serviços de radiodifusão sonora e de sons e 

imagens a empresas que tenham como sócios titulares de mandado eletivo. 

(CONJUR, 2016) 

 

 Ainda de acordo com o texto, AGU argumenta que o Ministério Público Federal “vem 

proferindo sentenças conflitantes a respeito da matéria” e afirma que o rádio é o único meio de 

comunicação realmente universal no Brasil e que cancelamentos e dificuldades em concessões 

acarretariam prejuízos à população do país, fora os prejuízos a pessoas físicas e jurídicas que 

possuam ou trabalhem nesses veículos.  

 Duas ADPFs (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) ganharam 

destaque e foram movidas pelo PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) contra os políticos 

donos de concessões de rádio e tv, uma data de 2011 e outra de 2015. Nas duas o partido se 
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baseia no artigo 54 da CF. Sobre a primeira ação, a Procuradoria Geral da República (PGR) 

julgou a ação improcedente, pois o PSOL “não explicitou, de forma individualizada, quais os 

atos que considera violadores de preceitos fundamentais.” (CONJUR, 2016) 

 Ajuizada por Rodrigo Janot (Procurador Geral da República), a segunda ação procede e 

ele chegou a expedir uma medida cautelar por entender que além de violar a Constituição, a 

concessão de veículos de comunicação a políticos eletivos possibilita um “poder de influência 

indevida sobre importantes funções da imprensa, relativas à divulgação de informações ao 

eleitorado e à fiscalização de atos do poder público.” (CONJUR, 2016) 

 Essa decisão de Janot afirma mais uma vez a importância de uma imprensa o mais livre 

e independente possível: livre das amarras financeiras do mercado e livre das amarras políticas 

que envolvem um político eleito. Reiterando a discussão que foi feita ao longo desse trabalho, 

é necessária uma democratização da mídia no Brasil nos moldes já estabelecidos na 

Constituição de 1988. É urgente que a sociedade conheça e possa participar desse debate. 

 

3.5.1 – Um passo atrás para seguir adiante 

 A coordenadora geral do FNDC, Renata Miele, em entrevista para o site, reafirma que 

o coletivo não reconhece Michel Temer como presidente do Brasil por não ter sido eleito por 

voto popular. E denuncia que além dos retrocessos para o conjunto da população, por meio da 

retirada de direitos e reformas mal ou sequer discutidas com a população, a liberdade de 

expressão tem sido atacada desde que Temer assumiu o poder. 

 

Além da tentativa de calar as vozes dissonantes nas ruas, o golpe também tem 

promovido perseguição a organizações do movimento social por meio de 

ações judiciais e de invasões violentas, como a que aconteceu na Escola 

Nacional Florestan Fernandes no início de novembro; além de punir 

jornalistas e blogueiros com cortes de verbas publicitárias oficiais por critérios 

unicamente ideológicos. (MIELE, FNDC, 2016) 

 

 Renata pondera ainda que diante de tal cenário o FNDC precisou reavaliar sua postura 

e propostas. Desde a sua criação, o coletivo trabalhava de forma propositiva e participante nas 

discussões sobre a comunicação no Brasil. Porém, agora se vê na posição de abandonar essa 

agenda e assumir uma postura mais combativa, de enfrentamento a essas tentativas de silenciar 

as vozes dissonantes do atual governo. “Com o golpe, não fazia mais sentido manter uma 
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agenda de pressão sobre um governo que não reconhecemos, que rompeu com o Estado 

Democrático de Direito, que rasgou a Constituição, que não foi eleito pelo voto popular.” 

(MIELE, FNDC, 2016) 

 Em entrevista para o blog “Diário do Centro do Mundo” o idealizador do 

Manchetômetro, João Feres Júnior, vê a necessidade de “que as pessoas tenham consciência 

crítica com as informações que elas consomem. Essa consciência é necessária diante de uma 

mídia desequilibrada como a nossa.” (JÚNIOR apud ARAÚJO, DCM, 2016) Isso porque 

apesar de existirem os blogs que podem trazer uma versão diferente da mídia tradicional, eles 

ainda se pautam pela agenda da grande mídia. 

