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RESUMO 

Esta dissertação apresenta uma análise critica do projeto de democratização da 

comunicação elaborado pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação 

(FNDC), na sociedade brasileira atual. Seu objetivo é contribuir com o debate acerca da 

importância desta luta e com a reflexão acerca dos seus limites e possibilidades neste 

momento histórico no qual os constrangimentos ao exercício da democracia próprios da 

sociedade capitalista tornam-se ainda mais profundos. 
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ABSTRACT 

 

This academic search presents a critical analysis of the democratization of 

communication project developed by the National Forum for Democratization of 

Communication (BDNF) in the current Brazilian society. Our goal is to contribute for 

the debate about the importance of this fight and the reflection on the possibilities and 

limits at this historical moment in which the constraints on the exercise of own 

democracy of capitalist society become deepest. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação tinha, inicialmente, a proposta de analisar o papel exercido pela 

mídia na criminalização da juventude pobre. O objetivo era aprofundar a pesquisa 

iniciada na monografia da graduação. O debate realizado no processo de qualificação do 

mestrado nos auxiliou na compreensão de que era necessário, antes de tratar de qualquer 

caso específico da atuação da mídia, aprofundar a apreensão do conceito de ideologia de 

forma a desmistificar a crença, largamente difundida entre representantes dos 

movimentos sociais que defendem a democratização da mídia, de que as troca da 

informação falsa pela verdadeira não altera, por si só, o cerne da questão da alienação.  

  A partir desse momento e das pesquisas acerca do tal conceito, nosso objeto de 

estudo assim como a hipótese se alteraram. Já nos era claro que a burguesia se utiliza de 

mecanismos, como a mídia, para prolongar sua dominação, por meio da massificação de 

um conjunto de ideias e valores. Entretanto, surgiu uma questão: se parte dos 

trabalhadores adquirissem o direito, para além da formalidade, de poder produzir as 

informações e os conteúdos gerais do que é transmitido na mídia, estereótipos como o 

mencionado e outros tantos preconceitos e valores morais e individualistas, cessariam? 

O fato de ter propriedade de um meio de comunicação de grande abrangência, de poder 

passar para a classe trabalhadora informações verdadeiras que vão ao encontro dos seus 

interesses, transformaria a sociedade? Teríamos uma democracia se tivéssemos mais 

direito à voz? 

A hipótese de trabalho dessa pesquisa é de que o projeto do Fórum Nacional 

pela Democratização da Comunicação (FNDC) possui elementos idealistas, porque 

baseia-se na compreensão de que o acesso a outras informações, que não as dominantes, 

pode mudar a forma de pensar . Ao basear-se numa concepção de que a difusão de 

outras ideias pode construir outra forma de ver, seus defensores demonstram não 

enxergar que o acesso à informação não possui condições de, por si só, contribuir para 

superar a projeto de dominação que é difundido pela mídia empresarial.  

Isso significa, sobretudo, analisar as possibilidades efetivas de concretização de 

um projeto radicalmente democrático numa sociedade regida pelo capital e suas 

constrições ainda mais profundas no momento atual.    
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Desta forma, o presente trabalho se utiliza de categorias da teoria social de Marx, 

com o objetivo de compreender a forma da dominação burguesa na sociedade capitalista 

contemporânea. Sustentamos que não existe neutralidade nas pesquisas, pois a vida 

social é permeada por disputas no interior da sociedade e, na sociabilidade 

contemporânea, acima de tudo pela luta de classes. A partir dessas elucidações, 

buscamos identificar os fundamentos na racionalidade dominante da sociabilidade 

burguesa em suas expressões, que são cotidianamente massificadas por meio da mídia e 

reforçadores do senso comum.  

Apresentamos uma interpretação acerca do porque a maioria dos trabalhadores 

acaba por aderir, inconscientemente, à ordem que os mantêm na exploração. Para isso, no 

Capítulo 1 foi analisada a categoria de análise social Ideologia na acepção de Marx e nas 

diversas vertentes no interior do marxismo. A concepção marxiana de ideologia 

relaciona-se com as bases do processo de produção da alienação, por isto expomos breve 

apreensão desse processo. Nesta interpretação foram pertinentes, também, a apreensão 

dos conceitos de alienação e de Estado para Marx.  

No Capítulo 2, apresentar os determinantes sociais do surgimento e da 

consolidação da chamada mídia empresarial, assim como o papel social dessa mídia 

atrelada ao capital e suas particularidades no Brasil. Demonstramos a existência de uma 

relação, indissociável e fundamental para o capitalismo, entre a burguesia, que controla 

os meios de comunicação de maior alcance, e o Estado. Essa relação possibilita e 

mantém a difusão do pensamento dominante.  

No Capítulo 3 dissertamos uma análise critica do projeto do FNDC. Neste 

intuito contextualizamos o seu surgimento, elencamos suas propostas, abordamos as 

particularidades da luta por democracia na sociedade capitalista e na sociedade 

brasileira, em específico. Observamos, a partir da construção do conhecimento obtido 

nos capítulos anteriores, que existem limites nas democratizações de qualquer setor na 

sociedade capitalista. Desta forma, o último item desse capítulo, e também da 

dissertação, trata das possibilidades do projeto do FNDC em se concretizar e, ainda, 

dessas limitações. 

O posicionamento político de um pesquisador científico se dá na forma como se 

pretende abordar o tema escolhido, portanto, na definição dos objetivos e da 
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metodologia. Esse esclarecimento permitirá aos leitores melhor compreensão do ―lugar‖ 

de que se parte. Passemos às análises.  

 

 

 

1 - IDEOLOGIA E PERPETUAÇÃO DA DOMINAÇÃO 

 

 

Este capítulo trata do significado da ideologia na reprodução do sistema 

capitalista, compreendendo-a como base da conservação do modo de produção e de 

disseminação, legitimidade e garantia da reprodução dos interesses da burguesia.  

Marx e Engels, em sua obra ―A Ideologia Alemã‖, formularam o seguinte 

argumento: é lógico que os membros da classe dominante, por serem dominantes, 

detinham os meios de produção, controlam também os meios de produção e 

disseminação do conhecimento fazendo com que suas ideias sejam apresentadas como 

universais. Para se legitimar e manter o status quo e a forma como a sociedade se 

reproduz, a burguesia não só é dona dos meios de produção de mercadoria e controla os 

centros de produção do conhecimento, como, por exemplo: as universidades, o mercado 

editorial, os centros de formação, de pesquisas e de desenvolvimento de tecnologias, mas 

também, determina a forma da divulgação e disseminação do conhecimento acumulado 

nos aparelhos escolares e midiáticos. 

Ao apresentar sua visão de mundo como sendo universal e reproduzi-la no 

conjunto da sociedade, a burguesia consegue obter dos trabalhadores explorados nessa 

ordem a aceitação das ideias daqueles que são seus antagonistas. 

Em nossa cultura liberal e conservadora, o sistema ideológico socialmente 

instituído e dominante funciona no sentido de dissimular suas próprias regras, que são 

atravessadas por preconceitos e distorções que visam uma suposta ―imparcialidade‖. Tal 

sutileza do processo de disseminação das ideias burguesas faz com que grande parte da 

sociedade não perceba que é levada a aceitar, sem questionar, um conjunto de valores 

individualistas, sexistas, racistas, elitistas, entre outros, que possuem como base uma 

ideia não coletiva e conservadora. 

A aceitação social das imposições da ordem vigente remetem ao poder da 

ideologia. Para refletir acerca da concepção de ideologia é necessário buscar uma 
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interlocução com o método elaborado por Karl Marx e Friedrich Engels e aperfeiçoado 

pelo primeiro no decorrer de sua obra. Para pensar tal método, recorremos à obra ―A 

Ideologia Alemã‖, pois ela é fundamental para se compreender o significado do termo na 

concepção marxiana. Ao longo da obra, os autores fizeram um estudo aprofundado sobre 

o método da Filosofia alemã e, ao mesmo tempo, sobre a tendência das sociedades serem 

organizadas sob a divisão social do trabalho.  

De acordo com Marx, diferentemente dos positivistas
1
, a busca pelo 

conhecimento do concreto é complexo, sendo o objetivo da análise marxiana o real 

pensado sempre em seu devir. Por essa razão, não é possível abstrair-se da luta de 

classes, por ser o ―motor‖ da história, muito menos abstrair-se da história, que é a própria 

realidade (LÊNIN, 1977, p. 13). 

Lênin sustenta que o método marxista é um instrumento completo e harmonioso, 

por dar aos homens uma concepção integral do mundo. Na obra de 1981, Lênin (p. 356) 

afirma que o marxismo é a único método que compara os fatos políticos, jurídicos, 

sociais, habituais e outros com a economia, com o sistema das relações de produção e 

com interesses de classe que inevitavelmente se formam no terreno de todas as relações 

sociais antagônicas. É na obra ―O Capital‖ que Marx (1985) esclarece a lógica imanente 

da sociedade burguesa e sua reprodução, explicando o antagonismo entre as classes 

sociais como uma das conseqüências da concretude do capitalismo.   

Iasi (2011, p. 107-108) resume as determinações para a definição, em Marx, de 

classes sociais da seguinte maneira: 1- de acordo com a posição diante da propriedade ou 

não dos meios de produção (burguesia e proletariado); 2- pela posição nas relações 

sociais de produção; 3- pela consciência que associa ou distancia de uma posição de 

classe; 4- pela ação nas lutas concretas na formação social. Mas o autor atenta que não se 

pode limitar o fenômeno das classes a essas determinações, pois seu conceito é 

                                                             
1 O positivismo é uma corrente filosófica construída na primeira metade do século XIX por Auguste 

Comte. Tem por base o "cientificismo‖, ou seja, compreende que a razão humana possui poder para 

conhecer a realidade e traduzi-la sob a forma de leis naturais. Essas leis deveriam regulamentar a vida do 

homem e da natureza. Esse pensamento pretendia substituir as explicações teológicas e filosóficas, numa 

tentativa de derivar as ciências sociais das ciências físicas, e assim, identificar na vida social as mesmas 

relações as quais os cientistas explicavam a vida natural. A sociedade é concebida como 
um organismo constituído de partes integradas e coesas que funcionam harmonicamente, segundo um 

modelo físico ou mecânico. Costa resume o método do positivismo da seguinte maneira: ―constituir seu 

objeto, pautar seus métodos e elaborar seus conceitos à luz das ciências naturais, procurando dessa 

maneira chegar à mesma objetividade e ao mesmo êxito nas formas de controle sobre os fenômenos 

estudados" (COSTA, 1997, p.46 e 47) 
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relacional. A consciência, a ação social e o fato de serem sujeitos históricos, também 

constituem a determinação de classe (idem, p. 109). 

De acordo com Netto (2009), é a análise concreta da realidade social e histórica 

do capitalismo, que não parte de uma lógica que se queira universal, mas busca, como 

sintetizou Lênin, a própria lógica do capital. Com o método marxista a contradição não é 

considerada um elemento estranho, mas uma dimensão essencial da própria realidade. A 

dialética parte da ideia de que nada é ―para sempre‖ e imutável. A mudança é seu 

principio fundante, portanto o sistema capitalista não é algo natural, tão pouco é eterno. 

Até porque, o segundo princípio da dialética é que a história é fruto da luta de 

antagônicos, logo é a contradição e não o consenso que move a história
2
. 

De fato, afirma Netto (2009, p. 04), o problema central da pesquisa marxiana é ―a 

gênese, a consolidação, o desenvolvimento da sociedade burguesa, fundada no modo de 

produção capitalista‖, ou seja, compreender a sua estrutura e a sua dinâmica. As bases 

da teoria social derivam desta análise. Portanto, para discutir ideologia, faremos um 

esboço acerca do funcionamento da sociedade capitalista a partir das suas bases 

fundamentais: o modo de produção e de reprodução social.  

O método marxiano de pesquisa nos permite um verdadeiro conhecimento da 

realidade social. Partindo do princípio que a vida social é determinada pelo modo como 

se produz a vida material, Marx e Engels analisaram o sistema capitalista, e criticaram o 

liberalismo econômico - a doutrina de -Adam Smith
3
 - e confrontaram com a realidade 

econômica e social da Inglaterra industrializada, por meio do método da dialética 

                                                             
2 Para melhor compreensão: ver o artigo ―Introdução ao método da teoria social‖ de Netto, 2009. 

 
3 No pensamento econômico clássico Smith sustenta que os indivíduos são movidos por ações baseadas 

no autointeresse, por terem como maior motivação a competição por riqueza. O autor acredita numa 

harmonia social e afirma que essa competitividade move a sociedade é portanto é algo muito bom e nos 

leva à ―benevolência eficiente‖ (p. 50 e 51). Ainda de acordo com Smith (1996), as preferências das 

pessoas são individuais e quando algum produto é muito procurado ele é valorizado (o contrário também), 

e isso é o que afeta a produção. Os produtores não planejam o maior ou menor preço, o mercado se 

autorregula numa espécie de metamorfose involuntária (SMITH, 1996, p.10 e 245). O autor compreende 
a troca como uma propensão natural. O movimento de trocas entre os indivíduos, sociedade e nações 

promoveria a ―riqueza das nações‖, pois todos buscam o melhor ganho pessoal e isso é bom. A sociedade 

é estratificada (não mais em nobre, servo e clero), mas essa estratificação possibilita uma estabilidade 

social e justa, pois se alguém tem menos condições financeiras é porque se esforçou menos ou sua 

preferência não deu certo (ibdem, p. 343).  

 



6 

 

 

 

hegeliana
4
 (MANDEL, 1980, p.21). Esta análise, iniciada na segunda metade dos anos 

1840, configura um longo processo de elaboração teórica, no curso do qual Marx foi 

progressivamente determinando o método adequado para o conhecimento voraz da 

realidade social (MANDEL,1980). 

 

1.1 - A estrutura e a dinâmica da sociedade capitalista com base na teoria social de 

Marx 

 

Para construir sua concepção sobre o significado da ideologia. Marx apreende 

como essa categoria é construída na vida real. Por essa razão para explicar o sentido 

atribuído à ideologia no pensamento marxiano procuramos demonstrar que a produção 

da existência humana forma a base material que origina as ideias.  

Neste sentido, só é possível apreender o significado de ideologia se 

compreendermos o homem como ser natural e histórico. 

 

1.1.1- Produção e reprodução capitalista  

 

A produção da vida se dá numa relação natural e social. Social, por compreender a 

cooperação de muitos indivíduos. Desta forma, determinado modo de produzir supõe 

um determinado modo de cooperação entre os indivíduos envolvidos, e, determinadas 

relações sociais na produção, que envolvem a vida em sociedade.  

O individuo é determinado pelas relações sociais e, assim, Iamamoto (2007, 

p.18) afirma que ―o caráter social de seu trabalho só se manifesta no conteúdo do 

trabalho quando, como membro de um complexo social, produz para as necessidades 

dos demais, estando submetido a uma dependência social‖. 

Os homens, enquanto produzem os meios de vida, produzem sua vida material. O 

modo de produzir os meios de vida vincula-se à reprodução física dos indivíduos e à 

reprodução de determinado modo de vida. A esse respeito, Marx e Engels (1987) 

afirmam: 

Tal como os indivíduos manifestam sua vida, assim são eles. O 

que eles são coincide, portanto, com sua produção: com o que 

                                                             
4 Na perspectiva dialética de Hegel (2005), o sujeito não é mais exterior ao objeto falado, pois o próprio 

sujeito experimenta ao longo do processo de constituição da realidade em-si e para-si, ou seja, no que 

concerne a construção do objeto e da consciência de si. 



7 

 

 

 

produzem, com o modo como produzem. O que os indivíduos 

são depende, pois das condições materiais de produção. (MARX 

e ENGELS, 1987, p. 27-8)  

 

Como a produção ocorre na vida em sociedade é, portanto, uma atividade social. 

A relação entre os homens na produção varia de acordo com o nível de desenvolvimento 

dos meios de produção. Desta forma, essas relações se estabelecem em determinadas 

condições históricas.  

Para analisar a produção, é preciso situar historicamente a que modo de produção 

se faz referência, delimitando, assim, o nível do desenvolvimento social, pois cada 

formação econômica (escravista, feudal, capitalista) possui diferentes relações de 

produção e é justamente isso que as distingue. Na obra ―O Capital‖ Marx tece uma 

crítica à economia política e desenvolve um aparato conceitual e metodológico que 

permite entender a complexidade do modo de produção capitalista.  

De acordo com os mesmos autores, 

(...) as relações sociais, de produção alteram-se, transformam-se 

com a modificação e o desenvolvimento dos meios materiais de 

produção, das forças produtivas. Em sua totalidade as relações 

de produção formam o que se chama relações sociais: a 

sociedade, particularmente, uma sociedade num determinado 

estágio de desenvolvimento histórico, uma sociedade com um 

caráter distintivo particular (...) O Capital também é uma relação 

social de produção. É uma relação burguesa de produção, 

relação de produção da sociedade burguesa (MARX e Engels, 

1977, p. 69)
5
 

 

 

O processo capitalista de produção expressa a forma como os homens produzem e 

reproduzem as condições materiais e as relações sociais. Neste processo se reproduzem, 

ainda, as ideias que expressam essas relações, encobrindo o antagonismo que as permeia 

(IAMAMOTO, 2007, p.30).  

O modo de produção capitalista iniciou com a Revolução Industrial, na segunda 

metade do século XVIII, com o uso sistemático das máquinas, que alterou 

profundamente a organização do trabalho. Isso porque concentrou um numeroso grupo 

de trabalhadores num mesmo espaço; promoveu a massificação do trabalho assalariado 

representado pela venda da força de trabalho em horas a um empresário, que é o 

                                                             
5 K. Marx e F. Engels. ―Trabalho assalariado e Capital‖. In Textos 3. São Paulo, Ed. Sociais, 1977. 
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proprietário dos meios de produção, e consolidou a divisão entre o capital e o trabalho. 

A riqueza gerada pela produção não pertence ao trabalhador, posto que a apropriação da 

mesma é feita de modo privado pelo burguês. A propriedade privada
6
 e a existência de 

duas classes sociais são características centrais do sistema capitalista e determinam as 

relações sociais. 

Qual a diferença entre uma formação pré-capitalista e a capitalista, de acordo 

com Marx? Todo modo de produção significa a passagem do natural para o histórico ou 

a negação da natureza pelo processo de trabalho. Contudo, o autor observou que, nas 

formas que designa de pré-capitalistas, ―a natureza é o pressuposto – a ligação do corpo 

dos homens com a terra como seu corpo inorgânico –, enquanto no capitalismo o 

pressuposto é inteiramente histórico – o trabalho livre e a separação entre o trabalhador 

e os meios de produção‖ (CHAUÍ, 2007, p. 4). Além disso, nas formas pré-capitalistas o 

desenvolvimento ou a reposição dos pressupostos nunca pode ser completo, sobrando 

sempre um resquício que o sistema não repõe e que permanece como pressuposto. Há 

um resíduo de natureza que as formas pré-capitalistas nunca conseguem negar 

inteiramente e transformar em história. Já o modo de produção capitalista, é totalmente 

histórico, nele não sobra qualquer elemento que seja natural. 

A crítica central ao capitalismo, construída por Marx e Engels (apud), parte da 

identificação de que ―a divisão entre o Capital e o Trabalho resulta inevitavelmente da 

propriedade privada, e que essa divisão conduz à divisão da sociedade burguesa em 

classes antagônicas, à divisão da humanidade em capitalistas e operários‖ (MANDEL, 

p. 23). Os economistas e historiadores burgueses que antecederam Marx entendiam que 

divisão em pobres e ricos era uma condição permanente da sociedade. Reconheceram a 

existência das classes, mas afirmavam que se tratava de uma lei eterna e imutável da 

sociedade e defendiam uma reconciliação das contradições de classe. Marx (1985) 

demonstrou que a existência de classes não é eterna, e sim contraditória posto que tem 

por base as formas historicamente determinadas do desenvolvimento da produção e das 

relações de produção, baseadas na propriedade privada dos meios de produção. 

                                                             
6 De acordo com a teoria social marxiana, a existência da propriedade privada nas mãos de um número 

ínfimo de pessoas, e das crises de superprodução ―enquanto expressão fundamental das contradições do 

capitalismo é surpreendente‖, pois resulta em mortes causadas por fome em meio a tanta abundância. 

(MANDEL, p.23) 
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A formação do capitalismo, sua gênese e sua história, afirma Lefebvre (1973, 

p.220), pressupõe a análise crítica da produção e da reprodução dos meios de produção. 

Esses meios são os próprios trabalhadores e seus instrumentos de trabalho. Na obra O 

Capital, Marx (1985) mostrou a gênese das relações de produção capitalistas, 

específicas da sociedade burguesa: a relação ―capital-trabalho‖, a mais-valia, o 

sobretrabalho e o produto social captado e gerido pela burguesia segundo seus 

interesses. 

―As relações de produção determinam as forças produtivas, e a distribuição, 

pressuposto do processo de produção, é reposta por este como um momento que lhe é 

imanente‖, explica Chauí (2007, p. 01). Ou seja: o modo de produção determina as 

forças produtivas pelas relações de produção e pela capacidade do processo produtivo 

de repor internamente aquilo que, de início, lhe era externo (idem). 

 Lefebvre (1973, p. 220) enfatiza que o conceito de modo de produção designa ―o 

resultado global das relações de antagonismo‖ entre salário e capital, entre proletariado 

e burguesia. O autor explica que essas relações se dão através de formas mascaradas: 

―por exemplo, a forma contratual (a do ―contrato de trabalho‖, ficticiamente livre, que 

liga os membros da classe trabalhadora e os da burguesia, e que pretensamente os 

associa)‖. 

Como a produção pressupõe a distribuição dos componentes do processo de 

trabalho, esclarece Chauí (2007, p. 03), constata-se que um modo de produção possui 

duas faces, formadas pelo processo de trabalho: ―a face ativa do processo, isto é, a 

divisão social do trabalho, e a face passiva do processo, isto é, a forma da propriedade, 

determinada pelo modo de apropriação de um dos componentes do processo de 

trabalho‖. 

Tratar de produção material significa, antes de tudo, compreender que esta varia 

de acordo com o desenvolvimento social, pois cada época tem suas características e 

determinações. As condições históricas gerais afetam a produção. Assim como é preciso 

salientar que toda produção necessita de um instrumento que a viabilize, ―seja este 

instrumento apenas a mão‖, seja ele a ―habilidade que o exercício repetitivo 

desenvolveu‖, e de trabalho acumulado (MARX, 1978, p.105).  

O processo de produção no capitalismo possui especificidades. Sua especificidade 

reside no fato de que no momento da produção não ocorre uma mera reprodução, mas 
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sim uma produção de mais capital. E, ao fazê-lo, se reproduz uma relação social. A 

relação antagônica e suas determinações objetivas e subjetivas são repostas.  

A respeito da produção, Marx (1978, p. 110-111) faz as seguintes afirmações: ela 

fornece os materiais, o objeto; determina o caráter desse objeto, pois este é determinado 

e consumido de certa maneira; e, além de fornecer um objeto material à necessidade, 

fornece uma necessidade ao objeto material, portanto a produção cria também um 

sujeito para o objeto. Tanto a produção como o consumo são meios e existem por 

mediação um como outro numa reciprocidade indispensável, pois sem consumo não há 

produção e vice-versa. 

A produção, diferentemente da distribuição, é representada como algo natural, 

assim como as relações burguesas, já a distribuição ocorre de acordo com as condições 

dadas para isso. Ainda assim, é possível encontrar determinações comuns entre a 

produção e a distribuição, e assim extinguir as diferenças históricas ditas como naturais. 

Dois pontos cruciais para entender esse processo são a propriedade e a lei que a protege.  

Marx (1978, p. 111-112) explicou o problema de se conceber ambas atividades 

como praticadas por indivíduos isolados, sendo a produção o ponto de partida e, 

portanto, o momento que predomina no processo. A partir dessa inferência, afirmou que 

a apropriação imediata do produto não é a finalidade quando se produz numa sociedade, 

pois entre o produtor e os produtos existe o momento da distribuição, que interpõe-se 

entre a produção e o consumo.  

A articulação da distribuição é determinada pela articulação da produção, pois ela 

mesma é um produto da produção apesar de não ser o objeto. A distribuição envolve, 

por exemplo, o salário, o juro e o lucro; já a produção envolve a terra, o trabalho e o 

capital. De acordo com a concepção de que o indivíduo atua isoladamente, a 

distribuição aparece como algo natural, que determina sua posição no interior da 

produção. Contudo, Marx (1978, p. 113) explica que nascemos sem capital e 

propriedade de terra, e, portanto, nos submetemos a um trabalho assalariado pela 

distribuição social. O indivíduo é submetido a isso devido à ―existência do capital e da 

propriedade fundiária com os agentes de produção autônomos‖. 

Segundo os economistas dos séculos XVII e XVIII, a produção é a generalidade, e 

a distribuição e a troca são a particularidade. Assim, a produção seria determinada por 

supostas leis naturais, a distribuição pelo âmbito social, a troca situa-se entre ambas 



11 

 

 

 

como um movimento social formal, e o consumo encontra-se como a própria finalidade, 

fazendo com que o processo recomece.  

Marx (1978, p. 115) afirma que ―não existe troca sem divisão do trabalho‖ e que 

ela aparece em todos os momentos da produção.  Ao analisar a economia, o autor nos 

leva a perceber como certos conceitos, tal como população, são falsos, pois é preciso 

compreender a existência de classes sociais pois, sem isso, o termo população não passa 

de uma abstração (idem, p. 116 e 117). 

Antes das sociedades serem divididas em classes sociais, a divisão do trabalho era 

uma regra baseada na idade e no sexo dos integrantes da comunidade, mas sob o sistema 

capitalista, tal divisão adquire uma base social, homens, mulheres e crianças passam a 

serem vistos como um todo homogêneo e praticamente indiferenciado.  

O grau de desenvolvimento da divisão social do trabalho expressa o grau de 

desenvolvimento das forças produtivas sociais do trabalho. Com a divisão do trabalho, 

explica Iamamoto (2007, p.17), ocorre a distribuição quantitativa e qualitativa do 

trabalho e dos seus produtos, ou seja, da propriedade – do poder de dispor do trabalho 

dos outros. A divisão do trabalho e a propriedade ―são expressões idênticas: o que a 

primeira enuncia em relação à atividade do homem, a segunda enuncia em relação ao 

produto da atividade do homem‖ (idem). Portanto, afirma a autora, cada fase da divisão 

do trabalho corresponde uma forma de propriedade, cada desenvolvimento das forças 

produtivas do trabalho social corresponde a uma forma de apropriação do trabalho. 

Por meio da divisão do trabalho são encontradas distintas subdivisões entre os 

indivíduos, que cooperam em determinados trabalhos. Marx e Engels (1987, p.29) 

explicam que tais subdivisões possuem particularidades e são condicionadas pelo modo 

pelo qual se exerce o trabalho, seja ele agrícola, industrial ou comercial (patriarcalismo, 

escravidão, estamentos e classes). Em cada nova fase da divisão do trabalho, novas 

relações dos indivíduos entre si são criadas, ligadas ao material, ao instrumento e ao 

produto do trabalho. 

Em cada caso particular, o autor atenta para a conexão entre a estrutura social e 

política e a produção (1987, p. 35). Neste sentido, afirma que:  

A estrutura social e o Estado nascem constantemente do 

processo de vida dos indivíduos determinados (...) e como atuam 

e produzem materialmente e, portanto, tal e como desenvolvem 

suas atividades sob determinados limites, pressupostos e 
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condições materiais, independentes de sua vontade. (MARX, 

1987, p.36). 

Contrariamente ao suposto pela Filosofia alemã, os homens são condicionados 

pelo modo de produção de sua vida material,  

(...) não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam e 

pensam nem daquilo que são nas palavras, no pensamento na 

imaginação e na representação de outrem para chegar aos 

homens em carne e osso; parte-se dos homens, da sua atividade 

real (...) (MARX e ENGELS, 1987, p.37). 

 

É a partir do processo de vida real que os homens desenvolvem as ideias. Neste 

sentido, Marx (1987, p. 39) apresenta dois pressupostos da vida humana. O primeiro, da 

nossa existência, é que precisamos antes de tudo comer, beber, ter habitação, vestir, 

entre outros. Portanto, produzir os meios que permitam a satisfação destas necessidades, 

para ―estar em condições de viver para poder ‗fazer história‘‖. Segundo, atendida a 

primeira necessidade, a ação de satisfazê-la e os meios para tal conduzem a novas 

necessidades. Desta forma, a produção de novas necessidades é o segundo ponto, de 

acordo com o autor (idem, p. 40).  

A terceira condição que intervém no desenvolvimento histórico é a família. 

Inicialmente é uma relação única, mas depois se torna uma relação secundária quando 

as necessidades se ampliam e geram novas relações sociais. A família, de acordo com o 

autor, deve ser analisada a partir dos dados empíricos e não segundo o conceito 

conservador de família. O autor atenta para que os três aspectos da atividade social 

sejam tratados como momentos coexistentes, desde os primórdios da História (MARX e 

ENGELS, 1987, p. 42). Neste sentido, sustenta que a História da humanidade deve ser 

estudada e elaborada em conexão com a história da indústria e das trocas.  

Assim, é necessário ―uma conexão materialista dos homens entre si, 

condicionada pelas necessidades e pelo modo de produção‖ (MARX e ENGELS, 1987, 

p. 42). A consciência da necessidade de estabelecer relações com os indivíduos que o 

cercam é o começo da consciência de que o homem vive em sociedade.  

Marx explica que a divisão do trabalho tornou-se uma necessidade apenas a 

partir do momento em que surge uma divisão entre o trabalho material e o espiritual. A 

teoria entra em contradição com as relações existentes, porque estas se encontram em 

contradição com as forças de produção existentes, que devem entrar em contradição 

entre si, ―porque, com a divisão do trabalho, fica dada (...) a realidade de que a atividade 
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espiritual e a material (...) caibam a indivíduos diferentes‖ (MARX e ENGELS 1987, p. 

46 - 47). A divisão do trabalho
7
 deve ser superada, pois gera uma cisão entre o interesse 

particular e o interesse comum. 

Ainda de acordo com o autor, pode-se afirmar que as categorias mais simples 

exprimem relações de um todo mais desenvolvido e ―nesta medida, o curso do 

pensamento abstrato que se eleva do mais simples ao complexo corresponde ao 

processo histórico efetivo‖ (p. 117). Marx advoga que o trabalho é uma categoria social 

e, no capitalismo, temos a impressão de que ele se torna social na troca, ou que apenas 

os produtos do trabalho é que são ―sociais‖.  

 O trabalho é social porque é sempre atividade coletiva (exige coletivização de 

conhecimentos, distribuição de tarefas, estabelecimento de ritmos, etc) e o que é 

produzido não é para consumo individual do seu produtor, mas para a venda, é 

produzido para outros. O trabalho torna-se um meio de produção de riqueza em geral, e 

é na troca que o valor se manifesta.   

Com o advento da industrialização foi possível produzir mais em menos tempo. 

Ao longo de sua obra ―O Capital‖, Marx explica que na sociedade capitalista, o 

trabalhador produz para além da subsistência e do autoconsumo, e, portanto assegura 

que quanto mais excedente produzido, maiores são as relações de troca exercidas e 

maior é a acumulação privada daquilo que é socialmente produzido. A elevada 

produção de excedentes estabelece uma contradição que é inerente, e insuperável, nesta 

sociedade: se por um lado é crescente a socialização das relações de produção, por outro 

é crescente a apropriação privada do que é produzido (MARX, 2008). Logo, a produção 

da desigualdade social é algo próprio do sistema capitalista de produção.  

A produção do excedente citada, paralelamente à exploração e extração da mais-

valia
8
, possibilita a acumulação de capital, o que implica em um maior desenvolvimento 

das forças produtivas, inclusive de conhecimentos tecnológicos. Por meio da produção 

do excedente, da acumulação e centralização da riqueza e da necessidade de 

sobrevivência dos homens, ocorre a exploração do homem pelo homem, via venda da 

                                                             
7 Na página 47 Marx e Engels explicam como seria a divisão do trabalho na sociedade comunista (1987) 

 
8 Mais-valia é o valor da riqueza produzida pelo operário durante o tempo de trabalho que extrapola o 

tempo de trabalho necessário para o pagamento de sua reprodução. Ela é gerada no momento da produção 

e pode ser reinvestida no processo produtivo, ser apropriada pelo capital comercial ou ter outros 

caminhos. 
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força de trabalho, como mercadoria, segundo seu valor de troca. O capitalista ao 

comprar a força de trabalho, adquire o direito de utilizá-la como quiser, e como se 

apropria privadamente dos meios de produção, faz com que a riqueza socialmente 

gerada durante a produção, seja também de propriedade única do capitalista, e repassa 

ao trabalhador somente um valor atribuído à venda de sua força de trabalho, o salário
9
. 

 É preciso um exame aprofundado a respeito do significado do trabalho por este 

estar intrinsicamente ligado aos processos de produção e, portanto, de reprodução da 

vida social. Esses processos conformam uma totalidade, assim, não devem ser 

analisadas de forma separada. 

Nesta sociedade, primeiramente, Marx caracteriza o trabalho em geral como 

uma interação do homem com o mundo natural, de forma que os elementos deste último 

são conscientemente transformados para obter uma determinada finalidade: satisfazer 

suas necessidades (MARX, 1985, p.153). Ou seja, trabalho é um processo em que o 

homem com sua própria ação impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material 

com a natureza. Por intermédio do trabalho, o homem torna-se sujeito da história, um 

ser capaz de mudar a realidade. De acordo com o autor, ao trabalhar ,o homem  

(...) põe em movimento as forças naturais de seu corpo, braços e 

pernas, cabeça e mãos, a fim de apropriar-se dos recursos da 

natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana. Atuando 

assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo 

tempo modifica sua própria natureza. (MARX, 1985, p. 202) 

 

O homem, diferente dos demais animais
10

, se transforma na realização do seu 

trabalho porque, dentre outras razões, projeta o resultado do trabalho antes mesmo de 

começá-lo. Por ter capacidade teleológica, ele se desenvolve e aprimora suas atividades, 

pois o trabalho é a expressão da capacidade criadora. Além disso, o trabalho é fonte de 

toda a riqueza da sociedade.  

Entretanto, na sociedade capitalista, o trabalho adquire características próprias, 

pois o trabalhador é obrigado a se adequar às circunstâncias dadas, as quais ele não pode 

                                                             
9 Referência: Revista Espaço Acadêmico, nº38 – julho de 2004 – Mensal. Disponível em: 

http://www.espacoacademico.com.br/038/38tc_callinicos.htm 
 
10 Em ―O Capital‖ Marx observa essa especificidade do trabalho humana: ―A abelha, com a estrutura das 

células de cera, ultrapassa em habilidade muitos arquitetos. Mas o que distingue o trabalho do arquiteto 

mais bisonho da atividade da mais hábil das abelhas é o fato de que, antes de construir a cédula na 

colmeia, o arquiteto a constrói na sua cabeça. O resultado a que chega o trabalho preexiste idealmente na 

cabeça do trabalhador‖,  

http://www.espacoacademico.com.br/038/38tc_callinicos.htm
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modificar. Por não possuir meios de produção, é obrigado a vender sua força de trabalho 

para sobreviver e acaba por se submeter às imposições (salário e alta jornada, por 

exemplo) de quem tem esses meios e o contrata. Com a propriedade privada e a divisão 

de trabalho, o trabalho perde, portanto, sua característica de expressão do poder do ser 

humano.  