 Para Feres Júnior, a mídia é sim oligopolizada e não abre espaço para concorrentes. E 

que apesar da grande mídia estar em crise econômica, ainda tem uma situação muito mais 

favorável por conta dos anúncios publicitários, verba de propaganda oficial e até mesmo as 

assinaturas de conteúdo. Isso faz com que estejam majoritariamente à frente dos blogs em 

termos de condições de produção de reportagens e matérias. Seria esse o principal fator de 

desequilíbrio entre a mídia tradicional e os blogs alternativos. 

 Diante desse cenário de mudanças políticas intimamente ligadas à atuação da grande 

mídia, é válido resgatar a noção de “o Príncipe Eletrônico”, de Octávio Ianni. No artigo, o autor 

traz uma comparação entre “O Príncipe”, de Maquiavel, e “O Moderno Príncipe”, de Gramsci. 

 Segundo Ianni, para Maquiavel o príncipe seria um indivíduo, geralmente uma figura 

política que seja inteligente o suficiente para articular suas qualidades enquanto líder (chamada 

de virtú) com as condições sociopolíticas que apareçam pela frente (chamada de fortuna). “A 

virtú é essencial, mas defronta-se todo o tempo com a fortuna, que pode ser ou não favorável, 

podendo ser tão adversa que a virtú não encontra possibilidades de realizar-se.” (IANNI, 1999, 

p.12) 

 Para Gramsci, o príncipe não seria apenas um indivíduo que possuiria toda a virtú. Ele 

entende que o papel do príncipe é desempenhado pelo partido político onde líderes e seguidores 

poderiam exercer suas capacidades e qualidades e assim lidar com as situações sociopolíticas. 

Sendo o Moderno Príncipe criado em uma sociedade de classes e capitalista, o partido (príncipe) 

deve ser capaz de articular as reivindicações das classes subalternas ao mesmo tempo que 

interpreta as inquietações dos outros setores da sociedade. 
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O moderno príncipe, o mito-príncipe, não pode ser uma pessoa real, um 

indivíduo concreto; só pode ser um organismo: um elemento complexo de 

sociedade no qual já tenha se iniciado a concretização de uma vontade coletiva 

reconhecida e fundamentada parcialmente na ação. [...] é o partido político: a 

primeira célula na qual se aglomeram germes de vontade coletiva que tendem 

a se tornar universais e totais [...] a vontade como consciência atuante da 

necessidade histórica, como protagonista de um drama histórico real e efetivo 

[...] (GRAMSCI apud IANNI, 1999, p.14) 

 

 Ianni ressalta que ambos, Maquiavel e Gramsci, “trabalham sobretudo as categorias 

hegemonia e soberania”, que são essencialmente categorias da política. O príncipe eletrônico 

seria o príncipe representado pelas tecnologias eletrônicas, cibernéticas e informáticas 

possibilitadas pela globalização do capitalismo. Essas tecnologias passaram a permear toda a 

vida social, cultural e política modificando irremediavelmente o cotidiano das populações em 

todo o mundo. O príncipe eletrônico não é bem definido: ele não é um indivíduo ou um partido 

com vontades objetivas, mas sua atuação vai além da dessas duas figuras: “é uma entidade 

nebulosa e ativa, presente e invisível, predominante e ubíqua, permeando continuamente todos 

os níveis da sociedade, nos âmbitos local, nacional, regional e mundial.” (IANNI, 1999, p. 14) 

 Para o autor, a televisão é o instrumento que mais se ressalta como príncipe eletrônico, 

ou mídia, por sua presença e atividade na vida dos indivíduos e da coletividades. Lembrando 

que a televisão faz parte de um grande conglomerado de empresas de mídia e “há, portanto, 

toda uma vasta e complexa rede de articulações corporativas envolvendo mercados e ideias, 

mercadoria e democracia, lucratividade e cidadania.” (IANNI, 1999, p.16) 

 

No âmbito da mídia, como uma poderosa técnica social, sobressai a televisão. 

[...] Registra e interpreta, seleciona e enfatiza, esquece e sataniza o que poderia 

ser a realidade e o imaginário. Muitas vezes transforma a realidade, seja em 

algo encantado, seja em algo escatológico, em geral virtualizando a realidade 

em tal escala que o real aparece como forma espúria do virtual. [...] O que 

singulariza a grande corporação da mídia é que ela realiza limpidamente a 

metamorfose da mercadoria em ideologia, do mercado em democracia, do 

consumismo em cidadania. (IANNI, 1999, p. 16 e 17) 

 

 O autor afirma que é óbvio que o príncipe eletrônico não é homogêneo ou estático. Ele 

está também está sujeito às variações da fortuna. A competição entre as próprias corporações 

de mídia, as reviravoltas políticas, sociais e econômicas, acontecimentos, notícias, situações 

cotidianas, tudo isso contribui para produzir diversas interpretações de mundo, e o número de 

profissionais ligados de uma forma ou outra a esse meio também ajuda a pluralizar e 
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democratizar a mídia. Porém, ainda de acordo com Ianni, o “príncipe eletrônico expressa 

sobretudo a visão de mundo prevalecente nos blocos de poder dominantes, em escala nacional, 

regional e mundial, habitualmente articulados.” (IANNI, 1999, p. 15) 

 Dessa forma, levando em consideração a teoria do príncipe eletrônico de Ianni e o atual 

quadro político e econômico do Brasil – um governo pós-impeachment, uma forte retração 

econômica, instabilidade dos direitos sociais e uma mídia extremamente concentrada, 

conservadora e voltada para interesses de classe –, é justo retomar a reflexão colocada 

anteriormente pelo FNDC: como não é possível que os movimentos sociais dialoguem com um 

governo que não reconhecem, o momento inspira resistência para não perder o que já foi 

conquistado. Além disso, talvez seja a hora de darmos um passo atrás e recuperarmos as noções 

básicas do que sempre impulsionou a sociedade a lutar pela democracia e cidadania. 
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Considerações Finais 

 

 Ao término desse estudo foi possível compreender que a liberdade de expressão e 

liberdade de imprensa têm sido propositalmente colocadas como iguais. Porém, tanto a 

liberdade de expressão quanto a liberdade de imprensa dos grandes conglomerados de 

comunicação acabam sendo mais garantidas para e pelas classes dominantes da sociedade. 

Tentar desmistificar essa dualidade talvez seja um dos desafios para os setores mais 

progressistas da sociedade nos próximos anos.  

 Setores do Estado trabalham junto e sob o interesse da elite capitalista e talvez por isso 

hesitem em votar leis de regulação e democratização da mídia. As empresas de comunicação 

possuem a mesma lógica de uma fábrica, porém seu produto é a informação e não um bem 

físico. Isso faz com que o processo do trabalho seja semelhante e a lógica de mais-valia também 

valha para seus funcionários. Essa lógica vai além das empresas de comunicação, assim como 

Engels (ENGELS apud CAFIERO, 2001, p. 55) afirma que o excesso de trabalho enfraquece o 

espírito, a sociedade que trabalha, como um todo, tende a se desgastar e por isso é possível que 

veja os meios de comunicação como naturais veículos de informação cotidiana e 

entretenimento. O próprio ritmo da vida cotidiana em uma sociedade de massas torna difícil 

uma reflexão mais aprofundada sobre a mídia e o papel preponderante que ela exerce, não 

somente enquanto veículo informativo, mas de construção de uma realidade e um imaginário 

social.  