A respeito da divisão do trabalho, Marx e Engels afirmam: 

A divisão do trabalho só se torna efetivamente divisão do 

trabalho a partir do momento em que se efetua uma cisão entre o 

trabalho material e o trabalho espiritual. Desse momento em 

diante, pode se convencer de que é algo distinto de consciência 

de praxis em realização; pode constituir uma efetiva 

representação de algo sem representar algo efetivo. Desse 

momento em diante a consciência está em condição de se 

emancipar do mundo e entregar-se à ―pura‖ teoria, teologia, 

filosofia, moral etc. (MARX & ENGELS, 2007, p.54)  

 

  Nessa sociedade, o homem não se reconhece no produto do seu trabalho, pois 

além de não produzir de forma consciente, ele não possui controle de todo o processo de 

produção, pois o produto final é muito diferente da etapa única que teve acesso quando 

participou.  Desta forma, aparece-lhe como algo externo. Isso, também, se deve ao fato 

de a venda da força de trabalho não representar plena satisfação. Esse estranhamento 

diante ao que se produz gera a alienação. 

Para tratar de alienação é preciso nos reportar à Feuerbach, pois foi a partir das 

concepções desse autor que Marx e Engels construíram o conceito de alienação. 

Segundo Engels (2005), a reflexão de Feuerbach, em ―A Essência do Cristianismo‖, 

recoloca o materialismo em lugar de destaque. Afirma o autor: 

De repente, essa obra pulverizou a contradição criada ao 

restaurar o materialismo em seu trono. A natureza existe 

independentemente de toda filosofia, ela constitui a base sobre a 

qual os homens cresceram e se desenvolveram, como produtos 

da natureza que são; nada existe fora da natureza e dos homens; 

e os entes superiores, criados por nossa imaginação religiosa, 

nada mais são que outros tantos reflexos fantásticos de nossa 

própria essência.
11

 

Neste livro, segundo Chauí (2000), Feuerbach, ao investigar o modo como os 

homens buscam explicar a origem e finalidade do mundo, conclui que: 

                                                             
11 FEUERBACH, Ludwig. A essência do cristianismo. Editora: VOZES - RJ Edição: 2; Ano: 2009.  
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(...) os humanos projetam fora de si um ser superior dotado das 

qualidades que julgam as melhores: inteligência, vontade livre, 

bondade, justiça, beleza, mas as fazem existir nesse ser superior 

como superlativas, isto é, ele é onisciente e onipotente, sabe 

tudo, faz tudo, pode tudo. Pouco a pouco, os humanos se 

esquecem de que foram os criadores desse ser e passam a 

acreditar no inverso, ou seja, que esse ser foi quem os criou e os 

governa. Passam a adorá-lo, prestar-lhe culto, temê-lo. Não se 

reconhecem nesse Outro que criaram. Em latim, outro se diz 

alienus. Os homens se alienam e Feuerbach designou esse fato 

com o nome de alienação (p. 168). 

Marx foi além da crítica à concepção religiosa elaborada por Feuerbach e 

afirmou que a alienação religiosa não é o que configura essencialmente a alienação. 

Para Marx a alienação é um fenômeno entendido a partir da atividade criadora do 

homem, nas condições em que ele processa, ou seja, no modo de produção capitalista. 

Além do processo de alienação, o trabalhador é explorado, já que o dono dos 

meios de produção se apropria de forma privada do resultado produzido pelo 

trabalhador. Nessa sociedade o trabalho ao mesmo tempo em que engrandece o homem, 

o subjuga; pois perdeu algumas potencialidades a partir do momento em que passou a 

ter caráter de mercadoria. Essa transformação anula em parte ou totalmente, a depender 

de cada tipo de trabalho, a capacidade criativa do trabalhador (IAMAMOTO, 2001). 

Desta forma, é difícil ter prazer com o trabalho nessa sociedade, pois muitas vezes ele é 

uma fonte de sofrimento, pois está a serviço do lucro e não da realização, satisfação 

humana.  

Na obra ―Os Manuscritos econômicos e filosóficos‖, de 1844, Marx denunciou a 

transformação do homem em simples mercadoria e sua desumanização. Apontou, ainda, 

o processo de alienação, não apenas religiosa e política, mas fundamentalmente a que 

tem no centro o próprio trabalho humano e definiu o trabalho alienado como 

fundamento do homem alienado. Ao não se perceberem como produtores da riqueza 

social, os homens tendem a encarar a mercadoria como autônoma e a se submeter a esta.  

As premissas que partimos, afirma Marx, não constituem bases arbitrárias nem 

dogmas. As nossas premissas partem de concepção de que são homens reais, a sua ação 

e as suas condições matérias de existência. Marx buscou na realidade, não apenas no 

campo das ideias, a razão da alienação e compreendeu que as formas de consciência 
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mistificadas/abstratas são determinadas pela realidade, pelo autodilaceramento das 

relações de produção da sociedade capitalista. 

Na relação de trabalho imposta pelo capitalista, o trabalhador cria o objeto 

através do seu trabalho e além de não se reconhecer no que produz, também não se 

reconhece nas relações sociais, nem nas ideias que ele constrói. Não se reconhece no 

produto do seu trabalho porque este ―antes mesmo da realização do trabalho pertence a 

outrem que não o trabalhador‖ (KONDER, 2009, p. 42). Não se reconhece, também, nas 

relações sociais, porque os homens se tornam alheios aos outros homens por 

competirem entre si e pelos interesses particulares  não coincidirem com os interesses 

de todos
12

, pois a sociedade capitalista se baseia na propriedade privada. Os 

trabalhadores também não se reconhecem nas ideias que eles constroem, por elas 

parecerem naturais e por isso imutáveis. A alienação do processo do trabalho é 

causadora desse estranhamento.  

O trabalho poderia ser fonte da elevação dos homens para níveis cada vez mais 

altos de sociabilidade, mas na ordem do capital, torna-se uma atividade social 

mensurada pelo tempo de trabalho socialmente necessário e produtor de mercadoria, 

submetendo os valores de uso à valorização do valor. Tornando-se indutor da submissão 

do ser social à ordem burguesa. Entretanto, nessa sociedade, o trabalho humano é 

apropriado para gerar valor, lucro para poucos.  

Como o trabalho produz valor de uso, só é considerado trabalho a atividade que 

gera essa interação e, portanto, somente é trabalho produtivo quando é possível extrair 

mais-valia. Marx sustenta que ―essa determinação de trabalho produtivo, tal como 

resulta do ponto de vista do processo simples do trabalho, não basta de modo algum, 

para o processo de produção capitalista.‖ (MARX, 1985, p.151). O autor contrapõe o 

trabalho em algum processo simples ao modo como deve ser analisado do ponto de 

vista da produção capitalista, isto é, como algo historicamente determinado. 

Neste sentido, sua análise a respeito do trabalho no capitalismo, parte da 

categoria valor. Ou seja, o trabalho deve ser analisado sob o aspecto social, junto com a 

forma valor por ser a substância do valor. O valor da mercadoria produzida equivale ao 

―tempo de trabalho socialmente necessário‖ para produzi-la (MARX, 1985, p. 48). 

Marx investiga o valor enquanto forma social do produto do trabalho. 

                                                             
12 Numa tribo, um índio que faz boa caça gera alegria nos demais índios, pois todos se beneficiam. 
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Marx compreendeu o grau de desenvolvimento das forças produtivas e 

desvendou a lógica do modo capitalista de produção. Esse modo tem como condição a 

separação entre o trabalho e os meios de produção: o proprietário da força de trabalho é 

―livre‖ para vendê-la à um dos proprietários dos meios de produção em troca de um 

salário. Isto acontece porque o trabalhador é desapropriado de toda propriedade e 

precisa vender a única coisa que possui e se torna um trabalhador assalariado para 

sobreviver.  

De acordo com Marx, ―todo o sistema de produção capitalista repousa no fato de 

que o trabalhador vende e sua força de trabalho como mercadoria‖ (MARX, 1985, 

p.48). No capitalismo, o trabalhador é um produtor de valor de troca e isso nega sua 

existência natural, ou seja, o trabalhador e a sua produção são inteiramente 

determinados pela sociedade. 

O dono dos meios de produção incorpora a força de trabalho comprada no 

processo da produção, valorizando o capital inicial, ou seja, produzindo mais-valia. Esta 

parece mero resultado da produção, entretanto é o motor de todo este processo, pois sem 

a mais-valia não haveria o processo, nem as relações de produção capitalistas. Marx 

esclarece que neste modo de produção, só é considerado produtivo o trabalho 

assalariado que de alguma forma produz mais-valia (CÓLMAN, 2009, p.4). 

Konder (2009), seguindo a mesma perspectiva, sustenta que o conceito de 

alienação deve ser pensado de maneira pluridimensional, para que não consideremos 

uma suposta alienação econômica como determinante, como causalidade única, das 

―outras‖ alienações, fazendo-nos supor que as alienações ideológicas orbitariam em 

torno de um núcleo econômico.  

A alienação se manifesta concretamente através do ‗fetichismo da mercadoria‘
13

, 

decifrado por Marx a partir da relação entre a exploração do trabalho e a produção de 

valor. O autor distingue o valor de uso (toda mercadoria tem utilidade) do valor de 

troca, que é determinado pelo dispêndio de trabalho necessário para a sua produção. À 

                                                             
13 ―A esfera estrita das finanças, por si mesma, nada cria‖. A partir dessa afirmativa, Chauí explica que 

essa esfera se alimenta da riqueza criada pelo investimento capitalista produtivo e pela força de trabalho 

no seu âmbito. O capital-dinheiro aparece como se tivesse o poder de gerar dinheiro ―no circuito fechado 
das finanças, independente da retenção que faz dos lucros e dos salários criados na produção‖. A autora 

salienta, ainda que, o fetichismo das finanças só existe produção de riquezas. O capital dinheiro aparece 

como autocriador de juros, dinheiro que gera dinheiro (D – D‘), obscurecendo as marcas de sua real 

origem: produção e apropriação do trabalho não-pago. A essa forma mais coisificada do capital, Marx 

denomina de capital fetiche. (CHAUÍ, 2008, p.128).   
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primeira vista a mercadoria parece algo simples e evidente, entretanto Marx analisou-a e 

percebeu que como valor de uso não há mistério, mas sim no valor de troca das 

mercadorias
14

.  

As mercadorias não são apenas valores de uso, de acordo com Iamamoto (2007, 

p. 33) são ―grandezas sociais que têm em comum o fato de serem produto do trabalho 

humano geral e indiferenciado (trabalho abstrato); são valores enquanto materialização 

de força humana de trabalho‖.   

O que as caracteriza e as diferencia com relação aos objetos produzidos em 

outros modos de produção, é que a mercadoria é criada pelo trabalho humano não para 

atender as necessidades
15

 de quem a produziu, mas para dar lucro para os burgueses. 

Assim, ela é produzida tendo em vista o seu valor de troca. Mas para que a mercadoria 

produzida seja comprada, é preciso que tenha valor de uso e, se não tiver, os burgueses 

utilizam-se, principalmente, de propagandas
16

, que estimulam a criação da necessidade 

de uso. O valor de uso é, nas sociedades capitalistas, o veículo para se realizar, se 

concretizar, o valor da troca.  

Quando um produto entra no mercado estabelece relação de valor com os demais 

produtos. Há um denominador comum que permite uma comparação entre as 

mercadorias. A duração do trabalho social necessário para produzir a mercadoria é o 

que estipula o valor de troca (―x‖ horas de trabalho é o que permite a relação de 

equivalência)
17

. O valor de troca não é inerente, não existe independente do homem, 

                                                             
14 MARX, Karl, O Capital: Crítica da Economia Política, cap 1, Livro 4: ―O caráter fetichista da 

mercadoria e seu segredo‖. Os economistas, São Paulo. Disponível em: 

http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/88759/mod_resource/content/1/Marx%20-
%20O%20car%C3%A1ter%20fetichista%20da%20mercadoria%20e%20seu%20segredo.pdf 

 
15 Por exemplo: produz-se blusa, remédio, comida e arma, com objetivo central de vendê-los para lucrar. 
16 A mídia empresarial é majoritariamente financiada com verbas advindas de propagandas de produtos 

diversos. Empresas compram minutos nas emissoras de TV e rádio para apresentarem seus produtos de 

forma incisiva e tentadora. Essas propagandas estão sempre ―nos dizendo‖ o quanto estamos não estamos 

enquadrados num determinado padrão, como se estivéssemos ‗errados‘ (oferecem cremes para nossos 

cabelos que estão feios sem eles, oferecem cerveja para depois do trabalho e churrasco de amigos, 

oferecem roupas da moda para substituir as nossas antiquadas, oferece remédio para ficarmos mais bem 

dispostos pra trabalhar, e assim por diante). 

 
17 Atualmente, junto a este fator, o preço da mercadoria também varia de acordo com a marca/grife que o 
produto tem. Algumas empresas criaram, por meio da mídia (revistas, televisão, outdoor, etc) um status 

que faz com que paguemos muito mais por um produto que poderia custar bem menos, apenas por ele 

significar algo (bom gosto, riqueza, estilo, etc) socialmente. Para melhor compreensão, ler o ítem ―A 

influência da estética da mercadoria sobre a classe trabalhadora‖ presente no livro ―Crítica da estética da 

mercadoria‖ em que Wolfgang Fritz Haug explica que o capital se baseia, também, numa aparente 

satisfação.  

http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/88759/mod_resource/content/1/Marx%20-%20O%20car%C3%A1ter%20fetichista%20da%20mercadoria%20e%20seu%20segredo.pdf
http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/88759/mod_resource/content/1/Marx%20-%20O%20car%C3%A1ter%20fetichista%20da%20mercadoria%20e%20seu%20segredo.pdf


20 

 

 

 

mas existe pelo dispêndio de trabalho humano. Ou seja: só o trabalho cria valor, 

portanto o valor não tem nada a ver com a natureza física dos produtos.
18

 Neste sentido:  

―Ao desaparecer o caráter útil dos produtos do trabalho, 

também desaparece o caráter útil dos trabalhos neles 

corporificados, desvanecem-se, portanto, as diferentes formas 

de trabalho concreto, elas não mais se distinguem umas das 

outras, mas reduzem-se, todas, a uma única espécie de 

trabalho‖. (2008, p.60) 

 

O fetichismo do mundo das mercadorias decorre do caráter social próprio do 

trabalho que produz mercadorias. Os produtos dos trabalhos úteis tornam-se 

mercadorias, por serem produtos de trabalhos privados, independentes uns dos outros. 

O resultado do trabalho humano produtor de mercadorias é o fato de que houve um 

dispêndio de força de trabalho que fica armazenada nestes produtos, sem se considerar 

a forma como foi despendida. O que nos aparece é o produto deste trabalho de forma 

homogênea. A transformação do trabalho em uma mercadoria, nomeada força de 

trabalho, é o que faz que este pareça abstrato, coisificado. Consequentemente, o 

produto do trabalho parece ser autônomo em relação ao homem devido a esta 

abstração (MARX, 2008, p.71). 

Portanto, a natureza do valor de troca e os fetichismos que a acompanham, ou 

seja, a forma social da riqueza só é compreendida em sua historicidade e tem relação 

direta com o trabalho (IAMAMOTO, 2001, p. 11). De acordo com Konder (2009), o 

―fetichismo da mercadoria‖ representa uma intensificação de um aspecto da alienação, 

isto é, ―da alienação econômica sob a sociedade capitalista‖ (idem, p.38).  

Observa-se, ainda, que o fetiche da mercadoria se intensificou na 

contemporaneidade devido ao incremento do processo de alienação, que tem como uma 

das razões o excessivo incentivo ao consumo por supérfluos. (SALES, 2001, p. 36) 

Apreender a complexidade da mercadoria e o valor como função do trabalho 

permite a compreensão da categoria trabalho em sua dimensão ontológica, como algo 

                                                                                                                                                                                   
 
18 Uma mesa tem o valor de troca baseado no tempo de trabalho socialmente necessário para construí-la, 

assim como um anel de diamantes. O valor não é inerente à mesa por ela ser mesa nem ao diamante por 

ser diamante. O valor de troca, ou seja, o preço da mercadoria varia de acordo com o tempo que foi 

necessário para fazer cada uma delas e por isso, só por isso o anel de diamante custa mais caro. Não é 

pela natureza do diamante, mas pelo trabalho que dar lapidá-lo.   
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constitutivo do ser social numa dimensão econômico-social histórica, nas condições da 

produção capitalista. 

Nesta sociedade, as relações são permeadas por antagonismos de interesses, 

dado o caráter cada vez mais social da produção contraposto à apropriação privada dos 

meios e dos produtos do trabalho alheio. A riqueza produzida é monopolizada e o 

pauperismo daquele que produzem se intensifica. Na medida em que há exploração, no 

mesmo processo de criação de bens materiais, se reproduz a dominação de classe. De 

acordo com Iamamoto (2007): 

A exploração se expressa tanto nas condições de saúde, de 

habitação, como na degradação moral e intelectual do 

trabalhador; o tempo livre do trabalhador é cada vez menor, 

sendo absorvido pelo capital nas horas extras de trabalho, no 

trabalho noturno que desorganiza a vida familiar. O período da 

infância se reduz pelo ingresso precoce de menores na 

atividade produtiva. (...) O processo de insdustrialização, ao 

atingir todo o cotidiano do operário, transforma-o num 

cotidiano de sofrimento, de luta pela sobrevivência. Esta luta se 

expressa também em confrontos contra o capital, na busca de 

reduzir o processo de exploração, com vitórias parciais mas 

significativas (...). (p.66) 

 

Desta forma, a classe dominante zela pelos seus interesses, evitando que as 

conquistas da classe trabalhadora afete a reprodução do capital. A dominação se dá no 

âmbito da subjetividade também, ou seja, no nível da consciência, o que possui, como 

vimos, relação direta com as relações sociais concretas (CHAUI, 2007).  

Com relação à consciência humana, Marx expressa a relação existente entre os 

produtores e os produtos, na sociedade capitalista, pelas categorias estranhamento e 

alienação. Essa categorias possuem base na propriedade privada. A propriedade dos 

meios de produção inclui a propriedade das forças vitais do trabalho da classe 

trabalhadora.  

A alienação do trabalho produz a alienação da consciência, e o fetichismo invade 

todos os espaços objetivos e subjetivos da vida humana. 

 

 

1.1.2- Estado Capitalista na concepção marxiana  
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―O Estado nem sempre existiu.‖ (MANDEL, 1977) 

 

  Como vimos, a classe capitalista acumula riqueza monopolizando-a, o que gera 

uma acumulação de miséria dos que produzem a riqueza. Essa exploração é mediada e 

facilitada por uma instituição que é produto da divisão social do trabalho: o Estado 

(MANDEL, 1977, p. 09). Quando essa divisão se desenvolveu e a sociedade foi 

separada em classes sociais, foi criado o Estado e sua natureza foi definida: apenas 

uma pequena minoria toma o exercício de funções de governabilidade e as decisões 

políticas. O Estado seria, portanto, uma instituição utilizada como instrumento para 

dominar e manter coesa a sociedade. 

Não é nosso objetivo dar ênfase e centralidade à análise do papel do Estado. 

Contudo é importante que façamos algumas considerações visto ser esse o principal 

instrumento utilizado pela burguesia para regularizar as relações sociais nas sociedades 

de classes. Para compreensão desta instituição, foi preciso antes conceituar poder e 

política. Segundo Viana (2003) o poder só pode ser compreendido como relação de 

dominação, o que implica na existência de dominantes e dominados. Nessa relação 

existe uma mediação, a detenção do poder pelo primeiro (VIANA, 2003, p. 07). Se 

entre o dominante e o dominado não houvesse aquele que detém o poder, que é 

garantido por inúmeros meios que variam em cada situação e que vai da força física até 

a posse de riquezas, não haveria dominação, mas sim uma cumplicidade. Viana (2003, 

p. 08) explica que só não haveria dominação se vivêssemos numa relação entre iguais, 

em condições iguais. 

O poder, que é a relação de dominação, se manifesta nos âmbitos cultural, 

político, econômico, etc. Portanto, é necessário definir o conceito de política: conjunto 

de relações sociais que expressam as lutas de classes, na medida em que ―qualquer 

conflito social ou relação que é derivada da situação e antagonismo de classe é um 

conflito político ou relação política‖ (VIANA, 2003, p. 09).  

 Definidos os conceitos de poder e política podemos definir o conceito de poder 

político. Nas palavras de Viana (2003, p.09), ―o poder político é uma relação social de 

dominação de classe com a mediação da burocracia (organização e classe social). Por 

isso, o poder político surge com o aparecimento da sociedade de classes‖. Esse poder 
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político é o meio para atingir o objetivo de manter e reproduzir as relações de produção 

dominantes. 

 Ou seja, a concepção ideal do Estado relacionada a um suposto ―interesse geral‖ 

que teóricos clássicos defendiam não é real, pois Marx demonstrou a existência de uma 

contradição entre esse interesse e o que de fato o Estado representa, que é o interesse 

privado. Desta forma, sustenta que ao agir em prol da propriedade privada, o Estado 

―viola não somente a lógica do direito, mais ainda princípios humanos evidentes‖ 

(MANDEL, 1980, p. 14-15). 

 Essas violações resultam em apropriações privadas, na monopolização de um 

―bem comum‖. Portanto, ao contrário de Hegel, Marx afirmou o ―caráter puramente 

formal dessa universalidade‖, uma vez que se encontra no mundo das ideias, da 

formalidade, e expressa, especificamente, a vida burguesa (COUTINHO, 1985, p.15). 

 Escapando da utopia de Rousseau, uma das influências do socialismo francês no 

seu auge e também do idealismo hegeliano, Marx buscou as bases materiais concretas e 

objetivas para a ―vontade geral‖. Enquanto Rousseau vê os indivíduos virtuosos como 

os atores responsáveis pela construção da ―vontade geral‖
 19

 e Hegel destaca a 

burocracia estatal como representativa da universalidade, Marx dirige sua teoria para o 

proletariado (BRANCO, 2006, p. 98).  

Nos séculos XVIII e XIX, período das revoluções industriais na Inglaterra, 

surgiu o proletariado e as lutas de classes nos moldes modernos, centradas na 

contradição entre capital e trabalho. Os primeiros protestos operários foram violentos e, 

de acordo com Netto (2006), compreensíveis perante a desumana exploração capitalista, 

baseada no alargamento da jornada de trabalho e na inexistência de quaisquer garantias 

para os trabalhadores, indefesos diante da intensa ambição da burguesia. O Estado é 

utilizado para reprimir essas manifestações e manter o status quo e o modo de produção 

sem tantas manifestações contrárias.  

                                                             
19 Fazemos aqui uma observação crítica com relação à defesa da ideia de ―vontade geral‖. Não podemos 

esperar, ingenuamente, que basta os homens mudarem suas vontades individuais pelo bem de todos que, 
automaticamente, o mundo seria melhor, somente pela força da ideia. Até porque, nossas vontades são, 

também, um produto das condições sócio-históricas. Ressalta Branco (2006) que ―Marx e Engels 

invertem o modo de ver a construção do mundo, que, segundo os filósofos clássicos, era criado a partir 

das ideias, das representações. A base da concepção de mundo marxiana/engelsiana é a produção da vida 

material e a divisão do trabalho, seguida pela superestrutura (religião, artes, direito, ciência)‖ (p. 99). 
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A luta de classes nascente com a Revolução Industrial forçou a classe dominante 

assegurar a manutenção e reprodução das relações de produção através do Estado, 

portanto, ainda que represente os interesses da burguesia, ele é fruto das contradições de 

classe. Nesta perspectiva, ―a vida política se declara como simples meio, cujo fim é a 

vida da sociedade burguesa‖ (DIAS, 1991, p. 35). Neste sentido, na obra ―Manifesto do 

Partido Comunista‖, os autores afirmavam que ―o poder do Estado moderno não 

passava de um comitê que administrava os negócios comuns da classe burguesa como 

um todo.‖ (MARX & ENGELS, 1998, p. 10). 
 

Por ser uma expressão da dominação de classe, Engels sustentava que o Estado 

busca um equilíbrio político-jurídico - contraditório, provisório, transitório - entre as 

classes em conflito, tendo em vista assegurar condições mais adequadas para o 

desenvolvimento das forças produtivas e para a conservação das relações de produção. 

 A compreensão de Marx a respeito da relação entre o Estado e os interesses 

particulares parte da concepção de que é preciso compreender que a relação de poder 

está presente nas relações de produção, pois nelas se manifestam relações de dominação 

e resistência entre as classes sociais, ou seja, a luta de classes.  

Na obra A Ideologia Alemã, Marx e Engels (2007) explicam que é precisamente 

devido à contradição entre o interesse particular e o interesse coletivo que o Estado 

assume uma forma autônoma, separado dos interesses reais dos indivíduos e do todo e, 

ao mesmo tempo, como comunidade ilusória, sempre baseada na divisão da sociedade 

em classes. Portanto, todas as lutas no seio do Estado - entre a democracia, a 

aristocracia e a monarquia, a luta pelo direito de voto, etc – não passam de formas 

ilusórias em que são travadas as lutas reais das diferentes classes entre si 
20

.
 

O Estado materializa os seus interesses da classe dominante por meio das 

instituições que são mediadas por este e adquirem uma forma política que interessa a 

um grupo específico. Neste sentido, trata-se de, no mínimo, uma ilusão crer que a lei se 

baseia na vontade geral. Do mesmo modo, os direitos sociais
21

 são reduzidos à lei, à 

formalidade.  

                                                             
20 Análise contida na Obra ―Feuerbach. Oposição das Concepções Materialista e Idealista‖ (Capitulo 

Primeiro de A Ideologia Alemã), na p. 37 da edição do ano de 2007. 

 
21 A garantia de direitos na sociedade burguesa significa, acima de tudo, a defesa dos direitos capitalistas, 

que se limitam à propriedade privada e à restrição de qualquer movimento que a ameace. No capitalismo, 

não há possibilidades de direito universal. 
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A função primeira do Estado é garantir a propriedade privada, pois este garante a 

dominação da classe proprietária dos meios de produção sobre a não proprietária 

(Coutinho, 1996, p.19). Para Marx, o verdadeiro sujeito da história não é o indivíduo, 

mas as classes sociais. Descrever uma classe social era, no processo de transição para a 

sociedade moderna, confrontá-la com sua empreitada revolucionária de acabar com uma 

ordem e construir outra. Isso porque a capacidade da classe burguesa de expansão 

estabelece as condições para se autodestruir, fazendo com que a classe trabalhadora 

chegue ao poder, por meio da derrubada violenta da burguesia (COUTINHO, 1985, p. 

18-21). 

Em síntese, pode-se afirmar que, para Marx, todo Estado expressa os interesses 

da classe dominante, portanto o Estado capitalista também é um estado de classe. 

A partir desta premissa, concluir que o Estado na sociedade capitalista é ―burguês‖ se 

torna óbvio, pois seu caráter de classe se define pela seguinte determinação 

fundamental: o modo de produção dominante. Entretanto, Marx não elaborou uma 

teoria acabada e sistematizada do Estado.  

Segundo Marx e Engels (1998, p.33) ―a burguesia, desde o estabelecimento da 

grande indústria e do mercado mundial conquistou, finalmente, a soberania política 

exclusiva no Estado representativo moderno‖.  

Se todo Estado é expressão dos interesses da classe dominante, o Estado 

capitalista não pode ser separado do modo de produção capitalista. O Estado não está 

fora da sociedade, pois ele é parte integrante dela. O modo de produção mantém uma 

unidade com suas formas de regularização das relações sociais e, por conseguinte, com 

o Estado, e, ao mesmo tempo, uma oposição. A partir do momento em que o modo de 

produção dominante se tornou capitalista, o movimento do capital invadiu todas as 

esferas da vida social (VIANA, 2003, p. 21).  

O Estado capitalista é muito complexo, devido ao modo de produção capitalista 

que expande a divisão do trabalho. De acordo com Viana (2003, p.22), ―se existe uma 

unidade entre modo de produção e o Estado também existe uma oposição. Esta expressa 

a autonomia relativa do Estado que surge da divisão capitalista do trabalho‖. Autonomia 

―relativa‖ devido à sua própria reprodução enquanto classe e à ampliação dos seus 

privilégios, via burocratização da sociedade.  

De acordo com Viana (2003), 
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A influência da classe explorada sobre o Estado é mínima. 

Quando o estado burguês atende alguma reivindicação dessa 

classe, é porque ela não afeta de forma mais radical os interesses 

da classe dominante e ainda lhe traz retorno em legitimidade e, 

consequentemente, estabilidade política (p.25).  

 

Já na compreensão de Ianni (1980, p. 36), o Estado pode representar, simultânea 

e contraditoriamente, não só os interesses da burguesia, mas também interesses de 

outras classes sociais. Para o autor, ―o que se verifica, em situações concretas, é que as 

classes são representadas diferencialmente no Estado burguês‖. Contudo, vimos que 

Marx desvenda um caráter ilusório da representação de interesses coletivos. Isso porque 

o Estado não é o palco da luta de classe, mas busca controlá-la. Esta compreensão se 

baseia no pressuposto de que o Estado não cria a sociedade, mas sim o contrário. Este é 

produto da sociedade de classes e assume o papel de reprodutor das relações de 

produção (VIANA, 2003). 

 Vimos que a reprodução social é a reprodução da dominação. Este é um 

processo político, em que a classe dominante tem no Estado o instrumento privilegiado 

do exercício do seu poder no conjunto da sociedade. Um outro instrumento que garante 

a manutenção do poder da burguesia é a mídia, é ter a propriedade dos principais 

meios de comunicação. 

É possível ver alguma crítica dos meios de comunicação aos governos. Mas não 

se vê neles uma crítica à existência do Estado e às relações de produção capitalistas por 

ele mantida. A razão disso é, justamente, o fato de a burguesia ter o domínio de ambas 

instituições e as utilizar de acordo como seus interesses. Esse debate será melhor 

abordado no próximo capítulo, que trata, especificamente, de mídia. 

 Simultaneamente à produção da riqueza e à dominação existe um fator que 

possibilita aparentar esses processos como algo natural. Este fator está diretamente 

ligado ao conceito de ideologia, que será melhor explicado no próximo tópico. 

 

1.2– Ideologia: antecedentes históricos e a concepção marxista 

 

Conceituar ideologia não é tarefa fácil, pois se trata de uma categoria complexa 

que tem sido utilizada de forma ambígua, a partir de concepções distintas. No senso 

comum o termo significa um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas ou de visões de 
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mundo de um indivíduo ou de um grupo que serve de orientação para suas ações sociais 

e, principalmente, políticas.  

A noção de ideologia possui diversas concepções no meio acadêmico, por vezes 

misturadas umas com as outras, o que resulta na perda das seguintes características 

importantes: totalidade, concreticidade e sua função social (EAGLETON, 1977). Seus 

distintos significados se devem, também, a um ecletismo teórico. 

Para debater um tema amplo e complexo como este, optamos pelo seguinte 

caminho: expor concepção de ideologia tomando por base o referencial da teoria 

marxista. A opção por esta perspectiva teórica deve-se ao fato desta conceber a 

realidade como algo concreto e socialmente construído e não como algo dado ou 

presente apenas no campo das ideias.  

É importante ressaltar que dentro do próprio campo marxista há diversas 

concepções do conceito de ideologia. Elencamos alguns autores centrais para 

demonstrar isso. Em seguida, buscaremos relacionar esta categoria ao conceito de 

hegemonia, visto que temos por objetivo, também, compreender como a hegemonia 

burguesa se reproduz.   

 

1.2.1- ANTECEDENTES HISTÓRICOS   

 

 

Faremos um breve resgate da historicidade do conceito, para então abordá-lo na 

contemporaneidade. Segundo Marilena Chauí, o termo ideologia surge pela primeira 

vez em 1801 no livro de Destutt De Tracy "Elementos da Ideologia". Nesta obra, o 

autor confere à ideologia um subcapítulo da zoologia, por entender que a inteligência 

humana é um aspecto da vida animal e ―ideologia‖, portanto, seria parte da zoologia. Ou 

seja, um estudo das ideias que resultam da interação entre o organismo vivo e a 

natureza, concebendo ideias a partir de percepções sensoriais.  

Chauí destaca que De Tracy ―pretendia elaborar uma ciência da gênese das 

ideias, tratando-as como fenômenos naturais que exprimem a relação do corpo humano, 

enquanto organismo vivo, com o meio ambiente‖ e segue afirmando que o autor 

―elabora uma teoria sobre as faculdades sensíveis, responsáveis pela formação de todas 

as nossas ideias: querer (vontade), julgar (razão), sentir (percepção) e recordar 

(memória)‖. (CHAUÍ, 2004, p. 10)  
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Portanto, segundo Chauí, o autor em questão pretendia elaborar a ciência da 

gênese das ideias. Esse primeiro conceito de ideologia, como o estudo das ideias, foi 

posteriormente seguido pelo positivista Augusto Comte. 

Em 1812, Napoleão Bonaparte se opôs a Destutt de Tracy e seus discípulos, 

chamando-os de ideólogos. Assim, o termo teve seu significado modificado e, por 

Napoleão
22

 exercer forte influência sobre a sociedade, a expressão foi utilizada para 

nomear metafísicos
23

 que vivem num mundo especulativo a partir da abstração da 

realidade. Desde então a palavra ―ideologia‖ tornou-se inseparável da implicação 

pejorativa de que ideias estariam sendo usadas para obscurecer a verdade e manipular as 

pessoas. 

Auguste Comte retomou o uso do termo ideologia, utilizando-o com base no 

significado construído por De Tracy. A partir de então, o termo passou a ter diversos 

significados, como afirma Chauí: 

A ideologia continua sendo aquela atividade filosófico-

científica, que estuda a formação das ideias a partir da 

observação das relações entre o corpo humano e o meio 

ambiente, tomando como ponto de partida as sensações; a 

ideologia passa a significar também o conjunto de ideias de uma 

época, tanto como ―opinião geral‖ quanto no sentido de 

elaboração teórica dos pensadores dessa época. (2004, p. 11) 

Segundo a autora, Comte elaborou considerações referentes ao espírito humano, 

contemplando as transformações num desenvolvimento progressivo em fases contínuas, 

em que o indivíduo observa sendo uma delas a fase positiva ou científica. Dessa forma, 

cada fase induz a criação de um conjunto de ideias para esclarecer os acontecimentos 

naturais e humanos, estabelecendo-se como ideologia (CHAUÍ, 2004, p. 12). De acordo 

com Chauí, a visão positivista da ideologia em relação aos conhecimentos teóricos, 

acarretou três consequências: 

                                                             
22 Napoleão Bonaparte foi um dos mais famosos generais dos tempos modernos, que através das guerras 

napoleônicas, estabeleceu a hegemonia francesa sobre maior parte da Europa, deixando marcas 

duradouras nas instituições de diversos países.  
 
23 A metafísica é uma área da Filosofia que busca descrever a realidade como um todo ou dos seres em 

geral, a partir de questionamentos primeiros da existência humana (exemplo: quem sou e para onde irei?). 