 Também foi possível ver o poder de influência que as grandes empresas de comunicação 

ainda conservam sobre o imaginário da população, como ainda pautam o que será ou não 

noticiado e debatido, o que será omitido e marginalizado, e ainda como praticamente toda a 

discussão sobre regulação e democratização da mídia passam a ser vistas como censura e 

controle estatal. E essa influência não é ao acaso, de acordo com o estudo acerca dos conceitos 

de ideologia e hegemonia, a mídia se comporta da forma que se comporta com o objetivo de 

garantir que os seus interesses e os daqueles que representam não sejam questionados e 

ameaçados. O objetivo seria manter a dominância sobre as classes subalternas através da 

disseminação de ideologias que naturalizam a desigualdade social, de gênero, racial e etc. 

 Ainda levando em conta a necessidade de se debater a questão da democratização da 

comunicação no Brasil e o conjunto de habilidades que compõem a chamada competência 

crítica em informação, é possível concluir que indivíduos que consigam desenvolver essas 

habilidades tem mais chances de ter uma visão mais ampla de mundo. A noção de “aprender a 
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aprender” e o “gosto pelo aprendizado” se alinham à uma tomada de consciência de classe e a 

um constante questionamento e do chamado status quo visando subverter a hegemonia das 

classes dominantes em favor das classes subalternas. Porém, esse raciocínio não significaria 

apenas a troca de um grupo opressor pelo outro. Trazendo a noção do Moderno Príncipe, de 

Gramsci, uma vez conquistada a hegemonia, o organismo formado pelo partido e demais 

forçam tem o dever de dialogar atender aos anseios dos demais setores da sociedade.  

 Como já mencionado anteriormente, os grandes grupos de mídia acusam qualquer forma 

de regulação de censura interditando o mero debate acerca do tema. Uma regulação que 

colocasse limites em sua exploração de concessões e demandasse mínimas medidas como 

programação educativa, informacional, cultural, poderia atrapalhar os lucros vultosos do setor. 

E nesse momento, voltamos à questão do gosto pelo aprendizado e pensamento reflexivo. A 

sociedade consome o que a mídia oferece por gosto ou por que a mídia não oferece outra coisa?  

 Ao mesmo tempo em que se preocupa com o lucro, os grandes grupos de comunicação 

se empenham em manter uma hegemonia conservadora que sustente seus históricos privilégios, 

isso faz com que a maioria das informações difundidas por esses canais esteja carregada de 

ideologias das classes dominantes. 

 A competência crítica em informação entraria nesse sentido justamente para neutralizar 

essa mensagem de que as tentativas de regulação do setor seriam censura. Já foi discutido que 

o Estado já praticou censura contra a mídia, porém atualmente, a censura parte dos próprios 

grupos de comunicação.  

 Essa contribuição do conceito de competência crítica em informação ajuda a solidificar 

a noção de que somente indivíduos bem informados teriam condições de se opor ao discurso de 

uma elite dominante. Isso se daria através do desenvolvimento da competência informacional 

que possibilitaria não apenas o domínio das ferramentas de informação e comunicação, como 

a interpretação e construção de novos sentidos e, consequentemente, a transformação social e 

aprimoramento da cidadania e democracia.  

 Para além do domínio das ferramentas de busca da informação (informação acadêmica, 

noticiosa, literária, etc.), a noção de uma competência crítica em informação traz em si uma 

relação dialética entre a necessidade de se buscar determinada informação, a interpretação das 

informações encontradas e o uso dessas informações, que no caso específico desse trabalho 

sugere uma tomada de maior consciência crítica face às informações provenientes da mídia. 
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 Essa tomada de consciência seria, retroalimentada pelo constante questionamento, busca 

por informações e interpretação das mesmas pode ser considerado um fator importante no 

debate acerca da democratização da mídia. Isso porque a própria mídia é a maior fonte de 

informação, ou seja, uma mídia democrática contribui para uma formação de consciência crítica 

e competência crítica em informação, que por sua vez, podem auxiliar no aprimoramento não 

apenas da discussão acerca da democratização, como nas políticas de comunicação como um 

todo. 