Entretanto não se preocupa com os ―comos‖ da vida humana, mas sim com os ―porquês‖, por aquelas 

questões que uma pessoa pode passar a vida inteira para formular, sem muitas vezes encontrar uma 

resposta satisfatória.   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
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1) reduz a teoria à uma simples organização sistemática e hierárquica de ideias, 

sem nunca utilizá-la para tentar explicar e interpretar os fenômenos naturais e humanos 

a partir de sua origem real. ―Para o positivista, tal definição é tida como metafísica ou 

teológica, contrária ao espírito positivo ou cientifico‖; (CHAUÍ, 2004, p. 12) 

2) estabelece uma relação autoritária de mando e de obediência entre a teoria e a 

prática, por meio do qual os teóricos comandam e os demais se submetem; 

3) considera a prática apenas como uma ferramenta que aplica automaticamente 

regras, normas e princípios vindos da teoria. A prática não é considerada uma ação 

propriamente dita, pois não cria, não introduz situações novas que movam o 

pensamento para compreendê-las. (CHAUÍ, 2004, p. 12) 

Desta forma, quando a ação humana, social ou individualmente, contraria essas 

concepções, é considerada como desordem e anormalidade para a sociedade como um 

todo. O ―progresso‖ só é possível para Comte, afirma Chauí, se houver ―ordem‖, e para 

a viabilidade desta, a prática deve estar subordinada à teoria, isto é, ao conhecimento 

científico da realidade.  

Para Durkheim, ideologia é o conhecimento da sociedade que não segue os 

critérios de objetividade e neutralidade do cientista. (CHAUÍ, 2004, p. 13) O autor 

buscou criar a sociologia como ciência, isto é, como conhecimento racional, e 

necessário da sociedade. Neste sentido, afirmou ser preciso tratar o fato social como 

uma coisa desprovida de subjetividade, assim como o cientista da Natureza trata os 

fenômenos naturais, posto que compreende que para a sociologia ser científica é preciso 

que o sociólogo pesquise a realidade como se não fizesse parte dela. Essa separação 

entre o objeto estudado e o pesquisador garantiria a objetividade porque haveria 

neutralidade do cientista.  

O princípio metodológico, que, para Durkheim, permite ao pesquisador tratar o 

fato social como coisa e libertá-lo da ideologia é isolar o fato social, convertendo-o em 

coisa científica, um dado relacionado com outros por meio da semelhança ou constância 

das características externas (CHAUÍ, 2004, p.14) 

 Marx, para fazer a crítica à ideologia burguesa, parte de uma perspectiva 

analítica radicalmente divergente, como veremos a seguir. 

 

1.2.2 – A concepção negativa do conceito de ideologia  
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A História é apreendida por Hegel como manifestação de um espírito que se 

encontra aí alienado, que se desenvolve ao longo do tempo e que tem a liberdade como 

o seu fim último, imprescritível. O filósofo alemão afirma que ‗o espírito‘ está em si 

mesmo na natureza, devém por si mesmo na sociedade humana, mas que se torna para si 

somente no reino superior da filosofia. Para Marx, esse modo de compreender a história 

é especulativo. Hegel caiu na ilusão de conceber o real como resultado do pensamento.  

Hegel é nitidamente idealista e Marx, por sua vez, materialista. As premissas das 

quais Marx parte não se configuram no mundo das ideias, mas se originam da 

compreensão da história como produto da atividade prática de sujeitos reais em 

condições objetivamente dadas  (MARX e ENGELS, 1987, p. 18). O movimento crítico 

transfere o foco da compreensão da história dos céus do puro pensamento para assentá-

lo no campo terreno. Para fazê-lo, se utiliza da ciência empírica. As bases reais do 

pensamento – eles o dizem – ―são, portanto, verificáveis por vias puramente empíricas‖ 

(MARX e ENGELS, 1987, p. 18) 

Como Marx não separa a produção de ideias e as condições sociais históricas nas 

quais são produzidas, analisou, como vimos, a forma como a sociedade produz e 

reproduz, que determina as relações sociais existentes. O autor concebeu a história 

como um conhecimento dialético e materialista da realidade social. Desta forma, se 

confrontou com as representações teóricas em geral, inclusive com as formulações 

filosóficas. As representações não são criticadas por si, ―mas como momentos ideais 

cujas raízes encontram-se nas relações sócio-materiais de produção‖ (SILVA e 

EVANGELISTA, p.02).   

 De acordo com Chauí (2008)  

Quando Marx afirma que as relações sociais capitalista 

aparecem tais como são, que o aparecer e o ser da sociedade 

capitalista se identificam, ele o diz porque houve uma 

gigantesca inversão na qual o social vira coisa e a coisa vira 

social. Esta é a realidade capitalista. (p.60) 

  

Vimos que a alienação, o fetichismo e a reificação resultam em um processo 

histórico e social, por meio do qual as atividades humanas começam a se realizar como 

se autônomas fossem e dirigissem a vida nos homens sem que esse possam controla-las. 

Mas por que será que os homens mantem esses processos? Por que não percebem o 
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fetichismo? Por que a exploração é entendida como algo natural e aceitável? A 

compreensão do fenômeno da ideologia responde a essas questões.  

Quando Karl Marx se deparou com o termo ideologia em jornais, revistas e 

debates, ele estava sendo utilizado em seu sentido napoleônico, isto é, referia-se àqueles 

metafísicos especuladores, que ignoram a realidade. É com base nesse sentido negativo 

que Marx e Engels irão analisá-lo, a partir da obra ―A Ideologia Alemã‖
 24

. 

Os estudos de Marx, desde cedo e ao longo de sua produção, abrangem um 

amplo conjunto de obras clássicas do pensamento universal. Inicialmente, o pensamento 

do autor foi intensamente influenciado pelo idealismo hegeliano
25

. Para o autor, o 

conceito de ideologia é concebido de forma bem mais complexa e sofisticada do que a 

interpretação de Napoleão. 

Em 1843, quando redigiu a ―Crítica da Filosofia do Direito de Hegel‖
26

, Marx 

rompeu com a filosofia especulativa, idealista, defendendo com base materialistas de 

Fuerbach, a natureza objetiva do homem e das relações, a existência do seu material 

antes da ideia, sendo a subjetividade um atributo dos homens por viverem, sentirem, 

pensarem e se relacionarem.  

Em 1846 Marx redigiu ―A Ideologia Alemã‖ em parceria com Engels, fazendo 

uma crítica radical ao modo de pensar dominante, marcado pelo empirismo e pelo 

idealismo. O idealismo presume que a realidade social é construída pela atividade 

intelectual, e o empirismo se limita a narrar os fatos na sua imediaticidade. A crítica 

marxiana demonstra que esse tipo de pensamento, de forma intencional ou não, 

interpreta a realidade de maneira falsa, segundo os interesses dos dominantes.  

                                                             
24 O conceito de ideologia para Marx foi construído nesta obra em que fez críticas à Feuerbach e à Hegel.  

As ―Teses sobre Feuerbach‖ foram escritas por Marx na primavera de 1845 e publicadas pela primeira 

vez por Engels, em 1888, como apêndice à edição em livro da sua obra Ludwig Feuerbach e o Fim da 

Filosofia Alemã Clássica, Estugarda, 1888. 

 
25 Marx era discípulo de Hegel, por este ser envolvido com questões do tempo histórico e expressar 
relações concretas com a realidade.   

 
26 Obra mais importante para a compreensão do desenvolvimento da teoria da alienação de Marx. Nesse 

trabalho, a tarefa principal foi a crítica radical das formas e manifestações não sagradas da autoalienação.  

(MÉSZÀROS, 2006, p. 73). 
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O enfoque da crítica à obra de Hegel
27

 foi quanto a sua dialética idealista, 

afirmando a dialética materialista, mas sem desprezarem as demais contribuições do 

pensamento hegeliano
28

, como afirma Chauí (2004, p. 15) 

Marx sustenta que a história é uma história da lutas de classe e da organização 

da produção e afeta todos os aspectos da consciência. Entre as várias fontes dessa 

concepção encontra-se, conforme mencionado, a filosofia hegeliana. A teoria social 

marxiana critica essa concepção, mas, a conserva em aspectos essenciais. A este 

respeito, Chauí afirma que:  

 

Da concepção hegeliana, Marx conserva o conceito de dialética 

como movimento interno de produção da realidade cujo motor é 

a contradição. Porém Marx demonstra que a contradição não é a 

do Espírito consigo mesmo, entre sua face subjetiva e sua face 

objetiva, entre sua exteriorização em obras e sua interiorização 

em ideias: a contradição se estabelece entre homens reais em 

condições históricas e sociais reais e se chama luta de classes. 

(2004, p.18) 

 

A principal crítica à filosofia hegeliana incide na assimilação entre o sujeito e o 

objeto, pensamento e realidade, confundindo pelo idealismo a natureza e as relações 

entre ambas as esferas. Para Hegel, afirmam Silva e Evangelista (p.04), a ideia é o 

sujeito da história, a história é o movimento da alienação e do retorno do Espírito que se 

manifesta e constitui em-si e para-si como cultura humana, num processo dialético pelo 

qual as figuras da consciência se constituem e manifestam como realidade, a qual se 

constitui e se manifesta como consciência-de-si humana, espírito e cultura humana. 

 Para Marx as ideias e pensamentos são construídos e descontruídos socialmente. 

Portanto, o progresso das ciências não está determinado por uma evolução natural da 

                                                             
27 Cabe ressaltar que Engels e Marx se apropriaram e ao mesmo tempo superam uma tradição crítica 

contra o clero, iniciada por Espinosa, passando por Kant e chegando, em sua época, a Feuerbach. São 

herdeiros do idealista Friedrich Hegel, que desenvolveu o pensamento dialético, demonstrando através da 

unidade sujeito/objeto, que a razão não é uma ferramenta do pensamento, ―mas é a própria ideia, 

externalizada no objeto‖ (COUTO, p.17) 

 
28 Chauí (2004) caracteriza a obra hegeliana em sete pontos principais. A autora afirma que os vários 
aspectos do pensamento hegeliano, resumidos por ela, ―constituem a dialética, ou seja, a história como 

processo temporal movido internamente pelas divisões ou negações (contradição) e cujo Sujeito é o 

Espírito como reflexão. Essa dialética é idealista porque seu sujeito é o Espírito, e seu objeto também é o 

Espírito. Em última instância, portanto, a história é o movimento de posição, negação e conservação das 

Ideias – unidade do sujeito e do objeto da história, que é Espírito‖ (CHAUI, 2004, p. 15-17).  
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consciência humana, mas por uma histórica e processual construção. Os autores de ―A 

Ideologia Alemã‖ sustentam que não são as ideias que estabelecem a realidade social, 

mas sim as relações concretas, ou seja, materiais, que os homens efetuam entre si que 

explicam as ideias. Desta forma, não é possível compreender a realidade partindo de 

ideias, mas buscando a vinculação delas com a realidade concreta.  

Diversos filósofos que criticaram Hegel, o fizeram isolando algum aspecto 

específico do seu pensamento (MARX, 1987, p. 2004). Marx critica os ideólogos 

alemães porque eles tiveram a pretensão de acabar com o sistema hegeliano e porque 

tomaram um aspecto da realidade para deduzi-la, ao invés de compreender a totalidade 

para ir além da substituição de uma ideia por outra. Os chamados críticos hegelianos, 

segundo Marx, se limitaram a substituir a dialética hegeliana por uma fraseologia sem 

consistência. Esta crítica não se dirigia à Feuerbach, respeitado por Marx, apesar das 

contestações que lhe faz.  

Marx e Engels criticaram, ainda, os jovens hegelianos, por proporem a troca da 

consciência existente pela consciência humana ou crítica, sem combaterem o mundo 

real existente. Os autores sustentam que o combate à ideologia não será feita 

simplesmente contrapondo-a com outras ideias, pois isso não altera as relações sociais 

existentes.  

Os jovens hegelianos ―ao combater as fraseologias desse mundo não combatiam 

de forma alguma o mundo real existente‖ (MARX e Engels, 1987, p.26). Afirmam que 

estes filósofos não faziam ―conexão entre a filosofia alemã e a realidade alemã, a 

conexão entre a sua crítica e o seu próprio meio material‖ (1987, p.26). Ou seja, os 

neohegelianos imaginaram estar criticando Hegel e a realidade alemã simplesmente por 

terem escolhido novas ideias, no entanto são as relações que precisam ser modificadas. 

Marx e Engels enfatizam que o ponto de partida para se compreender a história 

deve ser objetivo e concreto (TONET, 2009, p.04). Para tanto, deve-se partir de 

atividades humanas básicas como, por exemplo, comer e ter habitação. Faz-se 

necessário utilizar do método de análise histórico-dialético materialista, ou seja, assumir 

uma determinada posição (perspectiva) do sujeito que pesquisa: aquela em que se põe o 

pesquisador para, na sua relação com o objeto, extrair dele as suas múltiplas 

determinações. 
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 Quanto mais se avança na pesquisa, mais descobre-se determinações que 

constituem o concreto real. Procedemos nesse trabalho com o cuidado de manter a 

indissociável conexão entre elaboração teórica e formulação metodológica, do campo 

marxista. Ao fazer tal conexão é possível articular plenamente três categorias básicas da 

concepção teórico-metodológica de Marx: totalidade, contradição e mediação (NETTO, 

2009, p. 17)
29

. 

Para Marx, a sociedade burguesa é uma totalidade concreta, não um ―todo‖ 

constituído por ―partes‖ funcionalmente integradas. Antes, é uma totalidade concreta 

inclusiva e macroscópica, de máxima complexidade, constituída por totalidades de 

menor complexidade. É, ainda, dinâmica
30

. 

Dessa forma, ―trata-se sempre de começar pelo aparecer social e chegar, pelas 

mediações reais, ao ser social. Trata-se também de mostrar como o ser do social 

determina o modo como este aparece aos homens.‖ (CHAUÍ, 2004, p. 19). Com relação 

à dialética entre sujeito e objeto, Couto (2011) afirma que  

Marx tende a dar uma prioridade ao segundo como um 

movimento de totalização com rupturas qualitativas, como as 

mudanças de modo de produção e formas de emancipação 

(revoluções burguesas e proletária), ao contrário daquela 

vertente que concebe o sujeito aproximando-se de um saber 

(acumulativo), associando o progresso das ciências a uma 

evolução natural da consciência humana. (p. 33) 

 

Nesse método, a questão crucial é descobrir as relações entre os processos 

ocorrentes nas totalidades, que são mediadas por distintos níveis de complexidade, e, 

sobretudo, pela estrutura peculiar de cada totalidade.  

Para refletir acerca da ideologia optamos utilizar esse método elaborado por Karl 

Marx pelo fato deste ser mais apropriado à apreensão da realidade social concreta, como 

já mencionado. Para tal, recorremos à elaboração exposta na obra  ―A Ideologia 

Alemã‖, pois além das radicais críticas ao método da filosofia alemã, os autores 

                                                             
29 NETTO, José Paulo. Introdução ao método da teoria social. 2009, disponível em: 

http://pcb.org.br/portal/docs/int-metodo-teoria-social.pdf 

 
30 De acordo com Netto (2009): ―(...) seu movimento resulta do caráter contraditório de todas as 

totalidades que compõem a totalidade inclusiva e macroscópica. Sem as contradições, as totalidades 

seriam totalidades inertes, mortas – e o que a análise registra é precisamente a sua contínuatransformação. 

A natureza dessas contradições (...) dependem da estrutura de cada totalidade – e, novamente, não há 

fórmulas/formas apriorísticas para determiná-las: também cabe à pesquisa descobri-las‖ (p. 17) 

 

http://pcb.org.br/portal/docs/int-metodo-teoria-social.pdf
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analisaram as questões decorrentes do fato das sociedades serem estabelecidas sob a 

divisão social do trabalho.  

Como vimos, ao trabalhar o homem modifica a natureza para atender as 

necessidades básicas da vida, e ao fazê-lo transforma a si e as relações sociais. Por isso, 

o homem é histórico e social, pois é quem cria toda a realidade social, através da 

atividade coletiva. Para Marx e Engels, o trabalho, e não as ideias é o fundamento da 

vida social. Todo o processo histórico decorre desse fundamento, e, a partir disso, 

surgem as ideias, os valores e as instituições.  

De acordo com a concepção marxiana, os homens se distinguem dos animais, 

principalmente, pela consciência e por produzirem seus meios de vida. Logo, a distinção 

não se dá devido as simples fato de pensar, mas sim por produzir ―sua própria vida 

material‖ (LESSA, 2007, p.195). Neste sentido, afirmam que ―tal como os indivíduos 

manifestam sua vida, assim são eles‖, e, portanto o que os indivíduos são, depende das 

condições materiais de sua produção. (MARX e ENGELS, 1987, p. 27).  

A partir dessas premissas, Marx e Engels escreveram ―A Ideologia Alemã‖ em 

1846 e pode-se considerá-la essencial para a elaboração dos fundamentos de uma nova 

concepção de história. Tonet (2009, p. 01) sustenta a importância de compreender a 

conjuntura histórica e social em que ela foi escrita para que se possa compreender a 

concepção de ideologia dos autores. 

Para os autores, ideologia é uma questão ontológica, pois está lógica e 

organicamente vinculada a duas dinâmicas: a da luta de classes e da dialética da 

essência/aparência, do ser social e suas formas fenomênicas que recaem na realidade a 

qual elas mesmas são reflexo. Marx desenvolveu o conceito de ideologia consciente de 

que esta tem como base a alienação, que ocorre a partir da divisão social do trabalho. 

Essa divisão separou o trabalho material e o trabalho intelectual, apresentando, assim, as 

ideias de forma independentes com relação ao real.  

O momento em que os autores viveram e elaboraram essa obra foi o período em 

que a sociedade burguesa se concretizava e se expandia. Esse período foi resultado de 

grandes transformações provocadas pela dinâmica do capitalismo, quando se tornou um 

sistema maduro. Tonet (2009, p.01) explica que com esta maturidade a sociedade 

passou a se distinguir claramente da natureza, apesar da insuperável vinculação. Afirma 

o autor: ―a realidade social se torna plenamente social‖, o que significa que a sociedade 
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passou a ter legalidade própria, como algo que é produzido pelo homem e não por 

forças naturais ou sobrenaturais. Entretanto, na sociedade burguesa as relações sociais 

aparecem como algo natural, como algo que não depende da ação do homem. 

Na Revolução burguesa foi criada também uma outra classe social, o 

proletariado, que ao exigir a superação radical dessa sociedade ―abre uma perspectiva 

para toda a humanidade‖ (TONET, 2009, p.02). O autor explica que para que isso se 

efetive é necessário um conhecimento e uma concepção de mundo radicalmente distinta 

da hegemônica, que forneça subsídios para nortear a luta pela construção de uma nova 

sociedade. 

 Os autores sustentam a necessidade de se compreender ―a articulação que existe 

entre as relações materiais de produção e as variadas formas de ideias, valores, normas, 

relações e instituições que os homens criam no decorrer do processo‖ (TONET, 2009, 

p.05). Para entender a história, é preciso apreender as relações sociais contraditórias a 

partir das formas da produção, ou seja: 

(...) como essas contradições vão dar origem à divisão do 

trabalho, ao surgimento da propriedade privada, à exploração do 

homem pelo homem, às classes sociais e à luta entre elas, ao 

problema da alienação, bem como a determinadas instituições 

jurídicas e políticas necessárias à reprodução de cada forma de 

sociabilidade. (2009, p. 05) 

 

Essa compreensão permite afirmar que nenhum tipo de sociabilidade é imutável 

e que, portanto, o sistema capitalista de produção não é de maneira alguma uma forma 

única e definitiva.  

A ―Ideologia Alemã‖ apresenta os fundamentos da teoria social crítica e fornece 

as bases para superação da filosofia existente até então. Marx e Engels desvendaram a 

face oculta dos fenômenos sociais atribuída, às projeções do espírito ou às dádivas 

sobrenaturais. E dedicaram-se à luta pela emancipação humana e para isso elaboraram 

um método para compreender como as ideias operam.  

Em contraposição à concepção dos hegelianos para os quais a ideologia significa 

um desvirtuamento da realidade que impede o acesso ao conhecimento, Iasi
31

 explica 

que focar na ideia do obstáculo ao conhecimento da realidade gera dois problemas 

                                                             
31 IASI, Mauro. [sugestões e orientações dadas em participação como membro da banca da minha 

qualificação]. UFF. 21 out, 2013. 
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metodológicos: 1- seria preciso conceber uma objetividade do real que em si mesmo se 

revela e está impedido de ser reconhecido por uma ideia; 2- a alteração da ideia falsa 

pela ideia correta nos permitiria ver o real.  

Marx e Engels combatem a compreensão dos clássicos filósofos alemães de que 

a realidade não existe por si só de fato, sendo uma forma esperando o conhecimento 

captá-la para conhecê-la objetivamente. Combatem, ainda, a pretensão desses filósofos 

de afirmar que a troca da ideia incorreta pela correta faria com que as consciências
32

 se 

abram para o real. E o caminho escolhido por Marx e Engels para fazer isso é a 

discussão a respeito do risco que se expressa como ideologia, sendo esta a expressão de 

uma certa sociabilidade: relações sociais de produção, formas de propriedade, etc.  

De acordo com Iasi, essa interpretação leva Marx a uma concepção de ideologia 

sofisticada, e não a uma mera incorporação do conceito negativo napoleônico, pois vai 

além e cria uma complexidade. O autor explica que para Marx, o conceito de ideologia 

é inseparável dos seguintes elementos: relação de dominação; inversão da realidade e 

naturalização das relações de dominação; e apresentação de ideias particulares como 

sendo universais (IASI, 2011, p.80-81) 

O autor explica, ainda, que, ao conceber que a ideologia expressa as relações 

sociais no âmbito ideal, Marx afirma que trata-se das relações sociais dominantes 

expressas em ideias. Por essa razão, ―a ideologia não tem o poder de ‗inverter‘ a 

realidade, não se trata disso, mas de apresentar uma realidade invertida como se natural 

fosse‖. (IASI, 2010, p.30). A ideologia, portanto, expressa a realidade. É no mundo 

que está essa inversão
33

. 

Neste item procuramos demonstrar que as principais argumentações de Marx e 

Engels têm como síntese a afirmação de que a existência precede a consciência e não o 

contrário, como entendiam os idealistas representantes da filosofia alemã, discípulos de 

Hegel. Com base neste pressuposto, passaram a investigar os processos da constituição 

específica do homem, tendo como referência as relações de produção e reprodução da 

vida na sociedade burguesa. Neste intuito, os autores do materialismo histórico e 

                                                             
32 Neste sentido, afirma BOUDON (1989): A falsa consciência não pode ser confundida com 

―conhecimento falso‖ ou ilusão dos sentidos, pois desta maneira corre-se o risco de pensar a ideologia 

como um inconsciente autônomo – sem sujeito (BOUDON, apud BRANCO, p. 41). 

 
33 Na Sagrada Família e Introdução a Critica da Filosofia de Hegel, Marx afirma que a religião é não uma 

ideia invertida do mundo, é a ideia de um mundo invertido. 
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dialético analisaram e criticaram as relações econômicas, e ao mesmo tempo, suas 

expressões ideais, principalmente as formuladas pelos economistas-políticos clássicos.  

 

 

1.2.2.1- A relação entre Ideologia e Alienação 

 

De acordo com Hegel (2005), a alienação estaria relacionada a questão do 

espírito que se expressa em objetivação, distanciamento, estranhamento. O autor afirma 

que o estranhamento do espírito se situa no momento da cultura, no qual a consciência 

está oposta ao mundo que é resultado de sua obra. Assim, a consciência de si rompeu 

com a substância ética, onde não há mediação entre os termos ‗ser e essência‘, 

conjugando-se imediatamente. No entanto, a consciência gera esta reflexão, fazendo 

surgir a quebra da própria à alienação. De acordo com as palavras do autor: 

 

Mas aquele espírito, cujo Si é o absolutamente discreto, tem seu 

conteúdo como uma efetividade igualmente rígida, frente a ele; 

e o mundo tem aqui a determinação de ser algo exterior, o 

negativo da consciência-de-si. Contudo, esse mundo é essência 

espiritual, é em si a compenetração do ser e da individualidade. 

Seu ser-aí é a obra da consciênciade- si, mas é igualmente uma 

efetividade imediatamente presente, e estranha a ela; tem um ser 

peculiar e a consciência-de-si ali não se reconhece (HEGEL, 

2005, p. 336). 

 

A consciência-de-si está oposta ao ser enquanto mundo concreto e conteúdo do 

espírito. Contudo, Hegel afirma que este conteúdo se mostra como uma ―efetividade 

igualmente rígida‖. Sua rigidez é a sua total exclusão em relação à esfera espiritual. Este 

conteúdo rígido e estranho, esse ―ser-aí‖, é a própria ―obra da consciência-de-si‖. 

Para Hegel, a alienação está associada com as formas particulares de existência, 

politica, filosofia, entre outras, que o ser humano externa/objetiva sua essência.  Como 

são forma particulares, o homem não se reconhece no universal, portanto a esfera 

universal não se reconhece na particular e vice-versa, por isso o homem se aliena.  

De acordo com Konder (2009, p.29) o conceito hegeliano de alienação é ―o 

legítimo pai do conceito marxista‖. Em Hegel aparece menos como uma alienação do 

homem concreto do que como a alienação abstrata de autoconsciência humana. Konder 

explica que Hegel não superou as limitações de uma perspectiva de classe ainda 
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burguesa e por esta razão não viu possibilidades históricas do trabalho material humano 

(ibdem).  

O conceito helegiano de alienação foi imprescindível para a elaboração da 

interpretação marxista da história por meio do método hegeliano.  Porém, Marx superou 

a forma de conceber de Hegel ao afirmar que não é qualquer forma de objetivação, de 

externação, que gera esse estranhamento, mas uma forma particular associada à 

propriedade privada, à mercadoria e ao capital. Vimos que, na teoria social marxiana, a 

alienação significa que o homem não se reconhece e não se realiza no objeto de seu 

trabalho. O que se cria é valor de mercadoria. Produto que além de ser estranho, se 

mostra como algo que ganha autonomia perante o seu produtor e o domina. O processo 

de trabalho na sociedade capitalista cria um produto repleto de valor e ao mesmo tempo 

destitui os homens de condições materiais e espirituais.  

Existe uma profunda relação entre a concepção marxiana de ideologia e a sua 

concepção de alienação. Entretanto, Iasi (1999) afirma que a alienação se diferencia 

substancialmente da ideologia. O autor explica que a alienação expressa na primeira 

forma da consciência é subjetiva e enraizada como carga afetiva, além de ser baseada 

em identificações de fundo psicológico (IASI, 1999, p. 16). De acordo com o autor: 

A ideologia agirá sobre esta base e se servirá de duas 

características fundamentais para exercer uma dominação que, 

agindo de fora para dentro, encontra nos indivíduos um suporte 

para que estabeleça-se subjetivamente (1999, p.24) 

 

Vimos que a ideologia deve ser compreendida para além de um conjunto de 

ideias, que por diferentes meios (meios de comunicação de massas, escolas, igrejas, 

entre outros.) são inseridas na consciência das pessoas, pois essa concepção simplória 

―levaria ao equívoco de conceber uma ação antiideológica como a simples troca de 

velhas por ‗novas‘ ideias‖ (IASI, 1999, p.24).  

Por meio de instituições, como por exemplo, a mídia, a classe dominante 

universaliza sua visão de mundo, massifica a ideologia. Iasi afirma que essa 

universalização se explica também e fundamentalmente ―pela correspondência que 

encontra nas relações concretas assumidas pelos indivíduos e classes. Não são ‗simples 

ideias‘, como afirma Marx‖ (IASI, 1999, p.24). Com base em Marx, Iasi sustenta que as 

relações sociais determinantes, baseadas na propriedade privada capitalista e no 
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assalariamento, geram as condições para que o trabalho aliene ao invés de humanizar. A 

vivência destas relações produz uma alienação expressa em três níveis. 

O trabalho alienado faz o homem se alienar da sua própria relação com a 

natureza, pois é por meio do trabalho que nos relacionamos com ela e assim podemos 

compreendê-la. Ao viver relações onde ele próprio coisifica-se, onde o produto de seu 

trabalho é algo estranho e que não lhe pertence, o trabalhador se distancia da natureza e 

se fetichiza.  

Num segundo aspecto, Iasi (1999) afirma que o ser humano aliena-se de sua 

própria atividade. O trabalho transforma-se, deixa de ser a ação comum da vida para 

converter-se num meio de subsistência, meio de continuar a viver. Ele trabalha para o 

outro, e, portanto o trabalho não gera prazer, é a atividade imposta que gera sofrimento 

e aflição. ―Alienando-se da atividade que o humaniza o ser humano se aliena de si 

próprio (auto-alienação)‖ (IASI, 1999, p.25).  

O terceiro aspecto apontado pelo autor é o fato de que ―alienando-se de si 

próprio como ser humano, se tornando coisa (o trabalho não me torna um ser humano, 

mas é algo que eu vendo para viver), o indivíduo afasta-se do vínculo que o une à 

espécie‖. Isso ocorre porque a produção social da vida acaba por se configurar numa 

forma individual de garantir a própria sobrevivência particular. 

Iasi (1999, p.26) resume os três aspectos da alienação da seguinte forma: ―a) o 

ser humano está alienado da natureza; b) o ser humano está alienado de si mesmo; c) o 

ser humano esta alienado de sua espécie‖.   

As relações produtoras da alienação são materializadas ao se expressarem no 

universo das ideias como ideologia. Iasi ressalta que, nas palavras de Marx, tratam-se de 

relações materiais concebidas como ideias. 

Neste sentido, Iasi (1999) afirma que a ideologia encontra na primeira forma da 

consciência uma base favorável para a sua aceitação. As relações de trabalho já têm na 

ação prévia das relações familiares e afetivas os elementos de sua aceitabilidade. Antes 

mesmo que a criança venha a receber qualquer informação sistematizada, já possui um 

conjunto de valores interiorizados que para ela são verdadeiros e naturais, pois 

estabelece com eles profundos vínculos afetivos e percebe uma correspondência com as 

relações concretas em que está inserida.  
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A percepção generalizada da vivência particular, explica Iasi, não apenas baliza-

se em valores como deforma a realidade pela transposição de juízos presos à 

particularidade. Os valores são mediatizados por pessoas que servem de veículo de 

valores, são modelos. Não trata-se da identificação com ―a sociedade‖, ―as relações 

capitalistas‖ ou as ideias, mas de relações de identidade com os outros seres humanos, 

seus modelos, que faz com que a pessoa em formação assuma valores dos outros como 

sendo os seus. Desta forma, Iasi (1999, p. 28) afirma que ―o ser humano é modelo do 

ser humano. Nossa concepção de mundo e de nós mesmos, a formamos a partir do 

outro‖. 

Esse processo de alienação está relacionado à dominação de um homem pelo 

outro. E só seria possível a eliminação dessa alienação ―mediante condições práticas‖ 

(MARX e ENGELS, 1987, p.41). Como as relações estranhadas são produtos da ação 

humana em determinadas condições, Iasi (2011, p. 72) esclarece que ―a possibilidade de 

sua superação, aqui identificada como emancipação humana, só pode se dar na alteração 

dessas circunstâncias‖. Para superar a alienação é preciso superar as mediações 

construídas na ação dos homens sobre o mundo. Ou seja, ―passa pela superação da 

mercadoria, do capital e do estado‖ (IASI, 2011, p.73).  

Essas relações se materializam, também, em sua dimensão política, que é 

assumida no Estado a forma da universalidade. Entretanto, nessa sociedade há uma 

cisão do interesse individual e do coletivo. Vimos que o Estado é um espaço de 

contradição de classe em que predominam os interesses burgueses.  

De acordo com Couto (2011), não é correto supor que determinados grupos 

econômicos criam uma ideologia para justificar seus ―verdadeiros interesses‖. Isso 

porque, mesmo com a decadência teórico-ideológica
34

 do pensamento burguês, a 

manipulação de dados do real é limitada, ―pois os pressupostos da ideologia são 

materialidades e idealidades historicamente determinadas e necessárias como 

pressupostos da dominação de uma determinada classe sobre toda a sociedade‖ 

(COUTO, 2011, p. 32). As ideias burguesas são dominantes, mas também, como diria 

Löwy (1985, 1987), são auto-evidências acerca da realidade, que é um complexo de 

relações, onde a ideologia tem um papel fundamental. 

                                                             
34 NETTO, 2007 E COUTINHO, 2010 
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A ideologia não é um erro em relação ao real, nem contrária absoluta de ciência. 

Konder (2009, p.101) trata desta suposta divisão entre ciência e ideologia, ―pois dada a 

divisão da sociedade em classes, a consciência se vê premida por duas exigências de 

ordem diversa‖. O autor segue o trajeto teórico-metodológico de Marx e investiga a 

gênese histórica da alienação, da alienação ideológica e, ao mesmo tempo, das formas 

de reprodução desta alienação a partir da ideologia e da própria natureza das relações de 

produção em cada momento.  

Para tratar de ideologia segundo a teoria social de Marx, foi preciso incialmente, 

compreender como a sociedade funciona, como os homens produzem e se reproduzem 

socialmente. Isso porque grande parte da força que a ideologia possui, está na sua 

relação com o real, com a luta de classes. Analisamos que foi a partir do modo de 

produção capitalista que Marx formulou sua concepção de ideologia. A concepção do 

materialismo histórico e dialético apresenta uma concepção particular de ideologia: 

trata-se da ideia invertida do mundo e a expressão de um mundo invertido. Ou seja, 

Marx com a perspectiva da totalidade apreende a unidade do ser e da consciência. 

 Vimos, ainda, que Marx e Engels partindo da crítica ao idealismo, sustentam 

que as ideias são humanas e se concretizam na realidade material, não há ideia natural. 

O homem é um ser social, ou seja, somos socialmente determinados. Afirmam, ainda, 

que a vida social é essencialmente prática e seus mistérios não tem a ver com qualquer 

misticismo. Quando nascemos, a realidade está dada e somos influenciados pelas 

relações já existentes no mundo. Marx rompeu com a tradição ideológica especulativa 

ao afirmar que o conhecimento e a consciência são condicionados pelo ser social e este 

transforma a realidade ativamente, por serem uma realidade prática.  

A ideologia se utiliza do valor, que é expressão ideal das relações sociais, e o 

apresenta como natural
35

 e universal.  Ela não cria, não forma valores, mas sim mascara 

e oculta o caráter de classe desse valor. Tendo por base o exposto até então, afirmamos 

que no modo de produção capitalista a ideologia possui uma força imensa, já que 

naturaliza o que é histórico.  

Em um sistema social no qual tudo é produto da história, tudo o que existe 

depende da ação humana e das circunstâncias, de maneira que a contingência desse 

modo de produção é um dado que lhe é inerente, existe a possibilidade de destruí-lo pela 

                                                             
35 Este procedimento é a metafisica dos costumes, que naturaliza a partir de uma ideia superior abstrata. 

Essa compreensão está presente na análise da Ideologia Alemã. 
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ação humana. Para impedir essa possibilidade, torna-se necessário ―assegurar na 

representação dos sujeitos sociais que esse modo de produção é necessário, racional, 

imutável e universal, ou seja, natural‖ (CHAUÍ, 2007, p. 09). 

Com base nessa reflexão, Marx e Engels denunciaram seus oponentes como 

ideólogos e elaboraram uma teoria da verdade histórica. Para tanto, analisaram, a 

economia burguesa a partir das relações presentes entre os produtores e os produtos, e 

evidenciaram que a produção de um mundo de riquezas, é feita por trabalhadores. 

Entretanto, o produtor e o produto são separados e contrapostos no momento da 

produção em sua forma ativa.  

  

1.3 Concepção „positiva‟ do conceito de ideologia  

 

Frisamos e sintetizamos a concepção de ideologia defendida nesta pesquisa da 

seguinte forma: uma dominação, em forma de consciência, de uma classe sob a outra. 

Contudo, no campo marxista foram criadas outras concepções de ideologia, que, 

inclusive, não possui a característica negativa sustentada na concepção marxiana. 

Veremos a seguir, os autores centrais que possuem uma concepção um tanto quanto 

neutra ou positiva
36

 de ideologia. 

 

 

1.3.1 Lênin e a luta ideológica  

 

Com a revolução proletária de 1917 e a vitória do exército vermelho contra o 

nazifascismo, o mundo se dividiu em dois pólos concorrentes. No bloco capitalista, as 

falsificações da realidade do ―outro mundo‖ e a produção e reprodução ideológica eram 

fortemente presentes. O bloco socialista se apresentava como antiimperialista e trazia 

uma necessidade de produção autônoma de conhecimento sobre o real. No entanto, 

também predominou as falsificações grosseiras (COUTO, 2011, p.77).  

Nessa época, as teses de Lênin já estavam alteradas devido à falsificação 

promovida pelo estalinismo. Lênin não teve acesso ao livro Ideologia alemã (1845), de 

onde Marx iniciou sua teorização sobre a ―falsa consciência‖ e posteriormente trabalhou 

o conceito de ideologia. A geração anterior ao que Perry Anderson (2004) chama de 

                                                             
36 Sobre a qualificação da positivdade e da negatividade nas concepções sobre ideologia, ver em: LÖWY, 

Michael. Marxismo, modernidade e utopia. São Paulo . 
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marxismo ocidental tem como principal característica um engajamento prático 

determinado pela dinâmica histórica da luta de classes no período, apesar de não 

abandonarem uma significante perspectiva teórica. Exemplo disso se verifica na obra de 

Lênin, que está praticamente sempre subordinada a ação política de um projeto 

societário que requer ações de médio e longo, mas também de curto prazo.  

Lênin, apesar de pensar ideologia como o campo simbólico de disputa, não 

considerava a ideologia como ―uma total abertura para a manipulação de elementos 

retirados do real por uma cúpula a qual todos deveriam confiar. Couto (2011, p.79) 

explica que foi Josef Stalin quem deu uma interpretação não dialética à questão da 

ideologia como embate de ideias e luta por legitimação destas. Stalin e sua versão 

antidialética do marxismo e, por conseguinte, da ―ideologia‖ tem a ver com o fato de ter 

herdado da II Internacional uma versão evolucionista, positivista, economicista e anti-

historicista da tradição marx-engeliana. 

 Marx e Engels morreram no final do século XIX, quando surgiu o positivismo e 

o irracionalismo, e se criou uma euforia entorno do progresso das ciências duras. De 

acordo com Couto (2011) ―é neste caldo cultural que a dialética parecia dar seus últimos 

suspiros‖. Desde 1848, Hegel passou a ser tratado como um idealista ultrapassado e 

Kant (os neokantianos) tomaram seu lugar, como principal base da a ciência (e 

filosofia).  

Observa-se em Lênin uma noção de ideologia num sentido mais dialético. No 

entanto, inicialmente nas suas construções teóricas, Lênin tinha uma leitura dos 

fenômenos ideológicos parcialmente diferente da concepção marxiana. Isto porque até 

1914 não ter tido um estudo atencioso de Hegel. Mas com a Segunda Guerra Mundial 

ocorrendo, passou a pesquisar nas obras de Hegel por perceber ―a necessidade de traçar 

elementos para a atualidade da crítica das inversões do pensamento e da realidade, 

tratando esta relação como uma unidade‖ (COUTO, 2011, p. 65). Marx trabalha tanto 

nos Grundrisse quanto em O Capital com a concepção de inversão, demonstrando como 

que a essência aparece invertida na própria concorrência, no consumo, no trabalho 

abstrato e no fetiche da mercadoria; em detrimento do uso da categoria ideologia. 

Durante o século XX, a leitura leniniana influenciou a noção geral de 

―ideologia‖ tanto por parte dos movimentos socialistas quanto do pensamento liberal. 

Para Lênin não é possível falar de uma ideologia operária independente, ―o problema 
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coloca-se exclusivamente assim: ideologia burguesa ou ideologia socialista‖ (LENIN, 

1979, p.29). A noção de que há sempre pelo menos duas ideologias vêm da concepção 

de Lênin do fenômeno ―ideologia‖. Muitas vezes se compreende ideologia como visões 

sociais ou ―pontos de vista‖ de classes ou concepção particular de mundo.  

No Dicionário Marxista de Bottomore (1983), ―ideologia‖ está com a seguinte 

descrição: 

Lênin deu a solução, ampliando o significado do conceito de 

ideologia. Numa situação de confrontação de classes, a 

ideologia parece estar ligada aos interesses da classe dominante 

e sua crítica aos interesses das classes dominadas; em outras 

palavras, a crítica da ideologia da classe dominante é realizada a 

partir de uma posição de classe diferente, ou – por extensão – de 

um diferente ponto de vista ideológico. Portanto, para Lênin a 

ideologia torna-se a consciência política ligada aos interesses de 

cada classe; em particular, ele dirige sua atenção para a oposição 

entre a ideologia burguesa e a ideologia socialista. 

(BOTTOMORE, 1983, p.273)  

 

Esta leitura não é uma abertura para a miscelânea de atributos e definições do 

conceito, pois não rompeu com Marx. A concepção de ideologia em Lênin de que há 

duas ideologias, o das duas classes fundamentais do capitalismo, enfatiza a posição, no 

ponto de vista de classe, ―mas não se limita a isto e o que prova isto são as discussões 

do papel de quadros externos à classe, que podem participar ativamente de uma direção 

à luta revolucionária‖ (COUTO, 2011, p.68). 

Lênin percebeu que parte do método de Hegel é revolucionário, por permitir a 

dialética da negação/superação, isto é, do princípio da própria dialética do real, apesar 

de Hegel aplicar ao espírito ao invés de associar o real à matéria. Lênin foca na análise 

da categoria da inversão, a qual operará a partir da categoria hegeliana da negação. O 

autor buscou identificar as chaves no hegelianismo para o materialismo marxiano, para 

compreender o caminho de Marx na ―atualização‖ de Hegel ao transformar a teoria da 

religião deste em uma teoria da alienação (COUTO, 2011, p.68). 

A teoria da ideologia leninista se vincula à teoria da inversão, quando aplicadas 

às formas que reproduzem a dominação, pois  ―a inversão, operação delicada e 

complexa, deve ser considerada, pois, como momento de um processo ainda mais amplo 

do pensamento‖ (LÊNIN, 2011, p.14). Portanto, explica Couto, apesar de sob o ponto 

de vista revolucionário leniniano, 
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(…) o conceito de ideologia ser um conceito positivo, e o sob o 

ponto de vista epistemológico do conceito este tratá-lo como 

neutro, a ideologia negativa está presente na obra do autor, a 

partir do momento em que este descobre em Hegel (…) a chave 

para se fazer uma crítica dos valores e ideias burgueses que 

servem para a dominação de classe. (COUTO, 2011, p.70) 

 

Ressalta Iasi que apesar de para Lênin o conceito de ideologia ser pouco 

explorado em seu aspecto teórico e seu viés positivo predominar sobre a análise crítica e 

ao caráter negativo da ideologia, por outro lado autores como Gramsci e Lukács tiveram 

em Lênin uma inspiração para se opor ou nos dar subsídios contra a vulgarização do 

conceito. 

 

1.3.2 - IDEOLOGIA EM GRAMSCI 

 

Alguns autores buscaram atualizar o pensamento marxiano e construíram suas 

‗teorias da ideologia‘ diferente do sentido negativo de Marx, já que não tiveram a 

oportunidade de ler a obra ―A ideologia alemã‖. Marx assinalou nesta obra, que dentro 

da própria classe dominante existem elementos ideológicos, pois a divisão do trabalho 

entre trabalho espiritual e trabalho manual também existe entre os pensadores dessa 

classe. Esses pensadores são ideólogos ―que fazem da formação de ilusões a respeito de 

si mesma seu principal meio de subsistência‖, enquanto outros são passivos com essas 

ideias na medida em que ―são os membros ativos dessa classe e têm pouco tempo para 

produzirem ideias e ilusões‖ (K. MARX e F. ENGELS, 2007, p. 71)  

As análises de Antônio Gramsci possuem destaque no debate sobre ideologia. 

Seu pensamento tem sido abordado de variadas maneiras, há quem sustente que 

Gramsci foi um pensador reformista
37

 e, por outro, alguns o consideram um 

revolucionário
38

 pela sua teoria de ocupação de trincheiras no interior do aparelho do 

Estado.  

A obra de Gramsci é um tanto dispersa, escrita em cadernos pouco 

ordenadamente. Suas concepções e debates estão fragmentados ao longo de usa obra e 

isso se deve ao fato de que o autor escreveu, a maior parte do tempo, na prisão sob o 

                                                             
37 Alguns deles são: Nildo Viana, Rodolfo Mondolfo, Tito Perlini, G. Tamburrao e G. Lehner 

 
38 Alguns deles são: Alvaro Bianchi, Guido Liguori e Michel Lowy 
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regime fascista italiano. Um dos autores que melhor sistematizou sua obra no Brasil foi 

o autor Carlos Nelson Coutinho, por exemplo em seu livro ―Gramsci: um estudo sobre 

seu pensamento político‖.  

Gramsci foi um pensador marxista por utilizar o método dialético de Marx de 

análise, com uma visão crítica e histórica dos processos sociais. O autor compreende a 

totalidade da realidade assim como suas mediações e estruturas. De acordo 

com Simionatto (1997)
39

, para Gramsci  não é ―o predomínio das questões políticas, 

econômicas ou culturais que explica a realidade social, mas antes o princípio da 

totalidade, que leva em conta as especificidades e determinações desses momentos 

parciais e seus encadeamentos recíprocos‖ . 

O autor italiano explicitou os pressupostos marxistas num processo em que 

conservou alguns aspectos e buscou renovar outros. Gramsci demonstrou constante 

preocupação em construir um novo projeto civilizatório para instalar uma democracia 

econômica, política e social "de baixo para cima", ou seja, feita pelos trabalhadores. 

Gramsci foi comprometido com uma concepção de realidade essencialmente marcada 

por processos de antagonismos, regida por regras tradicionais conservadoras, por meio 

de leis injustas que contribui na manutenção de privilégios de um restrito grupo social 

(SIMIONATTO, 1997). 

A Itália passou por intensas transformações entre os séculos XIX e XX marcadas 

pela política de modernização conservadora assumida pelo Estado. Simionatto (1997) 

explica que o desenvolvimento do capitalismo assim como sua participação no circuito 

da economia europeia, indicam a unificação das elites econômicas para atender as novas 

exigências do mercado internacional, o que ocorreu por meio de privilégios e 

concessões do Estado.  

Os reflexos da nova política econômica atingiram também o plano social e 

político. A ideología marcada pela ideia do favor liderava as relações entre o Estado e a 

classe burguesa, pois o poder daquele "preocupou-se apenas com o desenvolvimento, 

mesmo doentio, do capital industrial: proteções, prêmios, favores de todo tipo e de toda 

medida (...). O poder do Estado defendeu de maneira selvagem o capital financeiro" 

(GRAMSCI, apud SIMIONATTO, 1997). 

                                                             
39 http://www.acessa.com/gramsci/?page=visualizar&id=294  

http://www.acessa.com/gramsci/?page=visualizar&id=294
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O plano social e o político tomados pelo ponto de vista da totalidade, possuem 

uma dialeticidade com outros conceitos como economia, história, ideologia, senso 

comum, Estado, sociedade civil, classes sociais, cidadania, hegemonia, cultura, 

democracia, revolução, dentre outros, para analisarmos as determinações da realidade 

contemporânea. 

O autor dos Cadernos do Cárcere concentrou sua atenção nas esferas da política 

e da ideologia que, de acordo com Coutinho (2011, p. 21), foram de certa forma 

ignoradas pelo positivismo da II Internacional e também na época de Stálin. Para 

Gramsci, é na esfera político-ideológica, ou seja, na superestrutura, onde ocorre em 

último caso a luta decisiva entre as classes sociais. Com base em Marx
40

, Gramsci 

afirma que é nessa esfera que os conflitos econômicos podem ser solucionados.  

Vimos que no campo da política, a grande descoberta de Marx e Engels foi 

compreender o caráter de classe de todo tipo de Estado, por este conservar a existência 

de classes e assegurar os interesses particulares da classe dominante, como se fossem o 

interesse geral. Esses autores veem a repressão como a principal forma do Estado fazer 

valer sua natureza classista. Coutinho (2011) explica que a conjuntura dessa formulação 

acerca do Estado era de uma escassa participação política, quando a ação do 

proletariado era pouco numerosa e clandestina. Neste contexto, o aspecto ditatorial do 

Estado burguês se sobrepunha. Afirma, ainda, que Marx elaborou outras reflexões mais 

complexas sobre o papel do Estado no capitalismo quando tratou da transição ao 

socialismo (COUTINHO, 2011, p.23) 

A elaboração de Gramsci se deu num momento histórico distinto. O autor já 

pôde vivenciar uma socialização da política que resultou da conquista do sufrágio 

universal e da criação de partidos políticos e sindicatos operários. Assim, uma visão 

assentada na dimensão meramente coercitiva do Estado inviabilizaria uma análise 

fidedigna ao movimento do real (SEMERARO, 1999).  

Conforme concepção gramsciana, o exercício do poder do Estado moderno não 

se restringe ao tradicional aparato governamental, na mesma medida em que a 

supremacia de uma determinada classe não é exercida apenas por meio dos instrumentos 

de coerção. 

                                                             
40 ―É preciso distinguir sempre entre as mudanças materiais ocorridas nas condições econômicas de 

produção {...} e as formas jurídicas, politicas, religiosas, artísticas ou filosóficas, numa palavra, as formas 

ideológicas em que os homens adquirem consciência deste conflito e lutam para resolvê-lo‖ (MARX e 

ENGELS, apud COUTINHO, 2011, p.22) 
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No contexto em que Gramsci escreveu os Cadernos do Cárcere, a luta política 

não se limitava ao quadro existente na época de Marx, pois passou a ser mais complexa, 

envolvendo maior diversidade de organizações sociais. Gramsci compreende que entre a 

―sociedade política‖ (aparelhos executivos, civis e militares) e a ―sociedade econômica‖ 

(relações sociais de produção), criou-se uma rede de organizações com determinado 

papel na vida politica, na medida em que são ―decisivas nos mecanismos de reprodução 

da sociedade como um todo‖ (COUTINHO, 2011, p.24).  

Essa rede de organizações Gramsci denomina de ―sociedade civil‖ e afirma que 

Marx não pôde conhecer essa esfera por ela ter se desenvolvido após sua morte. Quando 

Marx usa essa expressão, faz referência as relações sociais de produção, ao terreno da 

economia, já Gramsci designa ―sociedade civil‖ como ―um conjunto de organizações 

responsáveis pela elaboração e/ou difusão de ideologias, compreendendo o sistema 

escolar, as igrejas, os partidos políticos, os sindicatos, os meios de comunicação, as 

instituições de caráter cientifico e artístico, etc‖ (COUTINHO, 2011, p.25). Para 

Gramsci, essa esfera faz parte do Estado, como uma arena de luta de classes onde 

distintos grupos sociais disputam entre si no intuito de conquistar ou conservar 

hegemonia.  

Em diferentes momentos de sua obra, Gramsci atribuiu dois significados 

diferentes à hegemonia: o primeiro define a hegemonia como ―a maneira com que um 

poder governante conquista o consentimento dos subjugados a seu domínio‖ (Eagleton, 

1997, p. 105); e o segundo, inclui na hegemonia ―o consentimento e a coerção‖ 

(ibdem). 

Para Gramsci, na medida em que as ideologias são ligadas às classes e à 

formação da consciência destas, podem ser entendidas como instrumentos políticos e, 

por intervirem na consciência coletiva, são, consequentemente, instrumentos de direção 

política. 

Segundo o autor, a ideologia não é o mesmo que hegemonia, mesmo quando se 

trata de ideologia dominante. Hegemonia diz respeito a um complexo maior de fatores 

que fazem de uma classe preponderante numa formação social: caracteriza-se enquanto 

projeto de classe. Por isso, implica uma sociabilidade aliada a uma racionalidade, 

pressupondo a constituição de um (novo) bloco histórico, numa (nova) junção de 

estrutura e superestrutura. Trata-se de uma dada mediação, característica de um grupo 
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social, a partir da qual conforma-se e dirige-se o conjunto de atividades e representações 

conscientes dos sujeitos sociais. 

 Assim, o âmbito econômico-corporativo seria superado, de modo que a classe 

dominante universaliza uma posição particular, incorporando subordinadamente o 

conjunto dos interesses dos outros grupos e obtendo um consenso que, então, a torna 

também dirigente (CC13 §17)
41

. Já a ideologia, ao colaborar na construção da 

subjetividade, caracteriza-se como elemento fundamental a construção do consenso e, 

consequentemente, vincula-se organicamente à hegemonia, tendo com esta um ponto de 

contato (Eagleton, 1997, p. 106). 

Desta forma, a formação de consensos é onde reside o debate de ideologia em 

Gramsci. Para compreendê-lo é preciso partir das instituições que reproduzem uma 

determinada ideologia, que para Gramsci é mais expresso pelo termo ―cultura‖. As 

escolas, igrejas, artes, mídia, que manifestam o poder ideológico ou defendem uma 

determinada ideologia são percebidos pelo autor como elementos para ampliar o poder 

de classe.  

Convencer o outro e o levar a uma ação, implica dizer que os conteúdos da 

consciência devem ser também normas ou valores. A esse ―conhecimento, próprio da 

práxis interativa, que Gramsci deu o nome de ideologia‖, afirma Coutinho (2007, p. 

110). Essa ―práxis interativa‖ pode ser chamada também de política e mobiliza um 

conjunto de conhecimento mais ou menos científicos sobre a natureza e os 

determinantes da ação, além de um conjunto de valores capazes de dirigir essa ação. 

Assim, ―no âmbito desse tipo de práxis, há um nível em que a ciência e a ideologia 

efetivamente se confundem‖ (COUTINHO, 2007, p.110). 

Essa instituições são os organismos de representação de interesses, chamados 

pelo autor de ―aparelhos privados de hegemonia‖, que disputam a liderança ideológico-

cultural, como dimensão essencial de poder (COUTINHO, 1996). Os meios de 

comunicação
42

, por exemplo, é um dos principais aparelhos, pois desde o século XX 

vem consolidando-se com um veículo da ideologia, difundindo uma forma de 

interpretar a realidade, 

                                                             
41 CC13 – Cadernos do Cárcere número 13 

 
42 No próximo capítulo, veremos que o papel da mídia nessa sociedade difunde uma forma de interpretar 

a realidade adequada aos padrões de sociabilidade necessários ao capital. 
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O Estado é uma instituição considerada, portanto, como produto das 

contradições e das disputas permanentes por hegemonia na sociedade. Em Gramsci 

(2000, p. 255) ―(...) por Estado deve-se entender, além do aparelho de governo, também 

o aparelho ‗privado‘ de hegemonia ou sociedade civil‖. Assim, o autor construiu uma 

concepção ―ampliada‖ de Estado, sendo esta ampliação dialética, por inserir novos 

elementos à teoria marxiana que compreende o seu caráter de classe e o papel 

repressivo. Gramsci acrescenta novas determinações ao distinguir duas esferas 

essenciais da superestrutura: a ―sociedade política‖ e a ―sociedade civil‖. 

 A ―sociedade política‖ seria o que comumente chamamos de governo, ou seja, o 

conjunto de mecanismos usados pela classe dominante para deter o monopólio legal da 

coerção. Esse foi o aspecto principal focado por Marx e Engels em suas análises.  A 

originalidade de Gramsci foi dar novas determinações ao conceito marxista de Estado e 

criar sua definição de ―sociedade civil‖, que indica a esfera do ser social que surge com 

os processos de socialização da política. Gramsci define Estado como ―sociedade 

politica + sociedade civil, isto é, hegemonia couraçada de coerção‖ (GRAMSCI, 2004, 

p. 269).  

A sociedade civil é um campo extremamente vasto onde se constitui o domínio 

da ideologia. Sem a pretensão de esgotar aqui a concepção gramsciana de ideologia, 

observamos que esta se trata do ―significado mais alto de uma concepção do mundo, 

que se manifesta implicitamente na arte, no direito, na atividade econômica, em todas as 

manifestações de vida individuais e coletivas‖ (GRAMSCI, 2001, p. 98 e 99). Assim, 

para o autor, a ideologia, bem como a sociedade civil, englobam quase todas as 

atividades da classe dirigente.  

Gramsci concebe a ideologia enquanto característica não de indivíduos, mas de 

grupos sociais, que é relacionada à tomada de consciência dos conflitos de cunho 

coletivo ocorrentes em uma formação social, enquanto formas de pensar relativas e 

correspondentes a um dado período histórico.  

Essa concepção de ideologia a compreende como uma realidade prática, não 

como mera ―falsa consciência‖. Para Gramsci, a filosofia é ideologia por ser uma 

unidade entre uma concepção de mundo e as normas de conduta adequada a essa 

concepção (COUTINHO, 2007, p.111). Filosofia, ideologia e política possuem 

identidade. De acordo com o autor, a função da filosofia da práxis enquanto ideologia 
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superior, coerente e orgânica, é criticar as concepções contraditórias do mundo baseadas 

no individualismo a fim de promover uma reforma intelectual e moral e contribuir para 

a formação de um novo sujeito coletivo que promova a transformação da sociedade.  

A concepção gramsciana de ideologia sustenta que esta é decisiva na orientação 

prática dos homens, vai além do conhecimento e se liga com a ação humana. Diferente 

de Marx, Gramsci faz distinções entre ideologias, haveria ―ideologias arbitrárias‖ que 

são individuais ou de pequenos grupos e possui pouca incidência na ação humana e, por 

outro lado, afirmar haver as ―ideologias orgânicas‖ que expressam as aspirações de 

classes com vocação hegemônica. Neste sentido, a ―filosofia da práxis‖, o marxismo, 

seria uma ideologia do segundo tipo. De acordo com Coutinho (2007), a concepção de 

consciência humana para Gramsci, sob a forma de ideologia, é um elemento 

ontologicamente determinante do ser social.  

A adesão ou não das massas a uma ideologia, para Gramsci, constitui um 

exercício permanente de luta pela hegemonia de determinada classe social na busca para 

instituir modos de pensar que correspondam às exigências de um período histórico. 

Nesse sentido, Rummert
43

 (2004), com base em Gramsci, destaca que  

a disputa pela hegemonia passa, necessariamente, pela 

elaboração, articulação e difusão de discursos capazes de ordenar 

aspirações, sonhos, fantasias projetivas, valores já consolidados, 

necessidades materiais e simbólicas e projetos coletivos em que 

os indivíduos se percebam contemplados (p. 15). 

 

A elaboração de discursos, na acepção da autora, são destinadas às diversas 

frações de classe, é pautada pelo projeto hegemônico, que incorpora desarticuladamente 

os elementos dos discursos opositores. Sendo assim, teríamos um permanente exercício 

da hegemonia, por meio ―de uma multiplicidade de formas e mediações‖ (idem, p. 26).  

Para Gramsci, onde a lei é percebida como algo que funciona, as contradições de 

classes tendem a terem seus impactos diminuídos. E nesses casos, é possível o exercício 

da hegemonia pelos dominantes. Neste sentido, Dias (1996) afirma que as crises podem 

ser neutralizadas ou potenciadas de acordo com a capacidade das instituições burguesas 

                                                             
43 RUMMERT, Sonia Maria. Aspirações, interesses e identidade dos trabalhadores: elementos essenciais 

à construção da hegemonia. 2004. Disponível em: http://www.uff.br/ejatrabalhadores/artigos/aspiracoes-

interesses-identidade-trabalhadores.pdf  

 

http://www.uff.br/ejatrabalhadores/artigos/aspiracoes-interesses-identidade-trabalhadores.pdf
http://www.uff.br/ejatrabalhadores/artigos/aspiracoes-interesses-identidade-trabalhadores.pdf
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de absorver as classes subalternas. A burguesia busca hegemonizar essas classes pelas 

práticas capitalistas, integrando-as passivamente à ordem (DIAS, 1996, p. 30 e 31) 

A conquista e a manutenção da hegemonia, na concepção gramsciana, pressupõe 

difusão de uma determinada concepção de mundo (Rummert, 2004) que se dá por meio 

de mediações, com a construção de discursos e de uma linguagem que orienta certos 

modos de ver a realidade e de agir sobre ela. Para efetivar tais modos de apreender a 

realidade e agir, são produzidos ―discursos explicativos sobre a realidade que, apesar de 

suas variações, designam, a partir de um padrão comum de referências, problemas, 

objetivos e valores de diferentes frações das classes dominadas‖ (RUMMERT, 2004, p. 

14). O objetivo desse processo é tornar hegemônico um projeto de sociabilidade do 

capital. 

A construção de um Estado e a realização de uma hegemonia não são elaborados 

por intelectuais e nem o produto de uma visão de militantes. Dias (1996, p. 33) explica 

que ―cada modo de produção é uma maneira de resolver a materialidade mas é, também, 

a construção das condições necessárias para tal. É a criação, rigorosamente falando, de 

uma nova racionalidade‖. Desta forma, o Estado serve, essencialmente, para possibilitar 

a hegemonia das classes dominantes.  

Um Estado, para ser fundado, precisa da criação de uma visão de mundo. De 

acordo com Dias (1996), Gramsci sustenta a impossibilidade de se pensar a hegemonia 

como um domínio ideológico, pois ―a hegemonia realizada significa a crítica real de 

uma filosofia, a sua dialética real‖ (GRAMSCI apud DIAS, p. 33). Trata-se de um 

projeto político capaz de construir a identidade da classe hegemônica e de articular essa 

identidade ―ao seu projeto de significação que terá que se construir no processo da luta‖ 

(ibdem).  

No processo da sua revolução, a burguesia construiu seu Estado e paralelamente 

uma nova visão de direitos, ética, economia, política, educação, ciência, etc, e criou um 

conformismo do conjunto da sociedade sobre suas práticas e aparelhos. A lei passa a 

representar a necessidade de uma igualdade jurídica formal, devido o imperativo de 

trazer as demais classes para a esfera política da classe dirigente. Constrói-se um 

conformismo político que assume a forma de um suposto pacto social fundador dessa 

nova racionalidade, a do Estado burguês. (DIAS, 1996, p. 34) 
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Desse modo, se a ―eficácia das ideologias decorre da sua capacidade de interferir 

na vida concreta das classes, dos homens‖ (Dias, 2006, p. 74), as propagações do 

individualismo, do meritocracismo e da falsa ideia de que os pobres são pobres por não 

se esforçarem o suficiente por meio de estudo e trabalho, para mudar sua condição 

social, paralelo à recorrente naturalização da desigualdade social, têm servido as 

expressões da ―questão social‖ 
44

 como problemas pessoais. 

Segundo Gramsci (2006)
45

, ideologia não é um ―fenômeno particularizado, 

inorgânico‖, mas um movimento ideal no real que, ultrapassa a vontade individual e  

tenha uma perspectiva de classe, e que mobilize toda a sociedade. No entanto, se a 

ideologia é uma expressão da sociedade de classe, esta só pode ser parcial, mas esta 

parcialidade só é possível numa relação de dominação. Assim, no conceito de ideologia 

em Gramsci podemos perceber também o caráter negativo, apesar da preponderancia de 

sua função positiva. Esta positividade é sintetizada por Coutinho (2007, p.113) quando 

ele afirma que: a ideologia é o medium da hegemonía. 

De acordo com Coutinho (2007, p.102) Gramsci possui ―resíduos idealistas‖ em 

algumas de suas reflexões filosóficas, contudo sua elaboração possui elementos 

essenciais da ontologia materialista da práxis politica na sua obra. Existe uma 

indissociável relação entre o conhecimento e a práxis, mas Gramsci identifica o 

conhecimento geral com ideologia, ―negando a possibilidade de uma representação 

objetiva (científica) do real‖, ou seja, compreende que todo conhecimento acerca do real 

é necessariamente ideológico.  

O nexo orgânico entre a ciência e a ideologia, entre conhecimento e a práxis, não 

faz com que as descobertas da ciência, inclusive a social, percam sua objetividade pois a 

ação de inúmeros projetos teleológicos pode ser alterada pela ação humana coletiva e 

organizada. Para Gramsci ―a própria filosofia da práxis [o marxismo] é uma 

superestrutura‖, ou seja, uma ideologia, que se distingue das outras ideologias pelo seu 

                                                             
44 Sua origem, segundo o pensamento marxista, reside na contradição entre o caráter coletivo da produção 

e a apropriação privada das condições de realização do trabalho, bem como de seus resultados. 

Historicamente, a chamada questão social se relaciona com a constituição da classe operária e a sua 

inserção na cena política, por meio de lutas em favor dos direitos associados ao trabalho. Foram estas 

lutas que romperam o domínio privado nas relações entre capital e trabalho, permitindo que a questão 
social penetrasse na esfera pública, sendo exigida 

a intervenção do Estado para legitimação e legalização de direitos e deveres dos sujeitos envolvidos 

(LIMA, 2004, p. 69) 

 
45 GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. Vol.2 Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 
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caráter duradouro e menos circunstancial. Para o autor, a ciência, inclusive a da 

natureza, também é uma superestrutura, uma ideologia (COUTINHO, 2007, p.105).   

Coutinho (2007, p. 105) esclarece que as afirmações de Gramsci devem-se à sua 

concepção de objetividade: ―afirmar a existência de uma realidade objetiva 

independente do sujeito que conhece é, para ele, uma manifestação do materialismo 

vulgar, de mecanicismo‖. Coutinho (2007, p.108) observa, ainda, que Gramsci não 

diferencia o conceito de objetivação e o do objetividade em geral. Por focar sua obra em 

análises da política, Gramsci não conseguiu diferenciar ―as duas modalidades essenciais 

da práxis humana, o ‗trabalho‘ e a ‗interação‘, às quais se ligam duas formas de 

consciência, a ‗desantropomorfizadora‘ (ou cientifica) e a ‗antropocêntrica‘ (ou 

ideológica)‖. Contudo, essa não são as únicas razões para a concepção gramsciana de 

ideologia ter aspectos idealistas. 

As limitações inerentes ao pensamento de Gramsci se devem, também, às 

condições em que viveu e escreveu. No caso dos Cadernos do Cárcere é possível notar 

uma distorção de suas ideias. A primeira e mais óbvia limitação era a de que o Estado 

fascista lhe vigiava noite e dia, e lia cada palavra que escrevia. Para evitar a censura da 

prisão tinha que ser vago quando se referia a alguns dos mais relevantes conceitos do 

marxismo. Tinha que usar uma linguagem ambígua que ocultava seus reais 

pensamentos, não somente de seus carcereiros, mas também frequentemente de seus 

leitores marxistas e, às vezes, suspeita-se, de si mesmo. 

Compreendemos, com base marxiana, que a classe trabalhadora pode chegar a ser 

economicamente dominante somente através do controle coletivo dos meios de 

produção, o que requer a tomada, à força, do poder político. Apenas dessa forma os 

trabalhadores poderão controlar a imprensa, as universidades etc., enquanto que os 

capitalistas foram capazes de comprá-los muito antes de chegarem a ser politicamente 

dominantes. 

Gramsci não se posicionou dessa forma, não escreveu que era necessária essa 

tomada à força. O autor tinha que se mostrar ambíguo neste ponto visto que escrevia 

sob o contexto de uma ditadura. Para Harman (1977)46, essa ambigüidade é usada 

como desculpa para alguns intelectuais que pretendem praticar a luta de classes através 

                                                             
46 HARMAN, Chris. Antonio Gramsci: Socialista Revolucionário. Londres, Junho de 1977. Tradução: 

Sergio Ricardo Alves de Oliveira, em Fevereiro de 2012. Disponível em: 

http://www.marxists.org/portugues/harman/1977/06/gramsci.htm 

 

http://www.marxists.org/portugues/admin/correio.htm
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da uma ―prática teórica‖, ―uma luta pela hegemonia intelectual‖, quando de fato, não 

fazem mais que avançar em suas próprias carreiras acadêmicas. 

O juiz fascista, no processo judicial de Gramsci, exigiu sua prisão ―para que, 

durante 20 anos, este cérebro deixasse de trabalhar‖ (HARMAN, 1977). Os fascistas 

não conseguiram isto, mas ao cortar os laços de Gramsci com a participação direta na 

luta de classes, conseguiram sim impedir que seu marxismo realizasse plenamente o 

potencial manifestado no L‘Ordine Nuovo e nas Teses de Lyon (HARMAN, 1977).  

 

1.3.3 LUKÁCS  

 

Lukács desenvolveu uma teoria da ideologia um pouco distinta da de Gramsci e 

de Lênin, pois sua concepção é positiva ao mesmo tempo que avança no debate crítico 

de outros marxista em simplificar ideologia como uma falsa consciência. Terry Eagleton 

(1997) ressalta que Lukács manteve as duas concepções possíveis de ideologia: a 

concepção neutra, que considera a ideologia a expressão da consciência ligada à posição 

de classe (neste sentido, existe a idoelogia proletária e a burguesa) e condicionada pelas 

condições históricas, e a concepção crítica, que deriva da ideia de fetichismo da 

mercadoria.  

Para pensar ideologia em Lukács, a categoria função social é central. Segundo a 

argumentação lukacsiana é impossível negar a questão do ser, por estar intimamente 

ligada à vida e à práxis. Ou, ainda, 

na vida cotidiana os problemas ontológicos se colocam num 

sentido muito grosseiro. Darei um exemplo bastante simples: 

quando alguém caminha pela rua – mesmo que seja, no plano da 

teoria do conhecimento, um obstinado neopositivista, capaz de 

negar toda realidade –, ao chegar a um cruzamento, deverá por 

força convencer-se de que, se não parar, um automóvel real o 

atropelará realmente; não lhe será possível pensar que uma 

fórmula matemática qualquer de sua existência estará subvertida 

pela função matemática do carro ou pela sua representação da 

representação do automóvel (Abendroth; Holz; Kofler, 1969, p. 

12). 

 

A questão ontológica e sua complexidade é fundamental para as análises de 

Luckás, especialmente no campo do marxismo. O autor sustenta que o real existe, 

possui uma natureza, e esta existência e esta natureza são capturáveis intelectualmente. 
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E, na medida em que é capturável, pode ser modificada pela ação cientificamente 

instruída, ideológica e conscientemente conduzida pelo homem (LUKÁCS, 1978). 

Desta forma, a ontologia seria resgatar a possibilidade de entendimento e 

transformação da realidade humana. Em suma, é compreender que o real não é uma 

ilusão dos sentidos e que nossa subjetividade pode se objetivar na conquista da 

realidade. Daí porque o interesse de Lukács pela ideologia no contexto de sua última 

obra, em que buscou a conexão ontológica deste fenômeno com o ser social, refutando o 

critério gnosiológico
47

 como adequado para a determinação das manifestações 

ideológicas (VAISMAN, 1989, p. 45). 