 Pouco mais de sete anos após a realização da CONFECOM, não existem políticas 

públicas para a comunicação enquanto direito no Brasil. Como visto no terceiro capítulo, a mera 

convocação da Conferência foi desde o início muito criticada e tratada diversas vezes de forma 

enviesada pelos grandes jornais. As acusações vão desde uma forma de censura pelo governo à 

uma vontade de um cenário midiático que não pode ser concretizada. Aqueles que se 

posicionam contra a democratização da mídia, o fazem porque acreditam que a mídia 

tradicional é plural, reporta e opina de forma isenta e imparcial.  

 Porém, o estudo teórico apresentado mostra que a mídia possui ferramentas e poder de 

influência para auxiliar a tomada de consciência crítica pela população. Ela, que ao mesmo 

tempo em que pode desmistificar o poder político, os interesses econômicos e de classes num 

quadro amplo, vem há séculos justamente ajudando na manutenção desse cenário.  

 Diante do poderio midiático no Brasil, as iniciativas pela democratização acabam sendo 

travadas, tolhidas ou simplesmente não conseguem alcançar grandes populações. Talvez, 

exatamente por isso seja uma grande perda a CONFECOM não ter sido mais bem trabalhada, 

discutida e que suas propostas tenham praticamente caído no esquecimento. Ao longo do 

terceiro e último capítulo, de acordo com o relatório da "Repórteres Sem Fronteiras" foi possível 

verificar que o oligopólio midiático não é uma exclusividade brasileira acometendo países de 

"primeiro mundo", como a Itália e a França. Ainda de acordo com o relatório essa concentração 

midiática é responsável direta pela queda no ranking mundial sobre liberdade de expressão, 

afinal, quanto mais concentrada a mídia, menos vozes e menos liberdade de expressão. 

 Finalmente, a revés político e econômico que o Brasil sofreu no ano de 2016 acabou 

deslocando as prioridades daqueles que lutam pela democratização da mídia. Com a absorção 

do Ministério das Comunicações pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o FNDC 

afirma que não existe mais a visão da comunicação como um setor estratégico na soberania 

nacional e como um direito do povo brasileiro. O retrocesso em que o novo presidente 
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mergulhou o setor é notável, principalmente quando vai ao Superior Tribunal de Justiça pedir 

que políticos possam ser donos de concessões de radiodifusão, indo contra uma bandeira 

histórica dos movimentos pró-democratização.  

 Por fim, resgatando Ianni, a mídia ou "o príncipe eletrônico" não é, por certo, 

homogêneo ou estático em nenhum âmbito, regional ou mundial e que existe implícita ou 

explicitamente a competição entre os veículos de comunicação. Porém, “em geral, no entanto, 

o príncipe eletrônico expressa sobretudo a visão de mundo prevalecente nos blocos de poder 

predominantes” (IANNI, 1999, p.15). 

 As ponderações encontradas nesse trabalho estão passíveis de serem superadas por 

investigações futuras e certamente o estudo aqui apresentado não abrange todo o cenário da 

discussão sobre a democratização da mídia.  A pesquisa aqui apresentada tem intenção de 

contribuir com um debate muito mais amplo e também explorar introdutoriamente o diálogo 

com área da ciência da informação como uma forma a mais para tentar entender a questão da 

maneira mais ampla possível e em sua complexidade.  

 É possível que o momento e atual cenário político, econômico e social brasileiro exija 

cautela e um passo atrás para tentar entender melhor os erros e acertos do debate sobre a 

democratização da mídia, ao mesmo tempo em que compreenda a urgência dessa discussão. 

Como o próprio FNDC coloca, não seria coerente e nem frutífero negociar com um governo 

que não se reconhece. Talvez um caminho possível seja resgatar noções de democracia e 

cidadania, hegemonia e ideologia, consciência crítica e consciência de classe tanto para 

contribuir na questão democratização da mídia, quanto para contribuir para a sociedade e 

consequentemente o Brasil.  
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