A concepção lukacsiana de ideologia se apoia fundamentalmente na noção do 

homem como um ser prático, característica primordial do ser social posta já no ato do 

trabalho, na posição teleológica e no desencadeamento de causalidades que o envolvem. 

Ontologicamente, explica Vaisman (1989, p. 49)
48

, essa noção tem a ver com o fato de 

que este ser prático atua a partir de decisões entre opções; ser que não é independente 

das necessidades que a história lhe coloca, ―reage a essas necessidades empregando 

produtos espirituais que são constituídos, de forma não linear, em função dessas 

mesmas necessidades‖. 

Por ser vinculada à existência do ser social, ―a ideologia é acima de tudo aquela 

forma de elaboração ideal da realidade que serve para tornar a práxis social dos homens 

consciente e operativa‖ (Lukács, 1981, p. 446). É, portanto, o momento ideal da ação 

prática dos homens, expressando o seu ponto de partida e destinação, bem como sua 

dinamicidade. 

Do ponto de vista ontológico, a ideologia só tem existência social e se refere a 

um real específico, que é por ela pensado e sobre o qual atua. De acordo com a 

luckacsiana Vaisman (1989, p. 50), a existência social é implicada por seres sociais que 

medeiam suas ações pela consciência, portanto, ―a ideologia tem sua gênese 

determinada pela atividade social dos homens e nasce exatamente aí‖.  

                                                             
47 Gnoseologia é o ramo da filosofia se preocupa com a validade do conhecimento em função do sujeito 
cognoscente, ou seja, daquele que conhece o objeto. Este objeto, por sua vez, é questionado 

pela ontologia. A gnosiologia estuda o sujeito e o objeto implicados no ato do conhecimento humano, 

debruçando-se essencialmente sobre o primeiro e sobre a relação que se estabelece entre os dois; tenta 

definir o tipo de relação e o modo como o conhecimento se processa no interior do sujeito.  

 
48 http://www.verinotio.org/conteudo/0.49365995032122.pdf 
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Segundo o pensamento do autor, o ser da ideologia é determinado pela sua 

produção, que é e só pode ser social. Em termos gerais, para Luckács, a ideologia está 

presente em todas as ações humanas, enquanto orientação ideal. Não é um atributo 

específico desta ou daquela expressão humana, mas, qualquer uma, dependendo das 

circunstâncias, pode se tornar ideologia (LUKÁCS, 1981, p. 446) 

Portanto, o autor não concebe ideologia apenas pelo seu aspecto de instrumento 

de luta de classes. Para Luckás, a ideologia possui uma caracterização ampla. Ideologia 

e existência social (em qualquer nível de desenvolvimento) são realidades inseparáveis. 

Vaisman (1989, p. 50) explica que para o autor ―onde quer que se manifeste o ser social 

há problemas a resolver e respostas que visam a solução destes‖, e é nesse processo que 

o fenômeno ideológico seria gerado e teria seu campo de operações. 

 Luckás (1981, p. 452) sustenta que diante dos conflitos sociais, a ideologia passa 

a fazer parte da realidade dos homens e se apresenta como problemática vital, passa a se 

manifestar como um instrumento ideal em que as classes se engajam nas lutas sociais, 

em diversos planos e níveis. Nesse sentido, formula uma caracterização um pouco 

restrita de ideologia que ―consiste no fato de que os homens, com o auxílio da ideologia, 

trazem à consciência seus conflitos sociais, e por seu meio combatem conflitos cuja 

base última é preciso procurar no desenvolvimento econômico‖. 

 Nessa acepção as sociedades divididas em classes sociais antagônicas por meio 

da ideologia se conscientizariam e enfrentariam conflitos derivados de seus interesses 

contrapostos. Para Lukács (1981, p. 448), a condição eventual de produto de falsa 

consciência não identifica um pensamento à ideologia, pois ―a correção ou a falsidade 

não bastam para fazer de uma opinião uma ideologia. Nem uma opinião individual 

correta ou errônea são em si e por si uma ideologia: podem, somente, vir a sê-lo‖. 

Algo, portanto, transforma-se em ideologia, não nasce necessariamente 

ideologia, e essa transformação depende de vir a desempenhar uma função precisa junto 

às lutas sociais em qualquer nível destas. Um pensamento qualquer, certo ou errado, só 

se torna ideologia quando desempenha uma função social precisa. Ou seja, ―exatamente 

ser ideologia não é uma qualidade social fixa deste ou daquele produto espiritual, mas, 

ao invés, por sua natureza ontológica é uma função social, não uma espécie de ser‖ 

(LUCKÁS, 1981, p. 544).  
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Segundo Lukács, a ideologia não pode ser pensada como reflexo do 

―econômico‖, pois as sociedades mais complexas geram interesses conflitantes 

enfrentados por ações cuja essência ontológica é a posição teleológica secundária 

(COSTA, 2009, p. 05). Numa sociedade de classes, as relações sociais se baseiam na 

divisão do trabalho, sendo a ideologia uma força atuante na produção da vida, tendo 

como base uma certa autonomização das ideias, que apenas no sentido mediato tem 

causalidade ligada à sobrevivência dos homens. Segundo Costa, Lukács trabalha o 

conceito de ideologia com foco em sua função social, não como um reflexo imperfeito 

da economia – o que seria a visão mais vulgar desta – nem se prendendo à ideia de 

―falsa consciência‖, pois  

Que a imensa maioria das ideologias se funda sobre premissas 

que não resistem a uma crítica gnosiológica rigorosa, 

especialmente se dirigida por um longo período de tempo, é 

certamente verdadeiro. Mas isto significa que estamos falando 

da crítica da falsa consciência. Todavia, em primeiro lugar, são 

muitas as realizações da falsa consciência que nunca se tornaram 

ideologia; em segundo lugar, aquilo que se torna ideologia não é 

de modo nenhum necessariamente idêntico à falsa consciência. 

Aquilo que é realmente ideologia, por isso, somente podemos 

identificar pela sua ação social, por suas funções na sociedade 

(COSTA, 2009, p.10). 

 

Segundo Lukács, em O capital Marx determina as condições da passagem do 

reino da necessidade para o reino da liberdade. Esta passagem só pode se dar caso haja, 

de um lado, as possibilidades econômicas para tanto, e de outro, uma transformação em 

nível ideológico propriamente dito, que se dirija e que encare essa transformação social 

como necessária à realização do ser humano.  

O mesmo autor compreende que para alcançar o ‗reino da liberdade‘ é preciso 

uma ação dos homens e, para ―esse objetivo necessitam do maior equipamento 

ideológico, da ideologia produzida, conservada e elevada a um nível superior pela 

continuidade do desenvolvimento social‖ (LUCKÁS, 1981, p. 529). 

Segundo Lukács,: ―elas não têm história, não têm desenvolvimento, mas os 

homens, que desenvolvem sua produção material e as suas relações materiais, 

transformam também, com esta sua realidade, o seu pensamento e os produtos do seu 

pensamento‖ (ibdem). A ideologia, portanto, não tem uma história autônoma, 
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independente da esfera material, mas guarda uma dependência genética com relação a 

esta esfera.  

Ainda segundo o autor, essa caracterização feita por Marx, 

―(...) tem suscitado os mais diversos equívocos de toda a parte. 

De um lado, o marxismo vulgar tirou desta a conclusão que 

todos os produtos da humanidade não estritamente econômicos 

estariam em uma relação de direta dependência mecânica da 

economia, seriam ‗simples produtos‘ de seu desenvolvimento‖ 

(ibdem).  

 

O marxismo vulgar operou, assim, uma leitura mecanicista das formas 

ideológicas, de tal forma que seriam apenas meros epifenômenos, emanações 

automáticas da esfera econômica. A ideologia, portanto, aparece vinculada 

necessariamente à própria dinâmica do ser social. 

Para Luckás, o papel dos produtos da consciência na transformação da 

possibilidade do reino da liberdade em realidade é fundamental, mesmo que se trate de 

intenções, na maioria das vezes inconscientes ou baseadas em falsa consciência, e que 

operam de modo contraditório. Neste sentido, na concepção marxiana ―há um 

entrelaçamento entre componentes materiais e conscientes, direta ou indiretamente 

orientados à práxis‖ (VAISMAN, 1989, p. 60). 

O tratamento das ideologias a partir da vertente lukacsiana se fundamenta na 

constatação ontológica preliminar, contida na afirmação do pensamento marxiano, que é 

precisamente o reconhecimento do homem ativo no mundo real, ou seja, o mundo real 

existe e essa é uma constatação feita pelo homem ativo no mundo. Em decorrência, 

explica Vaisman (1989), este mundo real é capturável pelo homem, pelo seu 

entendimento.  

Contudo, Eagleton (1997, p. 97) defende que a posição lukacsiana é 

―prejudicada por uma superestimação tipicamente idealista da própria consciência‖, 

apesar de reconhecer que o autor tenha ido bem além da discussão sobre a falsa 

consciência e sobre os mecanismos de distorção da compreensão da realidade.  

Para Lukács (2003, p. 87-88)
49

, "ideologia" é a projeção da consciência de classe 

da burguesia, que funciona para prevenir que o proletariado atente para a real 

                                                             
49 LUCKAS, Georg. "O que é Marxismo Ortodoxo?", in História e Consciência de Classe: estudo sobre a 

dialética marxista. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  
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consciência de sua posição revolucionária. A ideologia determina mais a "forma de 

objetividade" do que a estrutura do conhecimento por si mesmo.  

Resumindo, ideologia para o autor é, portanto, um ato consciente que exerce 

função nos conflitos humanos. Na sua acepção mais ampla, a ideologia tem origem no 

cotidiano mais imediato da vida social, servindo à conscientização e operacionalização 

da prática humana. Em termos gerais, é orientação ideal que se faz presente em todo ato 

humano. Todo indivíduo age fazendo opções entre seu interesse particular e aqueles que 

o fazem partícipe do gênero humano. A continuidade do ser social seria impossibilitada 

se o conjunto dos indivíduos não evitasse ações que se constituíssem em obstáculos ao 

processo de reprodução social, mediante preceitos que brotam espontaneamente na vida 

social. A ideologia permite que os homens tomem consciência desse conflito e 

encontrem a resposta mais adequada para solucioná-lo. 

O proletariado tem o potencial pleno para a consciência da totalidade porque tem 

interesse na destruição do modo de produção capitalista; falta-lhe, porém, desvencilhar-

se da falsa consciência tomada emprestada da burguesia, que estruturalmente e 

ideologicamente submete o todo da sociedade aos seus interesses (LUCKAS, 2003, p. 

482).  

 

1.4 Ideologia na contemporaneidade   

  

Alguns autores marxistas que se dedicaram a estudar os fenômenos ideológicos 

deram ênfase quase apenas a um dos sentidos de ideologia, ou seja, alguns pensaram a 

ideologia como pura dominação, enquanto outros compreenderam de forma mais ampla. 

Para o autor contemporâneo Carlos Nelson Coutinho, ideologia possui dois 

sentidos, um epistemológico e um ontológico. Por essa razão, sugere que seja formulada 

uma nova palavra que lhe dê maior rigor. Já para Mezsáros, ideologia é o conjunto de 

ideias capazes de mobilizar amplos contingentes da população, sejam falsas ou 

verdadeiras, permanecendo diretamente atrelada à luta de classes. Assim, compreende 

que existe uma ideologia socialista – o que para Marx e Engels não faria sentido – e 

uma ideologia burguesa – o que para Marx e Engels seria uma redundância. 

Mauro Iasi também vê duas acepções ao conceito de ideologia no marxismo, 

contudo entende haver um sentido negativo e um sentido positivo, e sustenta que na 
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obra de Marx está presente apenas um destes: um eminentemente negativo, ou seja, 

associado diretamente à dominação de classe. 

Desta forma, Iasi (2011) levanta a seguinte questão: “existe, então, uma 

ideologia proletária?” 
50

. Autores como Lênin e Gramsci defendem que sim e 

sustentam a necessidade de uma luta ideológica. A razão dessa defesa está vinculada, 

segundo Iasi, à não oportunidade dos mesmos lerem a obra ―A Ideologia Alemã‖, visto 

que só foi publicada, incompleta, em 1932. E, ―a publicação na íntegra aconteceu entre 

1962 e 1966, a tradução para o inglês e para o alemão surgiu apenas em 1968 e 1969‖ 

(IASI, 2011, p.83). 

Para Hegel, ideologia não teria relação com as classes sociais. Marx foi quem 

sustentou a dimensão de luta entre classes e a possibilidade de uma transformação 

social. A ideologia está relacionada a uma relação de dominação expressa em ideias e 

―apresenta-se como justificação dessas relações de dominação, inversão, naturalização, 

velamento, falsidade‖ (IASI, 2011, p.80) 

 Se existe uma ideologia proletária, como se daria essa dominação de classe? 

Sobre quais relações sociais se estruturaria tal domínio?  ―O que a ‗ideologia proletária‘ 

busca velar e inverter, justificar e naturalizar nas relações de seu suposto domínio e com 

qual intenção?‖ (IASI, 2011, p.81)  

 O proletariado, de acordo com a concepção marxiana, luta pela extinção das 

classes, pela superação da atual forma de subordinação do homem à divisão social do 

trabalho, pelo desenvolvimento dos indivíduos de forma nova e ampla. Iasi (2011, p.81) 

explica que isso ―supõe que um novo ser social se expresse numa nova consciência 

social, novas ideias e uma nova ordem de valores‖. Neste sentido, a luta contra o 

sistema capitalista não tem como objetivo dominar a burguesia, mas eliminar a base da 

sociedade de classes.  

Partilhamos da compreensão, sustentada por Iasi, de que interessa aos 

trabalhadores revelar as causas e determinações reais das relações sociais, apresentando-

as como produto histórico. Como ideologia não é um conjunto de ideias seria um 

equívoco falar em ―ideologia proletária‖, pois as ideias revolucionárias devem ser anti-

ideológicas na medida em que busca desvelar o funcionamento real da sociedade (IASI, 

2011, p.84) para transformá-la.  

                                                             
50 ―Ideologia... quer uma para viver?‖, texto inserido no livro ―Ensaios sobre consciência e emancipação‖, 

de Mauro Iasi.  
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 Apesar das experiências de revoluções proletárias do século XX, a sociedade 

continua com profundas contradições e não foram implementadas relações sociais de 

produção radicalmente novas, capazes de eliminar as classes e o Estado. A forma como 

se tentou transitar para o socialismo, explica Iasi (2011), resultou num fortalecimento da 

burocratização. Neste sentido, as ideias revolucionárias também se converteram em 

ideologia, apesar do distinto sentido: ―não para justificar e reproduzir o poder de uma 

camada burocrática e parasitária que não tem autonomia nem econômica, nem histórica, 

mas para perpetuar a ordem capitalista‖ (IASI, 2011, p. 85). 

 Segundo o autor, isso ocorre porque a classe trabalhadora é moldada para agir 

passivamente e a identidade da classe ―é substituída por uma de cidadão ou povo; a ação 

eleitoral, como via principal e, por vezes, única, desorganiza a classe como classe e a 

prepara para o consentimento‖ (IASI, 2011, p. 86). As ideias proletárias vão sendo 

enfraquecidas na medida em que seus ―direitos‖ são limitados pela ordem das 

mercadorias e do capital.  

 Vemos que a ―ideologia proletária-cidadã‖, como denomina Iasi, é útil ao 

enfrentamento da intensificação do desemprego, da violência, do racismo, dentre outras 

razões que atingem a democracia, frequentemente presentes em qualquer país. Apesar 

de a burguesia ter o interesse de acumulação de capital, também se baseia em relações 

de dominação, posto que esconde e naturaliza as relações de produção capitalistas. E, o 

proletariado é uma classe da sociedade capitalista, parte constitutiva da dinâmica do 

capital, o que leva a momentos de acomodação à ordem do capital. Essa acomodação 

não é a negação da luta de classes, mas, de acordo com Iasi (2011, p. 114), uma das 

formas de sua manifestação. 

Os limites que impedem o salto revolucionário, explica Iasi (2011, p. 87), são 

apresentados como naturais. Diante a essa situação, percebe-se a falácia sobre o ―fim 

das ideologias‖, quando na verdade o que ocorre é um reforço delas ―no disfarce que 

melhor lhes cabe, como ‗não ideologia‘‖. 

 Contudo, é sempre importante ressaltar que, apesar da ideologia estar revestida 

na sociedade contemporânea, ainda tem sua base na dinâmica da extração de mais-valia 

e o proletariado continua oferecendo força de trabalho capaz de gerar isso. Portanto, 

cabe ao proletariado romper com isso e construir condições para superar a ordem 

capitalista baseada numa sociedade de classes.  
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 Neste sentido, Konder (2009, p.52) sustenta que ―nosso problema não é mais, 

pura e simplesmente, a derrubada de uma determinada classe e do sistema social que ela 

sanciona; nosso problema é o da própria existência de classes sociais, é o da própria 

divisão da sociedade em classes”. 

 

 

1.5 Considerações Iniciais 

 

Viu-se, portanto, a dificuldade de lidar com o conceito de ideologia. 

Apresentamos quatro concepções principais, as de Marx, Lênin, Gramsci e Lukács, cada 

uma com seus respectivos elementos. A utilização do conceito, porém, não se restringe 

a tais concepções. Por exemplo: Terry Eagleton, em sua reflexão sistemática sobre o 

conceito, inicia a discussão com a apresentação de seis
51

 concepções diferentes sobre a 

ideologia, segundo ele, escolhidas de forma mais ou menos aleatória (Eagleton, 1997, p. 

15). Entre as concepções apresentadas, a primeira grande dicotomia que pudemos 

perceber é entre as concepções neutras ou positivas e as críticas ou negativas do termo. 

Na acepção positiva, ideologia é quase sinônimo de ―visão de mundo‖, já na 

concepção negativa, a ideologia favorece a manutenção da hegemonia do capital sobre o 

trabalho e uma das características desta acepção é a utilização do termo ―ideologia‖ 

sempre no singular. Ambas as acepções no campo marxista, levam em consideração a 

especial relevância dos fatores econômicos e da luta de classes para a compreensão da 

produção e reprodução sociais de articulações discursivas; e, ambas rejeitam, ao mesmo 

                                                             
51 A primeira maneira seria entender a ideologia como ―o processo material geral de produção de idéias, 

crenças e valores na vida social‖ (Eagleton, 1997, p. 38). Esta idéia pode ser dita neutra, tanto 

politicamente como epistemologicamente. Assim, trata-se de uma concepção que se cala sobre elementos 

essenciais: nada dispõe sobre a questão dos interesses em conflito ou sobre as lutas associadas ao poder 

político. A segunda maneira refere-se a ―idéias e crenças (verdadeiras ou falsas) que simbolizam as 

condições e experiências de um grupo ou classe específico, socialmente significativo‖ (idem, p. 39). 

Neste caso, a concepção ainda é neutra e se aproxima da idéia de visão de mundo. Já que a maneira acima 

exposta se cala sobre a questão dos interesses em conflito, cabe uma terceira maneira, segundo a qual a 

ideologia diz respeito à ―promoção e legitimação dos interesses de tais grupos sociais em face de 

interesses opostos‖ (idem). A quarta concepção ―conservaria a ênfase na promoção e legitimação de 

interesses setoriais, restringindo-a, porém, às atividades de um poder social dominante‖ (idem). Desta 
maneira, a utilização do conceito seria necessariamente crítica, já que necessariamente estaria 

denunciando uma forma de dominação. Como esta concepção ainda é epistemologicamente neutra, a 

quinta maneira seria idêntica à quarta, com o acréscimo de que o ocorrido se daria pelo uso ―sobretudo da 

distorção e dissimulação‖ (idem). O sexto e último significado remeteria à falsa consciência ampla, 

gerada não dos interesses de um poder dominante, e sim de estruturas sociais amplas. 
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tempo, o reducionismo economicista. Diferem, contudo, no próprio entendimento do 

conceito ―ideologia‖ e o momento em que ela é construída.  

A noção de ideologia, na concepção marxiana de ideologia é a que nos 

embasamos nessa pesquisa: o modo como a ideologia opera resulta em relações de 

poder baseadas em dominação. A ideologia não é só uma falsidade que se desmente, 

mas é confirmada pela prática ao ser produzida e reproduzida, dialeticamente. O homem 

cria a ilusão e o que é objeto aparece como sujeito e vice-versa. Graças à ideologia 

burguesa o indivíduo dominado, ao invés de libertar-se, busca ser igual ao seu 

dominador, consumir o que ele consome, ter os mesmos sonhos e ter a mesma visão de 

mundo de quem o domina
52

.  

Elucidando a importância do debate, Mészaros (2004, p.58) afirma que nunca foi 

tão necessário examinar criticamente a ideologia como nos dias atuais, pois na 

sociedade contemporânea o discurso ideológico determina os valores a tal ponto que as 

pessoas não os compreendem como conjunto de valores dominantes, por não 

visualizarem os pressupostos ocultos. O autor sustenta que não se pode subestimar o 

poder da ideologia uma vez que afeta tanto quem nega sua existência quanto quem o 

reconhece abertamente nos seus valores intrínsecos (p. 64). Para Mézsaros, a ideologia é 

―uma forma especifica de consciência social, materialmente ancorada e sustentada‖ 

(idem, p.65), imprescindível numa sociedade dividida em classes sociais.  

Os trinta anos seguintes à Segunda Guerra Mundial (1939-1945) foram um 

período que, de acordo com Mézsaros, favoreceram  ―uma ampla difusão de uma 

ideia que era apenas a racionalização de um desejo‖: ―o fim da ideologia‖. O autor 

alerta que prever seu fim é irracional, pois ela sempre existirá enquanto houver 

antagonismo de classe. 

A classe burguesa disfarça as relações de produção específicas do capitalismo 

em suas dimensões políticas e econômicas, para que os trabalhadores continuem a não 

se conscientizarem do quanto são explorados e oprimidos. Esse processo incita o 

conformismo, faz grande parte dos trabalhadores aceitarem as condições em que vivem, 

                                                             
52 Um exemplo dessa distorção é a ideia fortemente disseminada na mídia sobre o que é preciso ter para 
ser bonita: juventude, pela branca, corpos magérrimos, seios grandes, cabelo liso etc. Algumas pessoas 

que não se enquadram nestes ―padrões‖ impostos acabam promovendo verdadeiras mutilações em seu 

próprio corpo para atingir a este ideal (cirurgias plásticas, por exemplo); ou seja, não lutam por mudanças 

sociais, mas para serem iguais aos padrões dominantes. Ideias particulares do grupo dominante são 

compartilhadas, justificando e legitimando as relações sociais existentes.  
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julgando-as naturais, normais, corretas e justas, sem percebê-las como produto das 

relações sócio-históricas existentes.  

Esse convencimento se dá por meio de um conjunto de instituições que atuam na 

manutenção da hegemonia burguesa, tais como: família, escola, universidade, igreja e 

os meios de comunicação. Os meios de comunicação são constituídos por um conjunto 

de veículos de circulação de informação e formação de opinião, tendo, por isso, grande 

importância na organização da sociedade.  

Neste capítulo escolhemos analisar o papel do Estado no capitalismo. No 

próximo, abordaremos o papel desempenhado pela mídia empresarial e sua relação com 

o Estado brasileiro. Esta análise é necessária para a elucidação do nosso objeto de 

pesquisa porque existe uma estreita relação entre o Estado e a mídia na reprodução da 

dominação burguesa e na busca da garantia da hegemonia. Relação esta, que assume 

características particularidades na sociedade brasileira, como veremos a seguir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – MÍDIA EMPRESARIAL BRASILEIRA 

 

 

No capítulo 1, vimos que existe um ―poder‖ que contribui para a naturalização 

das contradições sociais existentes no mundo de um modo geral e, especificamente, no 

Brasil. Observamos, ainda, que o Estado atua como mediador dos conflitos sociais, 

favorecendo, em larga medida, à classe que o hegemoniza, que é a burguesia. Esse 
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poder é a ideologia, que coopera no convencimento da classe trabalhadora de que a 

existência de ricos e pobres é natural, descaracterizando o conceito de classes sociais. 

Por meio da ideologia se difunde a noção de que a desigualdade é natural, a-histórica, e, 

portanto, eterna. 

Vimos, ainda, que o Estado brasileiro é uma instituição-chave na defesa da 

burguesia, bem como no controle das parcelas subalternas da sociedade capitalista. 

 Neste capítulo apresentamos as interfaces que o Estado brasileiro e a mídia 

empresarial adotam na manutenção e naturalização da dominação burguesa sobre a 

classe trabalhadora, e a consequente reprodução do sistema capitalista e suas 

particularidades no Brasil. A mídia de maior abrangência é denominada empresarial 

devido ao processo de concentração pelo qual o setor passou historicamente, 

pormenorizado no item 2.3. 

 Apresentaremos o processo histórico do desenvolvimento da mídia brasileira, 

suas características particulares, seu papel na sociedade e, por último, uma análise do 

seu funcionamento na divulgação de notícias. 

 

2.1. DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO  

 

A invenção da imprensa, no século XV, foi um grande marco na história da 

comunicação. Com este advento o tempo de produção de obras escritas diminuiu, 

consideravelmente, transformando-se em um instrumento que permitiu maior e mais 

rápida difusão de ideais políticos, religiosos, científicos e culturais, como jamais havia 

sido possível. Essa descoberta permitiu o acesso aos livros por parcelas cada vez 

maiores da população letrada. Contudo, a veiculação de informações continuou a ser 

privilégio de classes sociais dominantes.   Melo (2005) ressalta que: 

A imprensa foi a primeira instância mediadora do espaço 

público, antes concretizado pelos debates em clubes, ruas e 

praças. No entanto, como os meios de comunicação não 

atendem a todos os segmentos sociais que desejam ou tentam 

participar do debate estabelecido na mídia, os grupos excluídos 

da esfera midiática são, por consequência, excluídos do espaço 

público (MELO, 2005, p. 26).  
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De acordo com Giannotti
53

 o jornal, como conhecemos nos dias atuais, surgiu no 

fim do século XVIII, a partir da Revolução Industrial, quando foram constituídas as 

primeiras fábricas e os trabalhadores passaram a ser denominados de operários. Desde o 

início, ressalta o autor, os donos dos jornais demonstraram seu compromisso com a 

visão da nova classe consolidada a partir dessa revolução: a burguesia. Neste sentido, 

Rocha (2008) aprofunda a questão afirmando que: 

O jornalismo foi, historicamente, imprescindível à consolidação 

dos dois subsistemas funcionais básicos da modernidade: (1) o 

Estado, como entidade profissionalizada e burocratizada 

permanente, dotando a administração real das condições 

necessárias ao controle social estável, baseado na garantia da 

obediência dos dominados através de mecanismos ideológicos 

consentidos pela própria sociedade, e (2) o mercado, cuja 

viabilização exigiu a transformação do valor de uso dos 

produtos em valor de troca das mercadorias, através de um 

sistema generalizado de troca de informações para estabilização 

das expectativas da sociedade quanto à equação da abundância e 

da escassez na oferta e na procura de bens, o que condiciona a 

definição e oscilação dos preços (p. 41). 

 

Nesse período, com a criação dos primeiros Sindicatos, a luta de classes começa 

a ganhar a conformação característica na sociedade capitalista mais recente. A partir de 

então surgem os jornais vinculados aos Sindicatos e aos Partidos políticos da classe 

trabalhadora, para informar interesses específicos do operariado, tais como: a greve, o 

aumento salarial, os direitos trabalhistas e o calendário de atividades. A necessidade de 

organização dos trabalhadores exigiu a produção de jornais que divulgassem um novo 

modo de ver e de pensar a realidade. Esses jornais difundiam análises diferentes 

daquelas divulgadas pelos donos das fábricas, de forma contra hegemônica.  

Por conta dos eventos ocorridos em 1848
54

, na França, que culminaram na 

conhecida ―Primavera dos Povos‖, a luta de classes foi amplificada. Os operários 

                                                             
53 Outubro de 2010, disponível em: <http://www.adusc.org.br/?p=722> 

 
54 Também conhecida por ―Primavera dos Povos‖, a Revolução de 1848 na França ocorreu em face das 

sucessivas crises, que resultaram numa depressão econômica em 1847 e numa crise de desemprego em 

Paris no inverno de 1848. A classe operária francesa se tornava mais numerosa e reforçou suas 
organizações de luta. O governo dos banqueiros reprimiu com brutalidades as insurreições populares. As 

organizações democráticas foram dissolvidas e os republicanos reduzidos à ilegalidade. ―Desarmada a 

classe operária, teve a grande burguesia o caminho livre‖ (Chanceler Pasquie - Edição número 7 - O 

Centenário da Revolução de Fevereiro de 1848). Mas, em fevereiro de 1848, o povo francês destrói o 

regime censitário, que não reconhecia direitos políticos, fazendo com que todos os franceses na idade de 

21 anos se tornassem eleitores e os operários e camponeses puderam exercer o seu mandato de 

http://www.adusc.org.br/?p=722
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ganharam consciência da existência do seu antagonismo com a burguesia e passaram a 

atuar como sujeitos com capacidade de promover a transformação da sociedade, na 

perspectiva de superação da exploração. De acordo com Netto e Braz (2007), 

isoladamente, uns poucos capitalistas burgueses concederam alguns direitos sociais aos 

seus operários, com o objetivo de mitigar os efeitos da exploração sentidos pelos 

trabalhadores. Contudo, partir das lutas de 1848, a burguesia passou a ser mais unida e 

se transformou numa classe conservadora, cujo objetivo é a manutenção das relações 

sociais determinadas através da propriedade privada (NETTO e BRAZ, 2007, p. 179). O 

que a tornou uma classe unida, que passou a ter por objetivo justificar os 

acontecimentos sociais e não mais explicá-los.  

Por esta razão e em decorrência da proliferação dos jornais como difusores de 

informações em todo o mundo, especialmente a partir do século XIX, Arbex (2006) 

afirma que, no Estado burguês dos países centrais, nessa época, a imprensa instigava o 

debate democrático de ideias, culturas e ‗ideologias‘, tendo ocorrido, entretanto, uma 

gradativa transformação do seu significado. Neste sentido, ressalta que: 

De instrumento de debate e pluralismo ideológico e 

político, ela [a imprensa] foi assumindo o papel de porta-

voz dos interesses monopolistas dominantes, tornando-se, 

ela própria, capital monopolista. Para utilizar termos de 

Gramsci, os maiores veículos de comunicação assumiram 

o lugar de intelectuais orgânicos da burguesia, no quadro 

da luta de classes, encarregando-se de assegurar a 

hegemonia ideológica desejada pelos patrões. (ARBEX, 

2006, p. 2) 

 

A partir do final do século XIX, com o objetivo de incrementar a radiodifusão, 

cientistas e técnicos de diversos países desenvolveram estudos sobre eletromagnetismo. 

Na época, já existiam dois meios de comunicação rápida e à longa distância: o telégrafo 

e o telefone, que enviavam sinais eletromagnéticos através de fios. Na década de 1920, 

vários países montaram transmissores de rádio, tais como: Alemanha, Argentina, 

Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, 

                                                                                                                                                                                   
representantes do povo. A liberdade de imprensa e o reconhecimento dos direitos da classe operária são 

proclamados. ―É uma etapa decisiva para os caminhos franceses do socialismo‖. Para mais informações 

vide: Problemas - Revista Mensal de Cultura Política nº 7 - Fevereiro de 1948, disponível em 

http://www.marxists.org/portugues/tematica/rev_prob/07/centenario.htm), acesso em 11/03/2014. 

http://pt.m.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://pt.m.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://www.marxists.org/portugues/tematica/rev_prob/07/centenario.htm
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Finlândia, Reino Unido, Franças, Japão, Itália, Noruega, Portugal, Suíça, 

Checoslováquia e União Soviética.
55

 

Concomitantemente, no fim do século XIX e início do XX, teve início o terceiro 

estágio do capitalismo, denominado monopolista, quando se consumou a 

monopolização das indústrias e o papel dos bancos sofreu grande mudança, passando a 

contribuir para a centralização do capital. O marco deste período foi a fusão do capital 

com o setor produtivo, quando os bancos passaram a comprar ações dos monopólios 

industriais e estes obtiveram a posse de ações dos bancos. A junção dos monopólios 

industrial e bancário deu origem à quarta
56

 forma de capital: o „Capital Financeiro‘, que 

é o marco central do imperialismo
57

, que teve início no fim do século XIX e 

experimentou significativas mudanças ao longo do século XX e se mantém até o 

período atual.  

Essas transformações pelas quais passaram o capitalismo influenciaram, 

decisivamente, na comunicação de massa. O objetivo da grande mídia passou a ser a 

difusão dos bens de consumo ―necessários‖ para a vida moderna e, definitivamente, a 

luta de classes deixou de ser mencionada e, quando muito, manifestações legitimas da 

classe trabalhadora passou a ser noticiada como atos de rebeldia e vandalismo e passou 

a ser criminalizada. Para estudar os fenômenos da Comunicação, no início da década de 

1940 nos Estados Unidos, uma equipe de cientistas sociais se especializou na área com 

financiamento do governo para estudar e desenvolver 

(...) as técnicas de propaganda mais eficazes que poderiam ser 

utilizadas pelos países do Eixo em sua ação ideológica sobre as 

populações e soldados das nações aliadas. E, depois da II Guerra 

Mundial, grande parte do dinheiro voltado para as pesquisas em 

Comunicação tinha como objetivo encomendar estudos que 

otimizassem o desempenho das empresas de rádio e televisão 

em sua luta pela maios audiência possível. (SILVA, 1985, p. 66) 

                                                             
55 Disponível em: http://pt.m.wikipedia.org/wiki/Radiodifus%C3%A3o Acesso em 04/02/2014. 
56 O primeiro estágio é chamado de ‗Capitalismo Comercial ou Mercantil‘. Na segunda metade XVIII, se 

inicia o segundo estágio evolutivo do capitalismo, que vinculava mudanças políticas e técnicas, 

organizando a produção através da nascente grande indústria. Este foi denominado de ‗Capitalismo 

Concorrencial ou Liberal‘ e já revelava as principais características estruturais do sistema capitalista 

vigente nos dias atuais (NETTO e BRAZ, 2007). 

 
57 Netto e Braz, baseados em Lênin, traçam as principais características do imperialismo: a) concentração 

da produção e do capital em alto grau de desenvolvimento, que chegou a criar monopólios com papel 

decisivo na vida econômica; b) fusão do capital bancário com o capital industrial; c) exportação de 

capitais/mercadorias; d) associações internacionais que dividem o mundo entre si; e e) partilha territorial 

do mundo entre as potências capitalistas mais importantes. (extrato da p. 180 de ―Economia Política- uma 

introdução crítica‖, Netto e Braz, 2006). 

http://pt.m.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.m.wikipedia.org/wiki/Radiodifus%C3%A3o
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Na década de 1950, houve interesse das empresas de insumos e produtos 

agrícolas em investirem na difusão de inovações, com o objetivo principal de ―ensinar 

aos agentes de tais companhias as melhores fórmulas para introduzir seus produtos no 

mercado dos países do Terceiro Mundo‖ (SILVA, 1985. p. 66). Na década de 1960, os 

teóricos liberais pregavam a modernização da produção e do que era produzido e, assim, 

alastraram a América Latina e a Ásia com estudos nos quais demonstravam que 

introduzir novas tecnologias da comunicação era decisivo para que essas nações se 

desenvolvessem e, com isso, garantissem mercado para os produtos das grandes 

empresas da área de telecomunicação (SILVA, 1985. p. 66-67). 

As décadas de 1980 e 1990 são marcadas por uma alta concentração privada de 

proprietários da indústria midiática, tanto internacionalmente quanto no Brasil. Raboy 

(2008) afirma que os donos destes conglomerados transnacionais da multimídia 

influenciam, praticamente, todos os aspectos da vida social e cultural de boa parte dos 

povos do planeta. Neste contexto de monopolização dos meios de comunicação, a classe 

trabalhadora passou a ter ainda mais dificuldade para divulgar suas perspectivas de 

mundo para si mesma e para a classe dominante.  É próprio do estágio imperialista o 

predomínio dos monopólios, o que acarreta a submissão das pequenas e médias 

empresas às pressões monopolistas.  Em 1993, no Brasil, uma reportagem no jornal ―O 

Globo‖, de circulação diária desde o ano de 1925, afirmou que  

―Pelo menos setenta por cento da economia brasileira está 

regidamente controlada por cartéis. Os preços de cimento, 

remédios, detergentes e até de cafezinho e pão não são 

estabelecidos pela concorrência, mas sim por acordos entre as 

cúpulas empresariais (O Globo, 16/05/1993)
58

 

 

Lima (2006) explica que, com o uso de aparatos tecnológicos para intermediar a 

comunicação, esta passou a ser midiatizada
59

.  Esse tipo de comunicação se realiza por 

meio de instituições que surgiram no momento em que a história da humanidade se 

constituía como moderna. Ainda de acordo com Lima (2006), esse tipo de comunicação 

possui duas características, que são a ―unidirecionalidade‖ e a ―produção centralizada, 

                                                             
58 Disponível na página 16 do livro ―Telecomunicações: verdade suada X mentira orquestrada‖. 

   
59 SGORLA, Fabiene. Discutindo o ―processo de midiatização‖. Universidade FUMEC, vol. 9, nr. 8, 

jan/jun 2009. Disponível em: http://www.fumec.br/revistas/mediacao/article/view/285/282 Acesso em 

18/06/2014. 

http://www.fumec.br/revistas/mediacao/article/view/285/282%20Acesso%20em%2018/06/2014
http://www.fumec.br/revistas/mediacao/article/view/285/282%20Acesso%20em%2018/06/2014


72 

 

 

 

integrada e padronizada de seus conteúdos‖ (LIMA, 2006, p. 53). A conjugação destes 

dois fatores inviabiliza os discursos de ―neutralidade‖ e ―imparcialidade‖, que são dois 

construtos sobre os quais a mídia está pautada, particularmente a partir da segunda 

metade do século XX.                    

 

2.1.1. O início da regulação da radiodifusão no Brasil: interfaces entre a Mídia 

Empresarial e o Estado Brasileiro 

 

INÍCIO DA REGULAÇÃO DA RADIODIFUSÃO NO BRASIL 

 

A regulação da radiodifusão trata-se de um processo em que o Estado, por meio 

dos poderes Executivo e Legislativo, estabelece o modo em que ela se organiza e opera, 

criando os meios para fiscalizar o cumprimento das normas, coibir e punir os abusos. A 

distribuição e o conteúdo são controlados pelo Estado, através de regulamentos que, 

baseados em princípios diversos dos demais serviços de telecomunicações, incluem 

critérios culturais, econômicos e políticos. Contudo, essa regulação é normatizada por 

um conjunto de Leis e Decretos que orientam a sua prática. Contudo, no Brasil, a 

eficácia destes marcos jurídicos são constantemente postos de lado, quando 

representantes do Governo têm interesses diversos daqueles permitidos por lei e 

encontram novas interpretações jurídicas para impedir que o setor midiático seja um 

espaço democrático e voltado, também, para os interesses da classe trabalhadora. 

O primeiro passo para a regulação do uso das comunicações à distância, sem o 

uso de fios, no Brasil, foi o Decreto n. 3.296
60

, publicado em 10 de julho de 1917, 

durante o governo de Venceslau Brás (1914 - 1918). Este Decreto estabelece que são 

―da exclusiva competência do Governo Federal os serviços radiotelegraphico e 

radiotelephonico no território brasileiro‖. Em 27 de maio de 1931 foi publicado o 

Decreto n. 20.047
61

, estabelecendo normas para a exploração dos serviços de 

                                                             
60 O capitulo II define os termos técnicos utilizados, e no capítulo III fixa as competências para cada tipo 

de serviço. E no capítulo IV se estabeleceu o processo a ser seguido na outorga de concessões e 
permissões de uso do espectro eletromagnético. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-3296-10-julho-1917-572790-

publicacaooriginal-96090-pl.html  Acesso em 24/03/2014. 

 
61 Decreto-Lei nº. 20.047, de 27 de Maio de 1931, que regula a execução dos serviços de 

radiocomunicações no território nacional. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-3296-10-julho-1917-572790-publicacaooriginal-96090-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-3296-10-julho-1917-572790-publicacaooriginal-96090-pl.html
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‗radiocomunicação‘, expressão utilizada para designar o que hoje se entende por 

telecomunicações. Define, também, que ―o serviço de radiodifusão deve ter um caráter 

de interesse nacional e finalidade educacional‖, paradigmas estes que foram sendo 

reinterpretados pelos detentores das concessões até atingir o modelo em vigor nos dias 

de hoje, onde se pode observar a programação voltada quase que totalmente para o 

segmento de entretenimento, excetuando-se o horário compreendido entre as seis e as 

sete horas da manhã nos dias de semana. 

 A preocupação de ter o controle do serviço sob o controle da União era 

tamanha, que o Decreto criou uma ordem de precedência para a distribuição das 

freqüências, na qual vinham em primeiro e segundo lugares a defesa nacional e os 

serviços executados pelo Governo Federal, respectivamente, e, em último, os serviços 

executados por terceiros (art. 21). 

Em primeiro de março de 1932 foi sancionado o Decreto 21.111
62,

 

regulamentando o Decreto 20.047, que passou a ser a base principal para todos os 

decretos seguintes relacionados a este tema. Esse Decreto é extenso, contendo cento e 

nove artigos, e bem detalhado no que tange à natureza dos serviços de 

radiocomunicação, classificando-os quanto ao tipo de serviço (interior, internacional, 

público restrito, etc.).  

Ainda em abril de 1932, foi publicado o Decreto n. 21.240, que tornou nacional 

o ―serviço de censura dos filmes estrangeiros, criou a Taxa Cinematográfica para a 

educação popular e deu outras providências‖.  Definido como de exclusiva competência 

do Estado o uso da censura, o governo limitou a produção cinematográfica e criou as 

bases para o controle da Imprensa e da radiodifusão. Esses decretos foram mantidos 

pela Constituição de 1934 e, também, pela Constituição outorgada autoritariamente por 

Getúlio Vargas em 1937. Só perderam os seus efeitos com a publicação do Código 

Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo Congresso Nacional em 1962.  

Em 11 de Julho de 1934 foi publicado o Decreto n. 24.655, que fixou novas 

normas para a concessão e a execução dos serviços de radiodifusão no Brasil, além de 

regulamentar as funções e a organização interna da Comissão Técnica do Rádio. 

                                                             
62 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21111-1-marco-1932-

498282-publicacaooriginal-81840-pe.html Acesso em 25/03/2014. 

 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21111-1-marco-1932-498282-publicacaooriginal-81840-pe.html%20Acesso%20em%2025/03/2014
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21111-1-marco-1932-498282-publicacaooriginal-81840-pe.html%20Acesso%20em%2025/03/2014
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Jambeiro
63

 (2001) mostra que esse Decreto foi alterado pelo Decreto n. 24.772, de 14 de 

julho de 1934, em apenas uma alínea, referente ao depósito obrigatório a ser feito pelo 

concessionário, que foi reduzido de 50% para um terço do valor das instalações das 

operadoras. No que se refere à concessão de serviços de radiodifusão, o novo Decreto 

fez novas exigências técnicas
64

, além das que tinham sido estabelecidas no Decreto n. 

21.111, de 1932. 

Jambeiro (2001) aponta que estes novos requisitos limitaram mais ainda o 

número de pessoas que poderiam disputar e manter concessões, dada a necessidade de 

investimento de grandes recursos financeiros. A conseqüência foi a concentração, nas 

mãos de poucos concessionários, de diversas emissoras. Foi graças a este marco 

regulatório que Assis Chateaubriand
65

 conseguiu organizar a primeira rede brasileira 

privada de emissoras, a partir de 1938. Em 1945, ele detinha o controle de quinze 

emissoras de rádio, além de jornais, revistas, editora de livros e agências de notícias.  

Fica claro, que, a partir da Revolução de 1930 até a sua queda, em 1945, Vargas 

aperfeiçoou o de controle exercido sobre órgãos da informação. No campo da 

Radiodifusão, este controle perpassava desde a definição do caráter do serviço, 

passando pela concessão, a fiscalização, o financiamento até o cancelamento das 

licenças. Além disso, a criação do Departamento de Propaganda e Difusão Cultura, deu 

início a uma transformação nas funções dos órgãos reguladores,  

(...) qual seja a de que deixaram de ter uma função 

exclusivamente técnica, assumindo um caráter político que 

incluía a censura, a contra-informação, o suborno e a 

perseguição. O D.I.P., a partir de 1939, vai representar o 

                                                             
63

 A Radiodifusão Sob o Regime da Constituição de 1934. Othon Jambeiro (2001). Este trabalho é parte 

de um projeto maior que estuda a regulação das telecomunicações nos governos de Vargas: 1930-1945 e 

1951-1954. Disponível em: http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/16081-16082-1-

PB.pdf  

  
64 ―(...) entre elas: apresentação de lista e orçamento do material a ser empregado; planta das instalações; 

comprovação de depósito, na tesouraria do Correio, de importância equivalente a 50% do valor das 

instalações; energia mínima na antena de acordo com parâmetros que o próprio Decreto fixa; estágio 

estabilizador de freqüência; percentagem de modulação de 85 a 100%; freqüência máxima de modulação; 

tolerância máxima de freqüência; onda pura e isenta de emissão que não seja essencial ao seu tipo; 

monitor de presença de freqüência e de frequencionamento aferido pelo Correio; presença permanente de 

técnico habilitado‖ (JAMBEIRO, 2001, p.12) 
65 Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello, mais conhecido como Assis Chateaubriand ou 

Chatô, nasceu em Umbuzeiro (SP), em 04 de outubro de 1892 e morreu em São Paulo, em 04 de abril de 

1968. Foi um dos homens públicos mais influentes do Brasil nas décadas de 1940 e 1960, destacando-se 

como jornalista, empresário, mecenas e político. Foi também advogado, professor de direito, escritor e 

membro da Academia Brasileira de Letras. Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Assis_Chateaubriand Acesso em 09/09/2014. 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/16081-16082-1-PB.pdf
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/16081-16082-1-PB.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/Assis_Chateaubriand
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aperfeiçoamento máximo do controle da informação em todo o 

território nacional. (JAMBEIRO, p.13). 

 

O histórico da legislação que trata dos meios de comunicação aliado à falta de 

fiscalização e controle dos concessionários das mídias garante os interesses particulares 

de um pequeno grupo específico, demonstrando o caráter antidemocrático do setor das 

Comunicações no país. De acordo com Lima (2012), ―ainda não temos, no Brasil, nem 

os instrumentos institucionais, nem a vontade e a força políticas para enfrentar o poder 

desmesurado da grande mídia‖ 
66

.    

 

INTERFACES ENTRE A MÍDIA EMPRESARIAL E O ESTADO BRASILEIRO 

 

Um pressuposto para se falar da centralidade que a mídia ocupa nas sociedades 

contemporâneas é a existência de um sistema nacional consolidado de 

telecomunicações. Veremos a seguir, que, até poucas décadas atrás o Brasil não 

dispunha de uma mídia de alcance nacional. Embora a impressa já estivesse consolidada 

desde o século XIX e o cinema e o rádio desde o início do século XX, Lima (2006, p. 

54) afirma que ―por peculiaridades geográficas e históricas só se pode falar em uma 

mídia nacional [brasileira] a partir do surgimento das redes de televisão‖ .  

A imprensa passou a apresentar características modernas na década de 1920, 

com a formação dos Diários Associados
67

 em 1924 e com o jornal O Globo
68

 em 1925. 

As transmissões de rádio iniciaram na década de 1940, entretanto não possuía uma 

característica de produção e distribuição de informação e entretenimento no país. A 

mídia de massa com alcance nacional teve início na década de 1970, quando foi 

estabelecido um Sistema Nacional de Comunicações, centralizado, integrado e 

padronizado como se tem nos dias atuais, a partir do surgimento das redes de televisão 

(LIMA, 2006, p. 55).  

                                                             
 
67 De acordo com o site do jornal, ―caracterizou-se por ser uma publicação de opinião‖. Seu início foi 

marcado pelo apoio à preparação da Revolução de 1930 e foi pioneiro no serviço fotográfico. 

Informações disponíveis em 
http://www.diariosassociados.com.br/linhadotempo/decada20.html Acesso em 02/02/2014. 

 
68 ―Um dos princípios editoriais do vespertino era buscar a notícia em todos os setores da cidade, marca 

que permaneceu ao longo de toda a sua história‖. Disponível em: http://memoria.oglobo.globo.com/linha-

do-tempo/o-globo-eacute-lanccedilado-9196292  Acesso em 02/02/2014.  

 

http://www.diariosassociados.com.br/linhadotempo/decada20.html
http://memoria.oglobo.globo.com/linha-do-tempo/o-globo-eacute-lanccedilado-9196292
http://memoria.oglobo.globo.com/linha-do-tempo/o-globo-eacute-lanccedilado-9196292
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O projeto Diários Associados, de Assis Chateaubriand, foi considerado como 

um        importante instrumento de união nacional pelos políticos da época, como o 

deputado federal Getúlio Vargas. Assis Chateaubriand sempre apareceu envolvido em 

questões políticas da época;  na ―Revolução de 1930‖ colocou seus jornais a serviço da 

campanha de Getúlio Vargas à presidência da República e ajudou a convencer o 

governador de Minas Gerais a apoiar essa candidatura
69

. De acordo com Miguel (2002, 

p.121), o candidato à vice-presidência foi assassinado e Assis Chateaubriand tratou de 

apresentar em seus jornais uma relação política quando, na verdade, se tratou de um 

crime da esfera privada, para gerar uma revolta popular e propiciar movimentos 

revolucionários.   

A partir de então, os principais acontecimentos políticos tiveram a participação 

de Chateaubriand. O autor Miguel (2002) mostra que Chateaubriand apoiou a 

Revolução Constitucionalista de 1932, assim como os golpes de 1945 e o de 1964. 

Além disso, influenciava no resultado das eleições e se elegeu Senador. Logo após 

cumprir o mandato, foi embaixador do Brasil em Londres (MIGUEL, 2002. p. 122).  

 Porém, este é apenas um dos diversos episódios que demonstram a relação 

estreita que existe entre a mídia e o poder político no Brasil. Relação tão próxima que 

levou governos a tomarem medidas a fim de conter, controlar, e se valer desses meios. 

Um exemplo desta relação é a tomada do poder por Vargas em 1930, que traçou 

alianças com as oligarquias rurais menos favorecidas, tendo em vista a grande 

importância que era dada ao café na chamada ―República Velha‖
70

, e com setores 

médios urbanos e com a burguesia industrial nascente iniciando o Governo Provisório
71

, 

no qual atuou por meio de Decretos (FAUSTO, 1995, p. 319-327).  

Com isso, retirou-se força política e econômica dos cafeicultores paulistas, 

principalmente cerceando o acesso desses aos postos de gestão do Estado. Em 1932 o 

                                                             
69 A ascensão de Vargas ao poder, em 1930, rompeu com quatro décadas de revezamento entre paulistas e 

mineiros na presidência, conhecida como ―Política do café com leite‖. Irritados com a hegemonia paulista 

nas decisões políticas, os mineiros se uniram aos gaúchos e paraibanos e formaram a Aliança Libertadora, 

para bater de frente com o Governo de Washington Luís, que apoiou o candidato paulista Júlio Prestes 

para substituí-lo. 
70 A República Velha, ou Primeira República, é o nome dado ao período compreendido entre a 

Proclamação da República, em 1889, e a eclosão da Revolução de 1930. Esse período representou o poder 
das oligarquias rurais no cenário político e econômico brasileiro 

 
71 Para impedir que os paulistas continuassem como mandatários do país, a Aliança Libertadora articulou 

um golpe que impediu a candidatura de Júlio Prestes, colocando Getúlio Vargas no poder, de 1930 a 

1934. Esse período foi nomeado de ―Governo Provisório‖. 
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estado de São Paulo se rebelou contra o regime instituído que o desfavorecia cobrando 

uma constituição, a Revolta Constitucionalista de 1932 (FAUSTO, 1995, p. 343-351).  

Nesta conjuntura, e, já tendo o rádio uma década de existência, em 1931 foi 

promulgada a primeira legislação que passou a regular o espaço radioelétrico, onde 

transitam as ondas de rádio. Este Decreto Lei é importante por conter características que 

se reproduziram em toda a América Latina à época e duraram, no Brasil, até o início dos 

anos 2000. Uma delas é a que estipula que o espaço radioelétrico é público e, portanto, 

o responsável por organizar e definir suas regras de uso é o Estado
72

. Assim sendo, 

montar uma emissora de rádio era possível para qualquer pessoa que dispusesse dos 

recursos financeiros necessários para comprar os equipamentos, contudo, a 

possibilidade de usar a via aérea e as ondas radioelétricas só seria possível por meio de 

concessão pública. Este mesmo Decreto Lei estipulou que toda e qualquer empresa de 

comunicação, inclusive a impressa, teria que ser de propriedade cem por cento 

brasileira.  

Retomando o processo político do governo de Vargas, apesar da fração de classe 

que o apoiava ter sido vitoriosa, convocou-se uma constituinte, a fim de apaziguar os 

ânimos entre as frações dominantes em oposição. Contudo, mesmo sendo promulgada 

em 1934, a Constituição ficou pouco tempo em vigor, uma vez que a ―ameaça 

vermelha‖ modificou a coalisão política. Em resposta à conhecida Intentona Comunista 

de 1937, que buscava destituir Vargas do poder, o regime passou a ter um caráter mais 

autoritário, o que garantiu os interesses da classe dominante em sentido mais lato 

(FAUSTO, 1995, p. 363-366).  

                                                             
72 Essa Lei de 1931 foi reafirmada com a Constituição Federal de 1937, que instituiu a ditadura varguista, 

na Constituição de 1946 no momento de redemocratização e foi reafirmada também na constituição da 

Ditadura Militar em 1967 e permanece na atual Constituição de 1988. Essas são as características pétreas 

dos nossos meios de comunicação e por onde cresceram todas as grandes empresas do setor: o grupo 

Chateaubriand (Diários Associados), o grupo do Roberto Marinho (Globo). Essas empresas estavam 

protegidas da entrada de capital estrangeiro, pois havia uma reserva de mercado aqui para que elas 

crescessem, além de subsídio para importação de papel e de equipamentos. Desta forma as oligarquias 

midiáticas se formaram, assim como se formaram as oligarquias do café em São Paulo e Minas, da cana 

no Nordeste e da carne no Rio Grande do Sul, num mesmo processo econômico de proteção as empresas 
brasileiras. Essa característica perdura todo o período do Estado Novo, passa pelo golpe de 1964 e só 

começa a mudar um pouco nos anos 1990. Maringoni (2013)72 afirma que na América Latina todas as 

emissoras de televisão surgiram pelas mãos do Estado, durante períodos ditatoriais na Argentina, no 

Chile, na Venezuela, a mídia foi braço do Estado. Maringoni (2013) ressalta que o único país em que a 

televisão surgiu por meio de propriedade privada foi no Brasil. Trata-se de uma exceção nesse ponto mas 

manteve a característica nacional.  
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Nesse momento, Vargas criou ou intensificou o uso de instrumentos 

característicos de regimes autoritários como a Delegacia Especial de Segurança Política 

e Social (DESPS), criada em 1933 e o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), 

ativado em 1939 (FAUSTO, 1995, p. 375-379). Em julho de 1935, passou a ser 

transmitido o ―Programa Nacional‖, sendo apresentado pelo locutor Luís Jatobá. 

Tratava-se de um noticiário radiofônico estatal criado por Armando Campos, amigo de 

infância de Getúlio, com a intenção de difundir suas ideias para a população e conseguir 

a adesão popular a favor de seu governo. Em 1938, esse programa passou a ser chamado 

de "Hora do Brasil‖ e a ter veiculação obrigatória e somente divulgar os atos do Poder 

Executivo. Ou seja, já ao longo da década de 1930, pode-se perceber que o Estado 

passou a utilizar a impressa como um instrumento fundamental para a criação de 

consenso. 

O DIP e o ―Programa Nacional‖ na década de 1970 para ―Voz do Brasil‖
73

,  

atuou de maneira a reafirmar o medo de uma ameaça externa dos comunistas, bem 

como para reforçar a coesão interna no Brasil para fazer frente à pretensa ameaça. 

Dentre as atividades desse Departamento, constava a censura aos jornais e rádios, fosse 

ela prévia ou posterior. É, ainda, notório a utilização pelo regime dos cinejornais (DE 

CASTRO, 2013), que faria uma espécie de culto ao líder, como alguém sempre presente 

e atento. 

Não se supõe aqui, de forma alguma, que esse controle exercido sobre os meios 

de comunicação no período de 1930-1945 fosse absoluto ou mesmo alheio às 

contradições e resistências internas ou externas. Apenas destacamos que a associação 

entre o poder estatal e os meios de comunicação ajudou a disseminar ideias que 

favoreceram Vargas e os grupos ligados a ele. A relação entre alguns sindicalistas e o 

governo ficou conhecida como uma ―colaboração de classes‖, mas é evidente que os 

ganhos dos dominantes foram superiores, tendo em vista o favorecimento dado à 

industrialização e à ausência de direitos sociais aos trabalhadores rurais. 

                                                             
73 De acordo com o site oficial: ―O programa tem uma hora de duração. Os primeiros 25 minutos são 

produzidos pela EBC Serviços e levam aos cidadãos as notícias, de seu interesse, sobre o Poder 

executivo. Os demais 35 minutos são divididos e de responsabilidade dos Poderes Judiciário e 

Legislativo.‖ A Voz do Brasil faz parte da história de radiodifusão brasileira, além de ser o programa 

mais antigo do rádio ainda em execução. Disponível em: http://conteudo.ebcservicos.com.br/programas/a-

voz-do-brasil Acesso em 14/04/2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Jatob%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radiojornalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estatal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hora_do_Brasil
http://conteudo.ebcservicos.com.br/programas/a-voz-do-brasil
http://conteudo.ebcservicos.com.br/programas/a-voz-do-brasil
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Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o contexto internacional, marcado pela 

queda do nazi-fascismo e a volta dos soldados brasileiros minaram as bases ideológicas 

do regime totalitário constituído no Brasil, levando ao afastamento de Vargas em 1945 

(FAUSTO, 1995, p. 382-389). Inicia-se o período que se chamou de redemocratização, 

que vai até 1964 com o golpe militar.  

Nesse intervalo de tempo, houve uma crise política logo após a nova eleição de 

Vargas, em 1951. Um importante repórter se demitiu dos Diários Associados e fundou o 

jornal Última Hora. Samuel Wainer contou com o apoio de Vargas para ter um padrão 

gráfico moderno em seu jornal. De acordo com Jambeiro (2004. P. 162), com o dinheiro 

emprestado pelo Banco do Brasil, Weiner planejava implantar uma rede própria de 

comunicação. Entretanto, foi publicado no jornal Tribuna da Imprensa, de Carlos 

Lacerda, uma denúncia sobre a origem da verba de financiamento da Última Hora, que 

gerou quase uma guerra entre os veículos de comunicação do país. 

O jornal de Lacerda instaurou uma campanha contra Weiner e ganhou a adesão 

de outros veículos, como o jornal O Globo, de Roberto Marinho, e os Diários e 

Emissoras Associados, de Chateaubriand.  Houve, ainda, o apoio de parte da Câmara 

dos Deputados para que fosse instaurada uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 

para apurar as relações do Banco do Brasil com todos os veículos de imprensa. Neste 

contexto, Weiner foi obrigado a vender o Última Hora.  A situação ficou ainda mais 

complexa quando Chateaubriand deu espaço para Lacerda nos seus dois canais de 

televisão e publicou artigos diários afirmando que Samuel Wainer planejava destruir os 

Diários Associados a mando de Getúlio Vargas. (JAMBEIRO, 2004, p.163).  

A indústria cultural brasileira estava se consolidando nesse momento e, portanto, 

a influência da mídia era bem significativa. Alguns dos marcos no setor dos meios de 

comunicação foram: a criação da primeira escola de propaganda brasileira em 1952, a 

Revista O Cruzeiro atingiu a marca de 550 mil exemplares vendidos, as fotonovelas 

surgiram com grande sucesso, as editoras Abril
74

 e a Bloch lançaram seus primeiros 

produtos, o jornal Estado de São Paulo foi reformado profundamente e 27 filmes foram 

produzidos entre 1951 e 1955 (JAMBEIRO, 2004, p.163-164). 

                                                             
74 Nos dias atuais este é o maior grupo de mídia impressa no Brasil (LIMA, 2006, p.107) 
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Em 1951, Vargas editou o Decreto nº 29.783 
75

, estabelecendo novas normas 

para a concessão de serviços de radiodifusão. A concentração de poder no Poder 

Executivo, em especial na Presidência da República, é uma característica marcante de 

todo o Decreto, lembrando a forma ditatorial de fazer política na década de 1930. No 

art. 3º se atribui exclusividade na exploração desses serviços, diretamente ou mediante 

concessão. As concessões só podiam ser outorgadas por Decreto do Presidente da 

República e a qualquer momento, o Governo Federal poderia desapropriar os serviços 

dos concessionários. O artigo 6º demonstra a concentração explícita de poder nas mãos 

da presidência com relação ao setor de radiodifusão, pois Vargas percebia a importância 

desse serviço em sua condição estratégica de circulação de informação e influência de 

opinião, por isso controlava o setor em suas mãos. 

O episódio envolvendo Carlos Lacerda, que ficou conhecido como ―O Crime da 

Rua Toneleros‖, agravou a crise política. O Diretor do jornal Tribuna da Imprensa e 

candidato a Deputado Federal Lacerda retornava de um comício quando seu carro foi 

atingido por disparos de arma de fogo. Atingido no pé, Lacerda acusou o governo de 

encomendar o atentado que matou o Major da Aeronáutica, Rubens Vaz, que o 

acompanhava. Devido às denúncias da Tribuna da Imprensa, as Forças Armadas 

exigiram a apuração do crime e a punição dos culpados. O governo propôs rigor na 

apuração e o inquérito aberto pela polícia aponta o envolvimento do chefe da guarda 

pessoal de Getúlio como mandante.  

Ao evidenciar o envolvimento de Vargas, membros do governo propuseram sua 

renúncia, mas ele recusou. Como as diligências realizadas trouxeram à tona fatos e 

documentos reveladores de outros crimes, o presidente, em 24 de agosto de 1954, 

suicidou-se com um tiro no peito cumprindo, assim, a promessa que havia feito horas 

antes aos seus Ministros: não sair vivo do Palácio do Catete. Jambeiro (2004) afirma 

que o suicídio de Vargas foi amplamente noticiado e a Rádio Nacional transmitia, em 

sucessivas edições extras, a leitura emocionada da carta-testamento deixada por ele. A 

forte repercussão social do atentado possibilitou a venda de 720 mil exemplares da 

revista O Cruzeiro, que estava nas bancas no dia seguinte, com uma foto de página 

                                                             
75 Decreto 29.783, de 19 de Julho de 1951, que alterou alguns dispositivos do regulamento aprovado pelo 

Decreto n° 21.111, de 1º de março de 1932, e estabeleceu novas normas para a execução dos serviços de 

radiodifusão e radiocomunicação em territórios nacional, complementares das estipuladas naquele 

regulamento. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-29783-19-

julho-1951-337396-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em 18/09/2014. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-29783-19-julho-1951-337396-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-29783-19-julho-1951-337396-publicacaooriginal-1-pe.html
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inteira do rosto de Getúlio morto (JAMBEIRO, 2004, p. 166-167). A tristeza pelo ato 

desesperado do presidente gerou uma onda de protestos, tais como: 

 (...) atentados às sedes de O Globo, Tribuna da Imprensa, da 

Rádio Globo; caminhões de distribuição de O Globo 

incendiados; ataques à embaixada dos Estados Unidos e aos 

prédios da Standard Oil, da Light & Power e da Companhia 

Telefônica, entre outros pertencentes a grupos antivarguistas (p. 

168). 

 

É importante ressaltar outro marco midiático da década de 1950: o Brasil foi o 

primeiro país da América Latina e o quinto do mundo a possuir televisão como nova 

mídia, logo após a Inglaterra, Estados Unidos da América, França, Alemanha e 

Holanda. (FEDERICO, 1982, p.81). A TV Tupi, de Chateaubriand, foi a primeira 

estação televisiva e um número ínfimo de pessoas tinham acesso, visto que até meados 

da década de 1960 apenas uma ínfima parcela da população possuía aparelhos 

televisivos. Ou seja, o rádio era o principal veículo de informação e entretenimento da 

população em rede nacional. Até 1962, o programa de rádio mais antigo do país, a 

―Hora do Brasil‖, passou a ocupar a segunda meia hora do noticiário com o Poder 

Legislativo, devido a entrada em vigor do Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei 

4.117/62). 

No final da década de 1950, num contexto de Guerra Fria, a sociedade brasileira 

se debatia entre uma posição político-ideológica de esquerda e de direita. João Goulart 

apresentou propostas progressistas que ameaçavam as camadas dominantes de perderem 

o seu poder. O seu programa político básico girava em torno das reformas de base, 

dentre elas a reforma agrária. Para enfrentar esse risco, civis e militares, reunidos em 

torno da Escola Superior de Guerra (ESG) confabularam uma intervenção que levaria ao 

desrespeito da legalidade e a uma intervenção (FAUSTO, 1995, p. 452-453).  

Contudo, no Rio Grande do Sul um dos principais aliados políticos de Goulart 

tomou a frente da resistência e defesa de que aquele, eleito pelo povo, assumisse o 

poder. Para tanto, Leonel Brizola convocou o povo gaúcho às armas e criou a chamada 

Rede da Legalidade, se valendo do rádio para propagar a mensagem em todo o território 

nacional. Mais uma vez podemos notar que o uso dos meios de comunicação foi 

fundamental para a disputa política.  
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Goulart conseguiu assumir, mas o atrito entre os grupos dissidentes foi bastante 

intenso e, para evitar um conflito armado, o regime mudou de presidencialista para 

parlamentarista. Ou seja, apesar de estar no cargo enquanto presidente pouco podia 

fazer, uma vez que teve suas atribuições bastante limitadas. Apenas em fins de 1963 é 

que Jango, com referendo popular, retorna ao presidencialismo, mantendo suas 

propostas reformistas. 

Em 1961 o então Presidente da República, Jânio Quadros, da União Democrática 

Nacional (UDN), renunciou ao seu mandato poucos meses após ter sido eleito e seu 

Vice, João Goulart, herdeiro político de Vargas e de um partido rival de Jânio, o Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB) assumiu a Presidência. Nessa época as eleições para o 

Chefe do Executivo e seu Vice eram separadas (FAUSTO, 1995, p. 440-443). Mais uma 

vez uma crise entre as classes sociais e frações de classe se estabeleceu e os conflitos de 

classe esquentaram, desembocando no Golpe Militar de 1964, que levou o país a um 

regime ditatorial que durou vinte e um anos. Por meio de Atos Institucionais e fortes 

aparatos repressivos o governo militar teve as condições necessárias para tornar o Brasil 

uma ditadura comandada por tantos anos. A severidade do regime avançava conforme 

se sucediam os anos do regime, marcado por sua característica despótica, vetando os 

direitos garantidos pela constituição brasileira, estabelecendo a opressão militar e 

policial e também o silêncio dos opositores ao regime. 

Durante boa parte do período que constitui a ―ditadura burguesa-militar‖
76

 

vemos a censura atuando de maneira ostensiva, especialmente depois de 1968
77

. Isso se 

dá justamente para fazer frente às manifestações contrárias ao governo, principalmente 

no Rio de Janeiro com a Passeata dos Cem Mil 
78

. Como ordem do então Presidente 

Costa e Silva, o Ato Institucional Número 5 (AI-5) foi decretado no dia 13 de dezembro 

de 1968 e inaugurou a pior fase da repressão da ditadura militar. Antes do AI-5 já havia 

repressão com base na Lei de Segurança Nacional, que enquadrava tanto as lideranças 

quanto os membros de associações civis contrárias ao regime como subversivos. Foi 

                                                             
76 Conceituação de DEMIAN, 2006. 

 
77 O período de 1968 a 1975 ficou conhecido como "anos de chumbo". Os Atos Institucionais 
restringiram os direitos sociais, cancelavam a validade de alguns pontos da Constituição Brasileira, 

criando um Estado de exceção e suspendendo a democracia.  

 
78 Manifestação popular de protesto contra a ditadura, ocorrida em 26 de junho 1968, na cidade do Rio de 

Janeiro, organizada pelo movimento estudantil, que contou com a participação de artistas, intelectuais e 

outros setores da sociedade brasileira. 
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criado, ainda, um Conselho Superior de Censura (CSC), seguido por tribunais de 

censura para julgar os órgãos de comunicação que burlassem as regras, fechando-os 

imediatamente (FAUSTO, 1995, p. 468). 

O início da censura
79

 legalizada ocorreu concomitantemente com o chamado 

―milagre econômico‖ do regime militar, período de 1968 a 1973, em que o Brasil foi 

uma das economias que mais cresceu no mundo. Devido a esse desempenho econômico, 

os militares garantiam a cumplicidade da parte da população brasileira com o regime 

através da censura, pois os meios de comunicação eram proibidos de divulgar qualquer 

notícia contra o governo militar. Os censores do Estado tinham o objetivo de garantir a 

imagem de estabilidade política e de prosperidade da nação. Para tanto, a população foi 

massivamente bombardeada com a difusão de progresso e ―milagre econômico‖. 

Tratava-se de uma estratégia militar bem elaborada, com o objetivo de obter a adesão 

popular e minimizar conflitos. Diversos periódicos, que possuíssem ou não um viés 

contra hegemônico, passaram a ser perseguidos, evidentemente com intensidades 

diferentes, tendo suas matérias editadas ou mesmo cortadas por meio da censura prévia 

realizada em órgãos próprios em Brasília ou mesmo na própria redação. 

O atual modelo de telecomunicações no Brasil continua a se basear na mesma 

legislação aprovada em 1962, que é o Código Brasileiro de Telecomunicações. Foi 

implementado em 1965, com a criação da Empresa Brasileira de Telecomunicação 

(EMBRATEL), com o objetivo de integrar e desenvolver o país. Essa implementação 

foi feita porque o Estado militar reconheceu o papel central da mídia, como instrumento 

eficaz de difusão de ideias favoráveis ao regime. De acordo com Lima (2006, p. 54), 

foram os militares e seus aliados civis que construíram a infraestrutura física necessária 

para a consolidação de uma mídia nacional, como também foram os primeiros a fazerem 

uso político dessa mídia, ―não só com o recurso à censura, mas sobretudo com apoio 

‗conquistado‘ – explícito em muitos casos – das principais redes impressas e 

eletrônicas, algumas consolidadas durante o próprio período militar‖.  

A ditadura ainda se valeu de acontecimentos diversos, como a vitória na Copa de 

1970, para explorar e propagar imagens nacionalistas a partir da mídia. Um dos maiores 

legados desse momento histórico foi o surgimento e a consolidação da Rede Globo de 

                                                             
79 Para mais informações a respeito da censura nesse período, ler em: 

http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_10/rbcs10_02.htm  

 

http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_10/rbcs10_02.htm
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Televisão, que começou a ir ao ar em 1965
80

 e, desde seu começo, esteve em íntima 

sintonia com os interesses do Estado ditatorial. 

O rádio ainda era o principal meio de comunicação de massa do país e a TV 

Globo nasceu de um acordo financeiro, técnico e comercial com uma grande empresa 

americana de comunicação, a Time-Life
81

. Neste mesmo momento, se intensificou a 

popularização da televisão no Brasil. A participação do capital estrangeiro em empresas 

de comunicação era ilegal, por isto, os demais empresários da radiodifusão 

pressionaram o Congresso Nacional, que deu início a uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito, para investigar o acordo. O relatório final da CPI demonstrou a ilegalidade do 

acordo e recomendou a cassação da concessão da TV Globo. Apesar das pressões, 

Mesquita (2008) e Neiva (2009) afirmam que o governo militar Costa e Silva 

minimizou a fraude e a Globo herdou, dessa ilegalidade, uma tecnologia de ponta e a 

orientação técnica necessária para fazer televisão seguindo padrões internacionais, com 

orientação norte-americana.  

Além de ter significado uma falcatrua com relação às normas de organização 

com uma parceria internacional, de acordo com o previsto nas leis brasileiras, Machado 

(2009) elencou diversas denúncias. De acordo com o autor,  

É antes de mais nada um suporte de mídia nojento que visava 

apoiar, dar base, sustentação e consolidar a ditadura no Brasil, 

apoiada e supervisionada pela CIA, por exigência dos Estados 

Unidos, comandado por terroristas da CIA, como Vernon 

Walters e Joe Walach, sendo este último com emprego fixo na 

Globo, como ―representante‖ do grupo Time-Life. 

E esta associação Globo-Ditadura foi o principal motivo e razão 

da longevidade de uma ditadura de 20 anos e da grande 

prosperidade e sobrevivência da própria Rede Globo que, em 

reciprocidade ao apoio à ditadura, recebia anúncios e mais 

anúncios dos governos militares como forma de pagamento. 

Eram anúncios (na maioria das vezes em horário nobre) para 

todos os gostos: Aliste-se no Exército, Marinha e Aeronáutica, 

Seja Sócio da Bibliex-Biblioteca do Exército, e campanhas de 

                                                             
80 A TV Tupi tinha condições para ter se tornado a primeira rede nacional por estar presente em vários 

estados, em redes de rádio e jornais e uma revista nacional. No entanto, Chateaubriand faleceu, a disputa 

se acirrou e as Organizações Globo a superou (MESQUITA, 2008, p.75).  

 
81 Como a Rede Globo não tinha condições de colocar sua emissora no ar, uniu-se ao grupo Time-Life. 

Em troca de 49% de participação no negócio, a empresa americana gastou cerca de 5 milhões de dólares 

para construir e aparelhar o estúdio da estação, no Rio. Informação disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/tv_17.htm. Esse acordo foi ilegal devido a lei que impõe que 

os recursos devam ser nacionais. Sobre a ilegalidade desse processo, ler em: 

http://altamiroborges.blogspot.com.br/2010/09/boni-acordo-globotime-life-foi-ilegal.html 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/tv_17.htm
http://altamiroborges.blogspot.com.br/2010/09/boni-acordo-globotime-life-foi-ilegal.html
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todos os tipos: Brasil – Ame-o ou Deixe-o, vacinação disso, 

vacinação daquilo, Zé Gotinha, Sujismundo, Dia do Soldado, 

Semana da Asa, etc, etc, etc. E às custas da ditadura militar a 

Globo enriqueceu e tornou-se um fabuloso império nascido na 

lama e da lama. 

E as benesses não paravam por aí em pagamento ―cash‖ sob a 

forma de anúncios, vieram os mais de 500 mil metros quadrados 

do Parque Lage, ganhos de forma indecente. Os 280 mil metros 

quadrados no Sítio da Pedra Bonita, no Alto da Boa Vista, 

financiado pelo Banco do Brasil ao inimaginável juros de 1% 

(um por cento). E mais um monte de ―doações‖ e ―doações‖ 

como estas. 

O escândalo Globo/Time-Life além de ser um escândalo moral e 

financeiro fabuloso é também um amontoado de falcatruas 

inimagináveis e inalcansáveis ao cidadão mortal comum, que vai 

desde a integralização fictícia de capital com bens que não eram 

dele (Roberto Marinho), passando pela alienação de bens 

gravados e inalienáveis, e pela importação de equipamentos 

pesados para montar sua indústria de comunicação com câmbio 

favorecido de quatro anos antes da importação (assim qualquer 

um fica rico) até o arrendamento de bens dele para ele mesmo 

para poder remeter recursos para o exterior, ao grupo Time-

Life.
82

 

 

Com a definitiva implantação da indústria eletroeletrônica no país e o 

estabelecimento de crédito, em 1968, possibilitou a aquisição de aparelhos televisivos 

por parte da pequena burguesia (MESQUITA, 2008, p. 74). Os governos militares 

concretizaram as pré-condições necessárias para uma rede nacional de televisão depois 

de 1969, com a inauguração do centro de TV da EMBRATEL
83

. De acordo com 

Mesquita (2008, p. 74), essas medidas de expansão foram tomadas com o objetivo de 

que a televisão fosse um instrumento de modernização e afirmação de identidade 

nacional.  

Apesar de desejar a expansão da TV para modernização do país, os governos 

militares se utilizavam de instrumentos para controlar o que era informado e exibido na 

mídia em geral. Mesquita elenca alguns desses instrumentos, ao afirmar que o governo 

                                                             
82 Artigo ―O império Globo de crimes‖ de 14 de agosto de 2009, por Romero Machado. Disponível em: 

http://www.fazendomedia.com/o-imperio-globo-de-crimes/ Acesso em 11/08/2014. 

 
83 A Empresa Brasileira de Telecomunicações (EMBRATEL) é uma das maiores operadoras de 

telecomunicações do País e foi o braço de longa distância da Telebrás até 1998, quando foi privatizada 

pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, após 33 anos de atividades. 

http://www.fazendomedia.com/o-imperio-globo-de-crimes/
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Detinha o poder de conceder licenças às emissoras de rádio e de 

televisão; além disso, configurava-se como um de seus maiores 

anunciantes e [o regime militar] era proprietário e operador de 

grande parte da infraestrutura necessária para seu 

funcionamento. A regulamentação central do setor ficava sob 

sua égide, tomando decisões, também, sobre a importação de 

equipamentos, vídeo e filme fotográfico. (p. 75) 

 

Aproveitando-se da Rede Nacional de Telecomunicações, inaugurada pelo 

regime militar em 1967, a Globo lançou, em setembro de 1969, o Jornal Nacional, 

primeiro programa da televisão brasileira em rede nacional. Neiva (2009, p.36) 

relaciona o atual poderio econômico e também político da Globo ―às relações 

estabelecidas com o regime militar; que lhe forneceu as necessárias condições para se 

transformar no maior grupo de comunicação de massa do Brasil‖. Essa simbiose entre o 

governo militar e a Rede Globo, importante para ambos, fez com que essa emissora 

chegasse a posição de ―monopólio virtual‖ já no fim da década de 1970. 

Em 1971, por determinação do presidente Médici, o programa de rádio "Hora do 

Brasil" muda para "A Voz do Brasil", e pouco depois o Poder Judiciário passou a 

ocupar os últimos cinco dos trinta minutos iniciais e o Tribunal de Contas da União, o 

minuto final do programa obrigatório, que vai ao ar esporadicamente até os dias atuais.  

Em 1980, as sete concessões da Rede Tupi de Televisão foram encerradas e 

divididas por meio de novas licitações entre o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) e a 

rede Manchete. Mesquita (2008, p. 76) ressalta que, mesmo com essa ampliação, a 

hegemonia da Rede Globo não foi alterada, nem com relação à audiência nem no que 

tange às vantagens econômicas. 

No período do regime militar houve, portanto, um alto incentivo financeiro 

oriundo de fundo público para a ampliação da grande mídia em âmbito nacional. A 

utilização de recurso público foi, ainda, decisivo para o impulso financeiro e político 

das Organizações Globo. Neiva (2009, p. 82) afirma que, no contexto da restrição à 

liberdade de expressão, o Estado se manteve atrelado aos interesses do mercado, o que 

fez com que a maior parte dos radiodifusores mantivesse uma boa relação com o 

governo autoritário. 

 A década de 1980 na sociedade brasileira foi marcada, principalmente, pelo fim 

do denominado ―milagre econômico‖ e pela transição democrática. A ditadura militar 

mostrava-se cada vez menos capaz de gerenciar a transição e declinou diante da pressão 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Em%C3%ADlio_Garrastazu_M%C3%A9dici
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dos movimentos sociais organizados e da crise econômica. O processo de 

redemocratização foi moderado, ainda que fossem cobrados os direitos perdidos pela 

repressão
84

 militar. Cabe ressaltar que, durante a ditadura, a população era massificada 

por propagandas institucionais  nos meios de comunicação, submetidas à censura e/ou 

que patrocinavam a ditadura com programas de televisão. A censura
85

 aos meios de 

comunicação proibia qualquer exibição que mostrasse, por exemplo, protestos 

populares, além de proibir cenas de conotação sexual ou manifestações populares em 

geral. 

 As Organizações Globo, do jornalista Roberto Marinho, alcançaram um número 

tal de concessões de televisão e de afiliações no país, que se tornou a quarta maior rede 

de televisão do mundo em 1982, primeiro ano de eleição direta para governador 

(MESQUITA, 2008, p. 76). Essa rede nacional de emissoras e afiliadas possui alto grau 

de interferência na difusão da ideologia dominante para a população, visto a atitude 

decisiva em vários momentos da história política do Brasil. Com base em diversos 

estudos, Lima (2006) menciona algumas dessas interferências. Segundo o autor, 

Uma relação preliminar dessas interferências poderia incluir 

desde o papel de legitimadora do regime militar, passando pela 

tentativa de interferência nas eleições para governador do Rio de 

Janeiro, em 1982; pela autocensura interna na cobertura da 

primeira greve de petroleiros, setor considerado de segurança 

nacional, em 1983; pelo boicote à campanha para a realização 

das eleições diretas, em 1984; pela campanha de difamação 

contra o ex-ministro da Justiça Ibrahim Abi-Ackel, em 1985; 

pela ação coordenada na Constituinte de 1987/1988; pela 

interferência direta na escolha do ministro da Fazenda do 

presidente José Sarney, em 1988; pelo apoio a Fernando Collor 

de Mello, expresso, sobretudo, na reedição do ultimo debate 

entre os candidatos no segundo turno das eleições presidenciais 

de 1989 e, depois, pelo apoio tardio ao movimento pelo seu 

impeachment, em 1992; pela campanha de difamação contra o 

então ministro da Saúde Alceni Guerra, em 1991/1992; pelo 

apoio à eleição e reeleição de Fernando Henrique Cardoso nas 

eleições presidenciais de 1994 e 1998 até o seu papel de ‗fiel da 

                                                             
84 A ditadura colocou em prática vários Atos Intitucionais que resultaram no AI-5 de 1968 e na suspensão 

da Constituição de 1946, na dissolução do Congresso Brasileiro e na extinção de direitos sociais ligados, 
por exemplo, à liberdade (prendiam e torturaravam pessoas que se colocavam contrárias ao regime 

militar).  

 
85 Para manter as necessidades de uma ditadura, a censura fazia parte da arma de propaganda do Estado 

repressivo, podava a liberdade de expressão, principalmente as que feriam os princípios que justificavam 

um governo ilegítimo, construído pela força, opressão e traição aos princípios da democracia. 
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balança‘ na crise politica de 2005/2006, entre vários outros 

(LIMA, 2006, p. 66). 

 

O poderio da Rede Globo de Televisão é nítido e, na década de 1980, os donos 

desta empresa midiática detinham plena segurança disso, pois possuíam concessões de 

televisão nos três principais mercados do país: Rio de Janeiro, São Paulo e Belo 

Horizonte. Quatro anos depois também se instalou em Brasília e Recife, sem contar que 

em 1982 já contava com 36 filiais. Segundo Lima (2006, p. 80), 3.505 dos 4.063 

municípios brasileiros existentes na época, ou seja, 93% da população total brasileira já 

estava coberta pela Rede Globo de Televisão.  

Além da extensa abrangência, a Rede Globo de Televisão domina, desde então, a 

audiência e a concentração das verbas publicitárias, o que inviabiliza uma efetiva 

concorrência entre as emissoras e produz um mercado de mídia altamente 

oligopolizado
86

. 

Desde o final de 1983, explodiam manifestações e passeatas pela 

redemocratização do país. Conti (1999) lembra que "quanto mais gente juntavam, maior 

o impacto da ausência delas no Jornal Nacional". Mas outras emissoras, como a 

Bandeirantes e a Manchete, noticiavam o acontecimento e eram, inclusive, alvo de 

simpatia popular. Nessa época começaram a construir slogans e palavras de ordem 

contra a Rede Globo, tais como: "O povo não é bobo, abaixo a Rede Globo!". De um 

lado o povo clamava pela democratização do país e dos meios de comunicação e, de 

outro, a Rede Globo mantinha o foco no autoritarismo. Porém, com a ampliação dos 

protestos, a empresa midiática se viu obrigada a veicular os comícios, ainda que de 

forma distorcida. A esse respeito, afirma Conti: 

Roberto Marinho permitiu, a contragosto, a cobertura. Fosse da 

maneira mais discreta possível, fosse do jeito que fosse, a 

campanha tinha que aparecer. Em 25 de janeiro de 1984, o 

patrão estava irredutível. Para aquele dia, aniversário da cidade 

                                                             
86 Corresponde a uma estrutura de mercado de concorrência imperfeita, no qual o mercado é controlado 

por um número reduzido de empresas, de tal forma que cada uma tem que considerar os comportamentos 

e as reações das outras quando toma decisões de mercado. No oligopólio, os bens produzidos podem ser 

homogéneos ou apresentar alguma diferenciação sendo que, geralmente, a concorrência se efetua mais ao 
nível de fatores como a qualidade, o serviço pós-venda, a fidelização ou a imagem, e não tanto ao nível 

do preço. As causas típicas do aparecimento de mercados oligopolistas são a escala mínima de eficiência 

e características da procura. Em tais mercados existe ainda alguma concorrência, mas as quantidades 

produzidas são menores e os preços maiores do que nos mercados concorrenciais, ainda que relativamente 

ao monopólio as quantidades sejam superiores e os preços menores. Disponível em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Oligop%C3%B3lio  Acesso em 20/10/2014).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Oligop%C3%B3lio
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de São Paulo, fora marcado um ato público na Praça da Sé. 

Centenas de milhares de pessoas compareceram. Boni imaginou 

uma maneira de mencioná-la, ao mesmo tempo que cumpria a 

ordem de não noticiá-la. Armando Nogueira determinou que 

uma repórter falasse em vinte segundos que ali estava sendo 

comemorado com um show o aniversário de São Paulo. Não deu 

certo: além de omitir, a Globo passou a ser acusada de distorcer 

a verdade (CONTI, 1999, p. 38) 

 

Na cobertura do comício realizado na Candelária, no Rio de Janeiro, a edição 

não coube aos profissionais, mas ao filho mais velho do jornalista, Roberto Irineu 

Marinho, que ficou responsável pelos cortes. Ele e o pai temiam que, durante a 

cobertura, se fizesse ver ou ouvir algo que pudesse desagradar o governo militar. Um 

milhão de pessoas compareceram e o evento foi mostrado, apesar dos cortes, ao vivo 

pelo Jornal Nacional. 

Durante o regime militar, o Estado se fazia valer de vários instrumentos de 

controle sobre a mídia, em especial as emissoras de rádio e televisão. Por deter o poder 

de dar as concessões, era um dos maiores anunciantes, regulava legalmente o setor, 

censurava diretamente e era proprietário de grande parte da infraestrutura física 

imprescindível para o funcionamento das estações, tais como as linhas telefônicas, 

microondas, satélites. Entretanto, a Rede Globo por deter a maioria das audiências em 

diversos horários, conseguia ser forte para ter relativa autonomia (LIMA, 2006, p. 82). 

Mas houve momentos como, por exemplo, o ―Movimento Diretas Já‖, em que a classe 

trabalhadora limitou o controle de ambos, do Estado e da Rede Globo, mobilizando-se e 

impondo a sua presença nas ruas das grandes capitais do Brasil. 

 De acordo com Mesquita (2008), durante a transição democrática brasileira, a 

televisão estava consolidada como a principal fonte de informação e entretenimentos 

dos brasileiros, com grande destaque para Rede Globo, detentora dos maiores índices de 

audiência. Afirma o autor que  

a Nova República consolidou um sistema baseado em 

oligarquias estaduais e impérios midiáticos locais, caracterizado 

pela propriedade cruzada dos meios de comunicação, no qual só 

um grupo detém o controle, por exemplo, da TV local, da 

emissora de rádio e do jornal‖ (p.77). 

 

A década de 1990 foi marcada, também, pela entrada de grupos religiosos nos 

meios de comunicação. Muitas emissoras de rádio passaram a ser propriedade de grupos 
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evangélicos, mas o maior exemplo em dimensão foi a compra da TV Record pela Igreja 

Universal do Reino de Deus.  

Em 1993, Simon Hartog produziu um documentário de crítica à Rede Globo 

devido ao monopólio no setor de comunicação, que permite influenciar diretamente nos 

âmbitos político, econômico e social do Brasil. O documentário chama-se Muito Além 

do Cidadão Kane
87

, devido à comparação entre Roberto Marinho e a personagem 

Charles Foster Kane, retratado no filme Além do cidadão Kane. Marinho é apresentado 

como mais poderoso de que o Cidadão Kane, por ser a maior força política de um país 

de 150 milhões de habitantes. Praticamente nada se faz sem consultá-lo.  Os autores 

denunciam que as relações políticas, dentre outras, são apresentadas pela Rede Globo de 

forma manipulada.  

O documentário, segundo Lima (2006), revela as relações políticas em que essa 

empresa midiática interferiu. No Brasil, o documentário foi censurado pela Justiça 

devido a uma ação movida por Roberto Marinho, o que confirma o poder da Rede 

Globo em diversas esferas da sociedade. Entretanto, a Rede Record comprou os direitos 

de transmissão exclusiva. Em 1995, a Globo tentou apreender as cópias disponíveis na 

Universidade de São Paulo, sem sucesso; nos anos 2000, com a popularização da 

internet, o documentário passa a ser mais assistido e divulgado.  

 Desde o início da regulação da radiodifusão no Brasil, já na década de 1930, 

passando pelas sucessivas alterações que esses marcos regulatórios sofreram ao longo 

das décadas até os dias atuais, demonstram que as interfaces entre a Mídia Empresarial 

e o Estado Brasileiro ocorreram de forma quase simbiótica no Brasil. De um lado, o 

governo passou a utilizar a mídia para a formação de consenso entre a população. 

Paralelamente, algumas poucas famílias no Brasil se beneficiaram desses instrumentos 

de regulação e obtiveram concessões praticamente infinitas na exploração de mídias em 

variados suportes, desde jornais, passando por emissoras de rádio, canais de TV até os 

atuais suportes digitais. Essa intensificação do controle governamental e da perpetuação 

                                                             
87 Mostra o envolvimento da Rede Globo com a ditadura militar, sua parceria com a Time-Life, a fraude 

nas eleições de 1982, para impedir a vitória de Leonel Brizola, a cobertura tendenciosa do ―Movimento 

Diretas Já‖ em 1984, a edição do debate do segundo turno das eleições presidenciais de 1989, com o 

intuito de favorecer o candidato Fernando Collor, etc. Muito Além do Cidadão Kane apresenta 

depoimentos de políticos, do cantor e compositor Chico Buarque, de escritores e do então candidato à 

presidência da república, ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  
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das concessões aos mesmos grupos sofre alguma modificação a partir da implantação do 

neoliberalismo, razão pela qual optamos em apresentar um item à parte. 

 

2.1.2. A Mídia Empresarial Brasileira no contexto no Neoliberalismo  

 

O Banco Mundial redigiu um extenso relatório em fevereiro de 1992 sobre o 

setor de telecomunicações no Brasil e sugeriu um conjunto de providências a serem 

adotadas pelo governo, para prepará-lo para a privatização (FILHO, 1994, p. 92).  

Quando a sociedade brasileira ingressa no período neoliberal, na década de 

1990, adquire novas características. Os governistas investiram contra o autoritarismo do 

Estado e advogavam que era preciso quebrar os pilares da ditadura ainda existentes. 

Fernando Henrique Cardoso, Presidente de 1994 a 2002, afirmava que o Estado é 

autoritário, mas omitia em seu discurso o fato da ditadura se tratar de um regime 

burguês nas mãos dos militares em conluio com os EUA
88

. Assim, aludia que o Estado é 

quem institui a censura e controla a opinião pública via manutenção de um forte aparato 

estatal no setor de comunicação. No Brasil, este aparato estatal foi consubstanciado pela 

criação da EMBRATEL. 

 A Globo, como visto, surgiu no inicio de 1965 e recebeu grande apoio 

financeiro do Time-life, além disso, obteve grande impulso da ditadura: a instalação da 

rede de micro-ondas da EMBRATEL. O Estado instalou o que havia de mais moderno 

de equipamento de transmissão de dados, de informação e de emissões de ondas de 

rádio e TV, através do sinal, da rede de antenas da EMBRATEL, e da compra de um 

satélite que consegue fazer com que as emissões de televisão e telefonia alcancem todo 

o território nacional. 

A Globo foi construída como uma emissora do Rio de Janeiro, conseguiu uma 

retransmissora em São Paulo nos 1960 e, nos anos 1980, alcançou quase cem por cento 

do território nacional, atingia locais nos quais sequer existia escola, posto de saúde, 

delegacias de polícia, etc. Esse grande monopólio midiático cresceu pela mão do 

Estado, portanto o corriqueiro discurso de superioridade do mercado não funcionou 

assim, pois todas as emissoras cresceram pelas mãos do Estado. ―É realmente alarmante 

                                                             
88 Debate do Maringoni (2013), Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GF3BI8kALsA e 

livro do Fausto (1995). 

https://www.youtube.com/watch?v=GF3BI8kALsA
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a forma com que está sendo feita a transferência do setor estatal para oligopólios 

privados‖, afirmou Sonia Araripe no Jornal Brasil de 26/05/93
89

. 

A mudança ocorrida nos anos 1990 foi que, inesperadamente, as empresas 

midiáticas nacionais passaram a receber investimentos estrangeiros sem passarem pelos 

trâmites regulamentados pela legislação brasileira, pelo fato de ser proibido que uma 

empresa estrangeira de comunicação se instale no Brasil. Ocorreu uma 

internacionalização dos meios de comunicação.  

O Código Brasileiro de Telecomunicações, de 1962, reafirmou os três pilares 

relativos à Comunicação: ―o ar é espaço público, as emissoras funcionam por concessão 

pública e as empresas são nacionais‖ e, na década de 1990, quando as empresas de 

telefonia foram vendidas, elas não figuravam na lista de empresas de comunicação. 

Deixaram de fazer parte do que se convencionou chamar de ―mercado de informação de 

imprensa‖. A brecha encontrada foi o fato delas não transmitirem programas 

jornalísticos e não editarem jornais, não possuírem rádio. Portanto, quando o governo 

passou a vender empresas de telefonia, o fizeram classificando-as como ―empresas de 

transmissão de voz‖ e a imprensa fez coro com este enquadramento. Desta forma, 

Maringoni (2013) afirma que algumas empresas, como o grupo Folha de São Paulo, se 

associaram a um grupo argentino para comprar uma telefonia móvel em São Paulo. A 

convergência de mídias como a música, o cinema, a leitura de jornal, a telefonia e o 

acesso à internet, ao se hospedarem no mesmo aparelho, mas cada um regulamentado 

por uma lei diferente, possibilitou um avanço tecnológico que convergiu para algo ainda 

maior, denominado convergência digital
90

. 

Nos anos 2000 setenta por cento das dívidas da área de comunicação chegaram 

quebradas ao novo século e pediram socorro ao governo. O governo do FCH deu mais 

do que isso. O ano de 2002 entrou para a história da Globo, já que depois de muitos 

anos se colocando contra a entrada do capital estrangeiro nos meios de comunicação,  

―a direção da Globo passou a defender a emenda constitucional 

que permitiu que 30% das ações de TVs abertas, rádios e jornais 

fossem vendidas para grupos estrangeiros e, ainda, que estes 

                                                             
89 Disponível na página 14 do livro ―Telecomunicações: verdade suada X mentira orquestrada‖. 

 
90 Maringoni (2013) assevera e debate esse processo no 18º minuto do vídeo da palestra.  
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veículos pudessem se transformar em sociedades anônimas 

(GINDRE, 2004)
91

. 

 

A Globo, portanto, reconheceu a crise
92

 em que se envolveu e buscou uma saída, 

que foi associar-se ao capital estrangeiro, desde que este não tomasse o controle das 

mãos da família Marinho. Gindre (2004) afirma que naquele momento circulavam no 

mercado boatos de que outros grupos de mídia já estavam se preparando para fazer os 

chamados "contratos de gaveta", onde o controle das empresas seria vendido de fato, 

mas não de direito. A emissora utilizou sua influência entre os governistas e conseguiu 

mudar a cláusula pétrea da Constituição Federal  que previa a obrigatoriedade da 

empresa ser puramente nacional. Com essa mudança, passou a ser permitido o 

investimento de 30% (trinta por cento) de capital estrangeiro nas empresas de mídia. 

Além disso, afirma Barrocal (2013), disponibilizaram linhas de crédito do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e aumentaram a 

destinação de publicidade oficial para essas empresas não quebrarem. Em 2002 a Globo 

continuava quebrada e José Dirceu
93

 deu uma entrevista à Revista Pasquim dizendo que 

―salvar a Globo é uma questão de segurança nacional‖. Em 2002, o governo federal 

ofereceu ajuda de duzentos e oitenta milhões de reais à ‗Globocabo‘ através de 

financiamento do BNDES
94

. O governo do Presidente Fernando Henrique não permitiu 

a falência das empresas midiáticas e o governo posterior, do Partido dos Trabalhadores, 

manteve estes subsídios, por meio da utilização de investimento público no setor 

privado de telecomunicações.  

As empresas de telefonia passam a pressionar o governo, a fim de serem 

reconhecidas como empresas que podem entrar no mercado da televisão. Até o início 

                                                             
91 Os motivos da crise da mídia, por Gustavo Gindre, 17 de março de 2004. Disponível em: 

http://www.piratininga.org.br/artigos/2004/01/gindre-midia.html Acesso em 14/05/2014. 

 
92 De acordo com Gindre (2004), ―as maiores dívidas dos Marinho estão na GloboPar, especialmente no 

setor de TV a cabo. Especula-se que o montante esteja em torno de US$ 1,9 bilhão (US$ 1, 345 bilhão 

segundo o balanço do primeiro semestre de 2003, apenas da GloboPar). Mesmo lucrativa a TV Globo 

também é afetada pela crise já que a Vênus Prateada é fiadora de parte destes empréstimos‖.  

 
93 Em 2002, José Dirceu foi reeleito Deputado Federal por São Paulo. Integrante da coordenação das 
campanhas eleitorais de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República em 1989, 1994 e 1998, José 

Dirceu assumiu em 2002 a tarefa de ser o coordenador-geral da campanha de Lula à Presidência. Durante 

reunião do Diretório Nacional do PT, em 7 de dezembro de 2002, em São Paulo, José Dirceu licenciou-se 

da presidência do PT para participar do governo do presidente Lula.  

 
94 Barrocal, André (13 de novembro de 2013). "A batalha da TV". Carta Capital. p. 28-33. 

http://www.piratininga.org.br/artigos/2004/01/gindre-midia.html
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dos anos 2000 a Globo era a 5ª maior empresa de televisão do mundo, mas a empresa 

espanhola ‗Telefônica‘ tem um capital quinze vezes maior do que da Globo. Essa 

empresa, ao entrar no mercado televisivo representaria se não o fim da Globo, pelo 

menos lhe imporia uma drástica queda. As empresas televisivas fazem grande pressão 

ao governo para que, além dos trinta por cento do capital externo já permitido por lei, 

não permita a entrada no Brasil da telefonia no ramo televisivo.  

Mais recentemente, a partir da segunda metade da década de 2000, começaram a 

surgir notícias em outros espaços midiáticos, tais como emissoras de TV e jornais 

pertencentes aos concorrentes da TV Globo, mencionando que o Grupo Globo possui 

problemas com a Receita Federal. Entre os anos 2010 e 2012, o conglomerado foi 

notificado 776 vezes por sonegação fiscal
95

. A maior parte das autuações envolve a 

apreensão de equipamentos, sem o recolhimento de impostos
96

. Ainda segundo a 

Receita Federal, a empresa praticou fraude contábil ao negociar um perdão de R$ 158 

milhões em dívidas com o banco JP Morgan em 2005
97

. A emissora, multada em R$ 

730 milhões, contesta a cobrança, mas foi derrotada em uma das instâncias 

do Ministério da Fazenda, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em setembro 

de 2013 (BARROCAL, 2013). 

O capital financeiro internacional associou-se ao setor das comunicações no 

Brasil em decorrência de novas concessões feitas pelo Governo Federal. O motivo da 

entrada desse capital no Setor foi o endividamento ocorrido na última década, em 

função de investimentos mal sucedidos em equipamentos e, principalmente, TV a Cabo. 

O jornal da Folha de SP, por exemplo, pertence, atualmente, a um consórcio de quatro 

bancos.  

                                                             
95 Amaury Ribeiro Jr. e Rodrigo Lopes, via jornal ―Hoje em Dia‖: A Globopar, empresa ligada à TV 

Globo, está com parte de suas contas bancárias e bens bloqueados, devido a um dívida ativa de R$178 

milhões com o Tesouro Nacional. De acordo com documentos conseguidos pelo Hoje em Dia na Justiça 

Federal do Rio de Janeiro, a dívida inscrita no cadastro de inadimplentes federais foi originada por várias 

sonegações de impostos federais. Por solicitação da Procuradoria da Fazenda Nacional do Rio de Janeiro, 

as contas bancárias da Infoglobo e a da empresa Globo Ltda. também chegaram a ser bloqueadas. Mas os 

irmãos Marinho – Roberto Irineu, José Roberto e João Roberto – conseguiram autorização da Justiça para 

liberar os bens dessas duas últimas empresas no mês passado, na 26ª Vara da Justiça Federal do Rio de 

Janeiro. 
Disponível em: http://contrapontopig.blogspot.com.br/2013/07/contraponto-11761-rede-globo-tem-

bens.html Acesso em 14/09/2014. 

 
96 Ibdem. 

 
97 Barrocal, André (13 de novembro de 2013). "A batalha da TV". Carta Capital. p. 28-33. 

http://contrapontopig.blogspot.com.br/2013/07/contraponto-11761-rede-globo-tem-bens.html%20Acesso%20em%2014/09/2014
http://contrapontopig.blogspot.com.br/2013/07/contraponto-11761-rede-globo-tem-bens.html%20Acesso%20em%2014/09/2014
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O poder público tem a função de regulamentar, direcionar, estabelecer políticas e 

fiscalizar o setor de telecomunicações. O projeto neoliberal visa o estabelecimento de 

mercados mais lucrativos, em detrimento da promoção de serviços básicos de qualidade 

para a população. A privatização dos meios de comunicação tem por base a relação dos 

empresários midiáticos com os governantes. Neste sentido, Ribeiro (2009, p. 156) 

argumenta que o apoio aos que estão no poder ―é essencial para garantir a sobrevivência 

de algumas empresas, através de créditos, empréstimos, incentivos ou mesmo 

publicidade‖. Rocha (2008) apresenta uma análise mais aprofundada acerca dos motivos 

para essa relação intrínseca entre o jornalismo e o capitalismo. Afirma o autor: 

De uma maneira geral, Herman e Chomsky acusam cinco 

condicionamentos como responsáveis pela submissão do 

jornalismo aos interesses do sistema capitalista: (1) a estrutura 

de propriedade dos mídia; (2) a sua natureza capitalista, isto é, a 

procura do lucro e a importância da publicidade; (3) a 

dependência dos jornalistas de fontes governamentais e fontes 

do mundo empresarial; (4) as ações punitivas dos poderosos; e 

(5) a ideologia anticomunista dominante entre a comunidade 

jornalística norte-americana. (ROCHA, 2008, p. 48) 

 

Os autores Herman e Chomsky analisam que o modelo norte americano de 

jornalismo, que destaca as matérias favoráveis aos interesses do governo e dos grandes 

interesses econômicos privados, influenciou a prática jornalística em todo o mundo, 

inclusive no Brasil.  

A variação do interesse público por debates sobre política pode, de acordo com 

Mesquita (2008, p.150), influencia na relação que se estabelece com o conteúdo político 

exposto na mídia. A televisão é considerada como o meio de comunicação que, 

potencialmente, pode influenciar mais as pessoas que se interessam menos por política. 

Isso se dá, entre outras razões, porque a audiência é bem maior do que nos demais 

meios de comunicação e sua cobertura atinge a quase todos os lares, inclusive aqueles 

que não adquiriram o hábito de se informar utilizando quaisquer outros meios. Os 

telejornais apresentam uma narrativa tendenciosa sobre a política. Mesquita (2008) 

apresenta dados e tabelas em sua pesquisa, sobre o ano 2005, para mostrar que mais de 

setenta por cento do conteúdo do Jornal Nacional, o principal telejornal do país, 

apresenta uma agenda negativa no campo da política mostrando a crise financeira e 

casos de corrupção, como por exemplo o caso do ―mensalão‖. O autor fez uma pesquisa 

que demonstra o alto grau de confiança dos brasileiros nos telejornais, por 
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compreenderem que o noticiário está cumprindo o papel de vigiar o poder público 

(MESQUITA, 2008, p.150-158).  

Uma razão para a acentuação do poder da mídia como instrumento de 

manipulação ideológica é o fato de que se faz cada vez mais necessário controlar os 

trabalhadores e fazer com que estes pensem que vivem numa democracia. Com isso, se 

mantém um apassivamento e evita-se que esta classe tenha consciência da sua real 

posição na sociedade, que é a de seres explorados e descartados. A ―distração‖ 

proporcionada pela mídia serve, também, para que o sistema capitalista desenvolva 

novas formas de exploração, sem que os próprios oprimidos se deem conta.  

 Stédile (2005)
98

 compreende que, talvez, o Brasil seja o país onde está mais 

clara a maneira como a burguesia utiliza os meios de comunicação. E explica que ―em 

primeiro lugar, eles usam para ganhar dinheiro. É apenas uma fonte de lucro. Em 

segundo lugar, a imprensa no Brasil é articulada de forma oligopólica para controlar o 

que o povo deve assistir e ler‖. Para o autor, a burguesia não se utiliza de partidos 

políticos institucionais como via central para fazer a luta ideológica, estes ―servem 

apenas para ascensão aos cargos públicos. A verdadeira luta ideológica nos países 

periféricos eles fazem através da imprensa‖. A mídia pertence aos que detém o poder na 

sociedade brasileira e desempenha o papel de partido ideológico da classe dominante, 

na medida em que ―ela faz uma manipulação que atinge as massas mais despolitizadas‖. 

Desde o fim do regime militar, algumas novidades foram inseridas no âmbito 

dos meios de comunicação de massa, tais como: a forte expansão das redes nacionais de 

TV aberta, a introdução da TV por assinatura, a chegada da internet e a consolidação 

das redes sociais. Apesar dessas inovações, a televisão continua a ter posição 

privilegiada na preferência dos brasileiros, pois, segundo o Censo 2010, os aparelhos de 

televisão estão em 95,1% dos domicílios brasileiros. A investigação presente no 

suplemento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2008, do IBGE, 

mostrou que 175 milhões, de 190.7 milhões de brasileiros, com mais de 14 anos, têm o 

hábito de assistir televisão99.  

                                                             
98 Entrevista com João Pedro Stédile ao Boletim do Núcleo Piratininga de Comunicação, em dezembro de 

2005, durante o 11º Curso Anual do NPC. Disponível no site nucleopiratininga.org.br.  

 
99 Disponível em: http://ftpi.com.br/noticias/quase-metade-dos-brasileiros-assistem-a-3-horas-de-tv-por-

dia/ Acesso em 08/10/2014. 

http://ftpi.com.br/noticias/quase-metade-dos-brasileiros-assistem-a-3-horas-de-tv-por-dia/
http://ftpi.com.br/noticias/quase-metade-dos-brasileiros-assistem-a-3-horas-de-tv-por-dia/
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Ao longo do o século XX, os meios de comunicação no Brasil passaram por 

grande desenvolvimento. A ―Revolução de 1930‖ estabeleceu o caráter da radiodifusão 

como de interesse público, como serviços públicos, protegidos e regulados pelo Estado. 

Getúlio Vargas pretendia que a mídia apresentasse programações educativas, mas na 

prática, de acordo com Jambeiro (2004) ―o modo comercial de exploração da 

radiodifusão tem sido esmagadoramente predominante e o número e qualidade de 

programas de entretenimento têm superado de longe aqueles com características 

educacionais‖ (p.184). O gênero de programa que domina o horário nobre da televisão 

brasileira é, há décadas, a novela e, mais recentemente, os ―shows de realidade‖ 

(realities). Em um país com alta taxa de analfabetismo, a televisão consolidou-se como 

a mídia mais popular, com abrangência em todo o território nacional. Sua popularidade 

fortaleceu a principal emissora brasileira, a Rede Globo que, há quase cinco décadas, 

detém os maiores índices da audiência. ―O brasileiro se informa e se diverte 

basicamente com a TV‖, afirma Silva (1985, p.28). 

 Neste item foi apresentado um histórico dos meios de comunicação no Brasil ao 

longo do século XX, em especial do setor de radiodifusão, desde os primórdios da sua 

regulamentação até os dias atuais, quando caminhamos pela segunda década do século 

XXI.  Apontamos o papel classista desempenhado pela mídia empresarial, em especial a 

Rede Globo de Televisão, e o papel do Estado na formação e no desenvolvimento dessa 

mídia. Demonstramos, ainda, a relação intrínseca entre o Estado Brasileiro e a mídia 

empresarial. Muito embora tenhamos apresentado algumas práticas, passaremos a 

explanar sobre a grande consequência desta indissolubilidade entre estas duas 

instituições, que é propiciar a concentração dos meios de comunicação nas mãos de 

poucos grupos empresariais. 

 

2.1.3. A concentração dos meios de comunicação no Brasil 

 

No item anterior nos apresentamos como, no Brasil, Estado facilita a criação de 

monopólios, que se estendem ao setor dos meios de comunicação. No caso específico da 

mídia, este conglomerado provoca violações ao direito
100

 à liberdade e ao acesso às 

                                                             
100 Compreendemos que, no capitalismo, o ―direito‖ é um instrumento central de cerceamento da 

liberdade, por servir para a manutenção da ordem vigente, ao invés de atender de fato e plenamente às 
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informações. Cabe ressaltar que o jornalismo, resumidamente, é uma atividade que 

divulga, diariamente, informações sobre o mundo e está sujeito às condições de trabalho 

que o capitalismo impõe na divisão sócio-técnica do trabalho. 

 Este item trata da principal consequência da relação peculiar existente entre o 

Estado brasileiro e a Mídia Empresarial, que se expressa numa forte concentração dos 

meios de comunicação. A questão do monopólio midiático, ou dos meios de 

comunicação de maior abrangência e influência nacionais nas mãos de pequenos grupos 

é a principal característica desse setor no Brasil. O item anterior enfocou o histórico da 

formação da mídia brasileira, para nos possibilitar entender como esse monopólio é 

permitido e se perpetua ampliando, consequentemente, a difusão da ideologia burguesa. 

 Historicamente, a exploração dos veículos de comunicação social no Brasil tem 

sido feita por empresas privadas, sob um suposto regime de livre mercado, com 

reduzidos entraves à concentração empresarial. No entanto, as grandes empresas no 

sistema capitalista buscam centralizar o capital, e o setor de comunicação brasileiro 

também se expressa num cenário de monopólio. A concentração econômica é um traço 

marcante no desenvolvimento sócio-histórico brasileiro. Essas concentrações são 

generalizadamente vistas como algo natural, passando a ideia de que ocorre desta 

maneira porque sempre foi assim, obliterando possíveis questionamentos. Os meios de 

comunicação de massa se constituem em um instrumento político, na medida em que 

cada informação divulgada expressa a visão de mundo dos seus proprietários. No Brasil, 

este bem é monopolizado por escassos grupos empresariais, com uma agravante, a de 

que grande parte desses grupos pertencem a determinadas famílias, permitindo que os 

filhos das famílias que detêm as concessões herdem o direito de continuar o legado dos 

pais, fato que faz prevalecer uma gerência do negócio público muito mais próximo do 

regime privado, completamente em desacordo com os marcos jurídicos que regulam e 

normatizam o setor. 

 Na década de 1990, no contexto histórico de implantação do projeto neoliberal 

no Brasil, os defensores da ‗inciativa privada‘ discursavam que o Estado brasileiro é 

ineficaz e que não possui recursos suficientes para a prestação dos serviços que a 

população necessita. Portanto, caberia ao mercado explorar esses serviços. Fruto da 

                                                                                                                                                                                   
necessidades socais de toda a população. É, ainda, resultante da luta de classes, pois a burguesia não 

concede o que não é obrigada pelos trabalhadores a conceder. 
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difusão do ideal de Estado Mínimo
101

, apresentou-se uma emenda ao artigo 21
102

 da 

Constituição Federal Brasileira de 1988, determinando que os serviços de 

telecomunicações e os serviços de radiodifusão seriam executados diretamente pela 

União ou através de concessão, permissão e autorização.  

De acordo com o Art. 32 do capítulo V do Código Brasileiro de 

Telecomunicações, promulgado em agosto de 1962, que preconiza no parágrafo terceiro 

que ―os prazos de concessão e autorização serão de 10 (dez) anos para o serviço de 

radiodifusão sonora e de 15 (quinze) anos para o de televisão, podendo ser renovados 

por períodos sucessivos e iguais (...)‖. Com a argumentação de que há um esgotamento 

do Estado em fornecer recursos para o desenvolvimento do setor de telecomunicações, 

estes serviços passaram a ser disciplinados pela Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, 

que ―dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e 

funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da 

Emenda Constitucional nº 8, de 1995.‖ Já para os serviços de radiodifusão, seria 

mantido o arcabouço legal vigente, que é a Lei nº 4.117/1962, que institui o Código 

Brasileiro de Telecomunicações. Se o Estado dispunha de poucos recursos financeiros, 

não deveria privatizar um dos seus sistemas empresariais mais lucrativos e estratégicos: 

o Sistema TELEBRÁS. Afirma Vianna (1994):  

(...) privatizar o segmento nobre das telecomunicações, que 

requer pouco investimento, mas gera fabuloso lucro, e manter 

sob responsabilidade estatal somente o segmento pobre, que 

reclama altos investimentos de infraestrutura e não dá lucro, 

significa potencializar um modelo de concentração de renda 

cujos efeitos devastadores e cruéis já fazem parte da nossa rotina 

(p.57)
103

.  

 

O monopólio estatal foi substituído pelo privado em 1998 e os lucros que antes 

podiam ser apropriados e redistribuídos para toda a sociedade brasileira, passaram ao 

                                                             
101 A crença advinda do Smith de que a ―mão invisível‖ do mercado que teria uma capacidade auto-

reguladora, defende que o Estado não deve intervir nas esferas da sociedade, principalmente na 

econômica, e deve minimizar os gastos com políticas sociais. Ler a respeito no artigo ―O projeto 

neoliberal e o mito do Estado Mínimo‖, de Antonio Carlos de Moraes, disponível em: 

http://www.pucsp.br/neils/downloads/v1_artigo_moraes.pdf acesso em 01/03/2014. Acesso em 

05/04/2014. 
 
102 ―explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de 

telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão 

regulador e outros aspectos institucionais‖. 
103 Artigo no livro ―Telecomunicações: verdade suada X mentira orquestrada‖. 

 

http://www.pucsp.br/neils/downloads/v1_artigo_moraes.pdf%20acesso%20em%2001/03/2014
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controle de empresas espanholas, italianas e portuguesas, principalmente, e demais 

investidores estrangeiros que se tornaram donos das operadoras de telecomunicações 

brasileiras, tanto no ramo de telefonia fixa quanto móvel (MOREIRA, 1994, p. 39)
104

. A 

privatização do Sistema TELEBRÁS foi um passo para deixar o filão da telefonia 

móvel nas mãos do sistema privado. Ou seja, as tecnologias com fibra ótica e os 

satélites. Tudo isso influencia na transmissão de dados e na melhoria do sinal da 

televisão. Há relação indireta entre a privatização do sistema de telecomunicações e a 

concentração dos meios de comunicação. 

As concentrações econômicas são classificadas, de forma geral, em três 

categorias: horizontal, vertical e conglomerados. No setor da comunicação social, 

Godoy (2009) afirma existir uma quarta forma específica, que é ―a concentração 

multimídia ou propriedade cruzada dos veículos‖, que é aquela na qual uma pessoa ou 

empresa detém o controle de diferentes veículos de comunicação social (jornal, 

emissora de televisão, rádio, etc) em uma mesma região (p.59-69). O exemplo mais 

nítido de propriedade cruzada de meios de comunicação social no Brasil é expresso 

pelas Organizações Globo, da família Marinho, que detêm televisão aberta, televisão 

por assinatura, rádio, jornais e revistas, além de provedores de acesso à internet. O 

quadro
105

 a seguir apresenta, claramente, os dados levantados por Godoy (2009), a 

respeito das atividades das Organizações Globo no Brasil: 

                                                             
104 Ibdem. 

 
105 Disponível na p. 70 da tese do autor Godoy. 
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As Organizações Globo, devido à sua própria constituição histórica e política, 

hegemoniza o maior número de veículos de comunicação: ―são 223, quase o dobro 

encontrado nas redes SBT e Record, que configuram, respectivamente, o segundo e 

terceiro lugares‖
106

. Essa empresa midiática possui o maior número de veículos em 

todas as modalidades. Venício (2006) afirma que, no Brasil, a mídia sempre foi e 

continua sendo concentrada e, agora, também internacionalizada (p.99). Além da 

concentração econômica, o setor de comunicação social é marcado pelo controle de 

canais de radiodifusão por oligarquias políticas regionais e locais. Vale observar que a 

legislação brasileira sobre a radiodifusão tem favorecido grupos familiares, isso porque, 

ao longo da história, as Constituições brasileiras restringiram a participação de pessoas 

jurídicas e de sociedade anônimas. A Constituição de 1988 passou a permitir tal 

                                                             
106 Informação divulgada no artigo ―Donos da mídia‖, p. 18, da Revista Carta Capital de 06 de março de 

2002. Disponível em: http://donosdamidia.com.br/media/documentos/DonosCarta.pdf. Acesso em 

23/11/2013 

http://donosdamidia.com.br/media/documentos/DonosCarta.pdf
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participação, mas somente através de capital sem direito a voto e não poderia exceder a 

marca dos 30% do capital social (Art. 222).  

O Sistema de Controle de Radiodifusão da Agencia Nacional de 

Telecomunicação (ANATEL) relaciona as três principais redes de televisão do País, 

evidenciando a vinculação entre a Rede Globo e a família Marinho, entre a Rede 

Bandeirantes e família Saad e entre a Rede SBT e família Abravanel. De acordo com 

Bayma (2001, p. 04), ―a concentração desses canais em poucas redes ultrapassa os 

limites da clássica tendência concentradora dominante em todos os sistemas capitalistas 

contemporâneos‖. O fator que permitiu a progressiva concentração da radiodifusão 

brasileira é a ausência, em nossa legislação, de normas eficazes que impeçam a 

propriedade cruzada na mídia. Diferente do Brasil, nos Estados Unidos, desde 1943, 

existem normas legais que limitam a concentração da propriedade no setor da mídia, 

com objetivo de  

(...) garantir a competição econômica entre as empresas privadas 

e, sobretudo, preservar a pluralidade e a diversidade de ideias, 

condição básica para a formação de uma opinião publica 

independente nas democracias liberais (LIMA, 2006, p.97).  

 

No Brasil não há qualquer norma que impeça a propriedade cruzada e, portanto, a 

concentração. O título VIII do capítulo quinto da Constituição de 1988 estabelece que 

normas poderiam contribuir para evitar a concentração, na medida em que: veta o 

monopólio nos meios de comunicação; estabelece a promoção da cultura nacional e 

regional; estimula a produção independente e a regionalização da produção cultural, 

artística e jornalística; e atribui ao Poder Executivo observar o ―princípio de 

complementaridade dos sistemas privado, público e estatal‖. Contudo, a radiodifusão 

brasileira conhece somente as emissoras estatais e Privadas. Entretanto, Venício (2006, 

p. 100) observa que, 26 anos depois da promulgação da Constituição, nenhuma dessas 

normas foi regulamentada por Lei Complementar.  

Este tipo de sistema desregulado de comunicação dificulta que a sociedade venha 

a ter espaço para a criação de mídias alternativas, que exponham a sua visão de mundo. 

Christofoletti (2003)
107

 afirma que, atualmente, sete grupos controlem 80% de tudo o 

que é visto, ouvido e lido pelos brasileiros: 

                                                             
107 ―Dez impasses para uma efetiva crítica de mídia no Brasil‖ disponível em 

http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/83181657908623038781927642374779165362.pdf 

http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/83181657908623038781927642374779165362.pdf
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• A família Marinho detém a líder isolada na TV aberta (Rede 

Globo), o terceiro jornal em tiragem no país (O Globo), a maior 

operadora e distribuidora de TV a cabo (NET), um dos portais 

mais acessados da internet (Globo.com), uma importante 

produtora e distribuidora de cinema (Globofilmes), dezenas de 

emissoras de rádio FM e AM (incluindo a rede CBN) e um 

sistema de produção de canais para TV a Cabo (GloboSat); 

• A família Civita detém a maior editora de revistas, fascículos e 

periódicos do país, com ramificações na América Latina (Abril), 

uma divisão de distribuição e produção de vídeos (Abril Vídeo), 

uma emissora de televisão (MTV), uma operadora do sistema de 

TV a cabo (TVA), além de participação na DirecTV. São sócios 

do maior portal de conteúdo de língua não-inglesa do mundo 

(UOL); 

• A família Abravanel controla a segunda rede de emissoras de 

televisão do país 

(SBT), mantém parcerias com produtoras e estúdios de cinema 

multinacionais, além de ter empreendimentos em outros setores 

da economia; 

• Os Frias possuem o jornal mais lido do país (Folha de 

S.Paulo), um instituto de pesquisas de opinião pública 

(DataFolha), outros jornais menores, parte de um dos maiores 

provedores de acesso e informação do mundo (UOL), uma 

agência de notícias (Agência Folha) e parte de um dos mais 

influentes jornais de economia (Valor Econômico), em parceria 

com O Globo; 

• A Igreja Universal é proprietária da terceira maior rede de TV 

do país (Record) e de outras emissoras menores, como a Rede 

Mulher e a Rede Família; 

• A família Saad controla a Rede Bandeirantes, as emissoras da 

Rádio Bandeirantes AM e FM e detém ainda o Canal 21, de 

grande penetração e alcance na capital paulista; e 

• Os Mesquitas são proprietários da segunda maior circulação 

em jornais no país 

(O Estado de S.Paulo), dos tradicionais Jornal da Tarde e Rádio 

Eldorado FM, da Agência Estado e de uma emissora de 

televisão no Maranhão. 

 

 

Verificando os dados do IBGE, já citados, acerca do número de televisores nos 

domicílios e o tempo dedicado pelos brasileiros para assistirem TV, percebe-se que o 

alcance desses grupos é assustadoramente amplo e, portanto, ao disseminar o senso 

comum, influencia a tomada de decisões da população nos mais diversos âmbitos da 

vida.  
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O caso da Rede Globo é emblemático: entre 1965 e 2000 o grupo passou de 

detentor de uma única concessão de televisão, no Rio de Janeiro, para 11 emissoras no 

Estado de São Paulo (28% das concessões), 8 no Paraná (33%), 7 em Minas (35%), 4 no 

Rio de Janeiro (29%), 1 em Brasília e outro em Recife, o que a coloca na condição de 

terceira
108

 maior rede de TV do mundo atrás, apenas, das três grandes norte-americanas 

(ABC, CBS e NBC)
109

. Conforme mencionado no capítulo dois, este crescimento 

exponencial foi possível graças à interdependência existente entre os governos militares 

e os que se seguiram, em consonância com o desejo da família Marinho em se tornar 

cada vez mais poderosa e influente no Brasil. Ainda que, para isso, tenha sido 

necessário adequar a sua programação, de acordo com os grupos que estavam e estão no 

poder. 

 Desde o início da regulação da radiodifusão no Brasil até a entrada em vigor do 

regime militar, o Presidente da República deteve a atribuição exclusiva de outorgar 

concessões e permissões para a exploração dos serviços de radiodifusão. A Constituição 

de 1988 manteve essa prerrogativa com o Artigo 223, que dispõe: 

Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, 

permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e 

de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade 

dos sistemas privado, público e estatal. 

§ 1º - O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, 

§ 2º e § 4º, a contar do recebimento da mensagem; 

§ 2º - A não renovação da concessão ou permissão dependerá de 

aprovação de, no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional, 

em votação nominal; 

§ 3º - O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos 

legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos 

parágrafos anteriores; 

§ 4º - O cancelamento da concessão ou permissão, antes de 

vencido o prazo, depende de decisão judicial; e 

§ 5º - O prazo da concessão ou permissão será de dez anos para 

as emissoras de rádio e de quinze para as de televisão. 

 

Contudo, inovou ao atribuir ao Congresso Nacional a competência exclusiva de 

apreciar os atos de concessão e renovação de emissoras de rádio e televisão aberta, no 

item XII do Artigo 49, que atribui ao Congresso ―apreciar os atos de concessão e 

                                                             
108 Informação publicada em 13/01/2011 no artigo ―EXCLUSIVO: Rede Globo torna-se a 3ª maior 

emissora do mundo‖, disponível em http://rd1.ig.com.br/televisao/exclusivo-rede-globo-torna-se-a-3-

maior-emissora-do-mun/27016. Acesso em: 20/01/2014 

  
109 Dados obtidos da Folha de São Paulo. Caderno Especial. Página 2. São Paulo, 16 de setembro de 2000.  

http://rd1.ig.com.br/televisao/exclusivo-rede-globo-torna-se-a-3-maior-emissora-do-mun/27016
http://rd1.ig.com.br/televisao/exclusivo-rede-globo-torna-se-a-3-maior-emissora-do-mun/27016
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renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão‖. De forma geral, a partir da 

metade da década de 1960, as concessões de canais de TV e rádio eram influenciadas 

por interesses políticos de governantes e grandes empresários
110

. Godoy (2009) afirma 

que, nesse período,  

―as concessões passaram, definitivamente, a representar 

verdadeira moeda de troca utilizada nas negociações e acordos 

do Presidente da República com os membros do Congresso 

Nacional e líderes políticos nacionais e regionais‖ (p.78).  

 

A Constituição de 1988 proíbe que Deputados e Senadores mantenham contrato 

ou exerçam cargos, função ou emprego remunerado em empresas concessionárias de 

serviço público (item I do art. 54). Essa restrição já existia no Código Brasileiro de 

Telecomunicações de 1962 que, no artigo 38, vedava a função de diretor ou gerente de 

empresa concessionária de rádio ou televisão aos integrantes do Congresso Nacional. 

Entretanto, é de amplo conhecimento o fato de que esses marcos legais não foram e não 

são cumpridos, pois um número expressivo de Parlamentares é concessionário e 

continua a exercer cargos e/ou funções em suas próprias concessões de rádio e televisão.  

O gráfico a seguir, apresentado por Bayman (2001, p.18), apresenta percentuais de 

participação societária de políticos em concessões de rádio e televisão por partido, 

referente ao ano 2000: 

 

 

                                                             
110 Como vimos, o governo militar (1964-1985) pautou sua política de concessão de canais por critérios 

de escolhas compatíveis com a doutrina do regime ditatorial 
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Em maio de 2011, o Ministério das Comunicações divulgou uma lista com nomes 

de Deputados e Senadores que são sócios ou possuem familiares comandando emissoras 

de rádio ou televisão
111

. Entre os donos de emissoras, figuram famílias como os Sarney, 

no Maranhão, dona da Televisão Mirante e os Collor, proprietários da TV Gazeta de 

Alagoas. Dos cinquenta e seis parlamentares que constam da lista, doze são do PMDB e 

muitas concessões de rádio e TV foram dadas pelo Governo Federal na época em que 

José Sarney (PMDB-AP) foi Presidente da República. Durante os cinco anos do 

mandato Presidente José Sarney, as concessões de rádio e televisão eram outorgadas, de 

acordo com Caldas (1995), da seguinte maneira: 

a moeda mais forte para a conquista do apoio político que o 

delicado momento exigia se de 1922 a 1963 (em 41 anos) o 

número de outorgas de frequências de emissoras de rádio AM, 

FM e TV em VHF foi de 807, de 1964 a 1985 (em 21 anos) esse 

número subiu para 1.240 e, no governo Sarney, de 1985 a 1988 

(em apenas quatro anos) as outorgas alcançaram a  

impressionante cifra de 1.028 (...). O maior número de 

concessões durante o governo Sarney ocorreu justamente em seu 

último ano de mandato, em 1988, coincidindo com o período de 

votação de tópicos cruciais da Constituinte, dentre eles a 

ampliação do mandato presidencial de quatro para cinco anos, 

que viria a beneficiar diretamente Sarney. Assim, é no período 

de janeiro a outubro de 1988 que as concessões atingem seu 

ponto máximo, com a outorga de 539 emissoras de rádio e de 

televisão (p. 1140-117). 

 

Os dados expostos nas citações acima deixam nítida uma característica 

importante da Mídia Empresarial brasileira, que é a combinação do legado autoritário 

dos períodos ditatoriais com o imenso monopólio que ser perpetua em núcleos 

familiares, favorecendo o fortalecimento do poder hegemônico desses grupos. Valente 

(2011) explica de que maneira esta conjunção foi facilitada no País: 

―A legislação infraconstitucional em vigor limita muito pouco 

essa concentração, e o resultado de décadas da ausência de 

regras mais rígidas no combate ao monopólio deixou o mercado 

capitalista à vontade para concentrar tamanho poder nas mãos de 

poucas famílias‖ 
112

. 

                                                             
111 Lista disponível no site do Ministério das Comunicações: http://www.mc.gov.br/images/dados-sobre-

outorgas/Relao_de_Scios_e_Diretores_por_Entidade.pdf. Acesso em: 21/01/2014 
112 Discurso de 12/04/2011, disponível no site da Câmara dos Deputados :http://www.camara.gov.br e no 

site do Deputado Federal pelo PSOL Ivan Valente: http://www.ivanvalente.com.br. Acesso em 

10/06/2013.  

 

http://www.mc.gov.br/images/dados-sobre-outorgas/Relao_de_Scios_e_Diretores_por_Entidade.pdf
http://www.mc.gov.br/images/dados-sobre-outorgas/Relao_de_Scios_e_Diretores_por_Entidade.pdf
http://www.ivanvalente.com.br/
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A herança patrimonialista na formação do Estado brasileiro, aliada às práticas 

clientelistas, típicas do ―coronelismo
113

‖, deixaram marcas, sobretudo no tocante ao 

trato das concessões e permissões de canais de radiodifusão. É preciso compreender o 

interesse particular dos governantes pelo controle desse tipo de veículo de comunicação. 

O expressivo número de famílias detentoras de concessões de Emissoras de rádio e TV 

nas regiões Norte e Nordeste, onde as principais emissoras pertencem às famílias de 

políticos tradicionais, consubstanciam o alto grau de riqueza nas mãos de poucas 

pessoas, pertencentes à classe burguesa. Procurando sistematizar esse controle, Santos e 

Caparelli (2005) construíram a seguinte tabela, que demonstra as outorgas de televisão 

controlados por políticos: 

                                                             
113 O coronelismo foi um sistema de poder político que vicejou na época da República Velha (1889-

1930), caracterizado pelo enorme poder concentrado em mãos de uma pessoa considerada poderosa na 

localidade, geralmente um grande proprietário, um dono de latifúndio, um fazendeiro ou um senhor de 

engenho próspero. Ele não só marcou a vida política e eleitoral do Brasil de então como fez por contribuir 

para a formação de uma clima muito próprio, cultural, musical e literário que fez da sua figura um 

participante ativo do imaginário simbólico nacional. Não só os homens de letras procuraram reproduzir 

em seus livros o que era viver sob o domínio de um coronel, como os feitos e as façanhas deles foram 

transmitidas, a luz de velas, de lamparinas e de lâmpadas, pela história oral do avô para o seu neto, 

fazendo com que quase todo mundo soubesse de uma "história" ou "causo do coronel". Identificado com 
o Brasil do passado, agrário, rústico e arcaico, ele ainda sobrevive em certas comarcas e em certos estados 

do Nordeste brasileiro como o poderoso "mandão local", uma espécie de velho barão feudal que, 

desconsiderando as razões do tempo e da época, insiste em manter-se vivo e atuante. O coronelismo 

institucional surgiu com a formação da Guarda Nacional, criada em 1831, como resultado da deposição 

de dom Pedro I, ocorrida em abril daquele ano. Inspirada na instituição francesa, forjada pelos 

acontecimentos de 1789, a "guarda burguesa" era uma milícia civil que representava o poder armado dos 

proprietários que passaram a patrulhar as ruas e estradas em substituição às forças tradicionais, 

derrubadas pelos revolucionários. Para ser integrante dela, era preciso, pois, ser alguém de posses, que 

tivesse recursos para assumir os custos com o uniforme e as armas necessárias (200 mil réis de renda 

anual nas cidades e 100 mil réis no campo). O governo da Regência (1831-1842) colocou então os postos 

militares à venda, podendo então os proprietários e seus próximos adquirirem os títulos de tenente, 

capitão, major, tenente-coronel e coronel da Guarda Nacional (não havia o posto de general, prerrogativa 
exclusiva do Exército). Assim é que com o tempo, o coronel passou automaticamente a ser visto pelo 

povo comum como um homem poderoso de quem todos os demais eram dependentes. Configurou-se no 

Brasil daqueles tempos uma clara distinção social onde os representantes dos dominantes eram 

identificados pelo rango militar (coronel, major, etc..) enquanto que os dominados pelo coronel o eram 

pela visível identificação genérica de "gente", ou a zoológica "cria" (sou "cria" do coronel fulano). 

Disponível em: http://educaterra.terra.com.br/voltaire/500br/coronelismo.htm Acesso em 09/08/2014. 

http://educaterra.terra.com.br/voltaire/500br/coronelismo.htm
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Santos e Caparelli (2005) nos mostraram que um grande número de veículos 

midiáticos atua sobre uma menor parcela da população. Sendo a TV aberta o principal 

veículo de comunicação do país, de acordo com o Instituto de Estudos e Pesquisa em 

Comunicação (EPCOM), recebe investimentos de cinquenta e seis por cento da verba 

publicitária e atua como estruturador do conjunto do mercado de mídia
114

. O 

alinhamento não é só econômico, mas, também, político entre esses grupos e seus 

afiliados, pois ―a ascendência econômica dos grupos geradores de programação 

                                                             
114 Informação divulgada no artigo ―Donos da mídia‖, p. 17, da Revista Carta Capital de 06 de março de 

2002. Disponível em: http://donosdamidia.com.br/media/documentos/DonosCarta.pdf Acesso em 

04/05/2014. 

 

http://donosdamidia.com.br/media/documentos/DonosCarta.pdf
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proporciona as bases para as influências políticas‖ 
115

. Em muitos casos, o faturamento 

desses veículos é sustentado por verbas públicas destinadas por governos 

comprometidos com os donos da mídia local‖ 
116

. Esse fenômeno foi batizado de 

―coronelismo eletrônico
117

‖. 

A história do Brasil foi marcada pelo coronelismo
118

 devido à relação entre os 

‗coronéis‘ locais, líderes das oligarquias regionais, que buscavam tirar proveito do 

poder público, no século XIX e início do século XX e não há como deixar de associar 

esta prática aos atuais impérios de comunicação mantidos por chefes políticos 

oligárquicos que têm, inclusive, forte influência nacional. De acordo com Bayma 

(2001), 

O compadrio, a patronagem, o clientelismo, e o patrimonialismo 

ganharam, assim, no Brasil, a companhia dos mais sofisticados 

meios de extensão do poder da fala até então inventados pelo 

homem: o rádio e a televisão. Constituindo-se em um dos traços 

determinantes do atual poder oligárquico nacional, a posse de 

estações de rádio e de televisão por grupos familiares e pelas 

elites políticas locais ou regionais é o que se convencionou 

chamar de coronelismo eletrônico (2001, p. 01) 

 

Instrumentos de poder e de troca de favores e interesses, as concessões de rádio e 

televisão ainda continuam a servir, no Brasil, como moeda de troca entre o Governo 

Federal e o setor privado. As maiores empresas de comunicação no país se concentram 

nas mãos de grupos familiares e empresariais, e são integradas por governantes que 

representam esses grupos. O agravante disso é que, ao deter esses meios de 

comunicação, por conseguirem concessões públicas de emissoras de rádio e TV e 

jornais, Deputados, Senadores, Governadores e Prefeitos os utilizam para ampliar seu 

poder junto ao eleitorado na sua zona de influência. Em algumas regiões do país, o 

                                                             
115 Ibidem. 
116 Ibidem.  

 
117 Coronelismo eletrônico: a fusão dos papéis de cliente e patrão. A  expressão coronelismo eletrônico 

inclui a relação de clientelismo político entre os detentores do Poder Público e os proprietários de canais 

de televisão, o que configura uma barreira à  diversidade representativa que caracterizaria  uma televisão 

na  qual o interesse  público deveria ser priorizado em relação aos  interesses particulares.  O 

clientelismo é práxis da esfera política que, sequencialmente, se insere  na  comunicação de  massa  por 
conta do seu intrínseco caráter estratégico.  Assim como a  corrupção,  o clientelismo é  apontado como 

uma das patologias dos  sistemas democráticos (SANTOS e CAPPARELLI, 2005)   

 
118 Partimos do seguinte conceito de coronelismo: uma forma peculiar de manifestação do poder político 

privado, com base num sistema elitista e antidemocrático de posse de poder, que se baseia na troca de 

proveitos com o poder público. 



110 

 

 

 

domínio político dos meios de comunicação é condição fundamental para manter a 

hegemonia de grupos e de oligarquias. Isso se dá com nitidez no Norte e Nordeste, 

conforme a tabela anteriormente apresentada, que são as regiões com maior expressão 

destas práticas sem, contudo, serem as únicas. 

Em 1994, o Governo de Fernando Henrique Cardoso afirmou que o processo 

licitatório de emissoras de rádio e televisão não mais repetiria o ciclo histórico, ―no qual 

as concessões de meios de comunicação de massa eram um poderoso trunfo político que 

o governo usava para arregimentar e agradar aliados‖ 
119

 e, em 1997, o Governo Federal 

reiterou sua defesa de que ―todo o serviço de radiodifusão no país seria outorgado por 

critérios públicos e transparentes‖ 
120

. Nessa época, o Ministro das Comunicações 

divulgou que não mais seriam distribuídas emissoras de rádio e TV para empresas 

ligadas aos Deputados e Senadores, entretanto, de acordo com Bayma (2001, p. 03), o 

Ministro ―teve que comparecer à Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos 

sobre a compra de votos de Deputados favoráveis à emenda da reeleição‖ . O autor 

menciona, ainda, que em 2000, mais uma vez, a imprensa denunciou o balcão de 

concessões de emissoras de rádio e televisão no governo FHC, na medida em que o 

Decreto nº 3.451, de 9 de maio de 2000, em seu artigo 47, transformava canais do Plano 

Básico de Distribuição de Canais de Retransmissão de Televisão em VHF e UHF 

(PBRTV) para o correspondente Plano Básico de Distribuição de Canais de Televisão 

sem, sequer, passar pelo Congresso Nacional.  

As licenças e outorgas de rádio e televisão são meras concessões, como o são a 

energia elétrica, o gás de cozinha, as linhas de ônibus e aéreas que são, portanto, bens de 

patrimônio comum, da coletividade. As redes de TV privadas têm tido o direito de 

exercer um papel de controle dos conteúdos da programação que contribuem para o 

domínio ideológico da classe dominante, além de serem empresas extremamente 

lucrativas. Entretanto, cabe salientar que essas empresas são apenas prestadoras de 

serviço e possuem, exclusivamente, os prédios onde estão instaladas, mas não as 

frequências e canais, que ainda são patrimônio público.  

                                                             
119 Entrevista do Observatório de Imprensa com Israel Bayma, publicada em 25/02/2014. Disponível em: 

http://observatoriodaimprensa.com.br/news/showNews/iq010120027p.htm. Acesso em: 30/02/2014. 

 
120 Ibidem.  

 

http://observatoriodaimprensa.com.br/news/showNews/iq010120027p.htm
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A massiva difusão do pensamento conservador, por meio da mídia, contribui 

para reforçar a ordem vigente para que a sociedade não seja transformada. Porém é 

importante ressaltar que a força da ideologia no contexto atual deve-se, sobretudo, aos 

efeitos da queda do ―socialismo real‖
121 

sobre parte da vanguarda operária, que fez com 

que muitos antigos adeptos passassem a desacreditar no projeto socialista. Somam-se a 

essas condições as repercussões no interior da classe trabalhadora das consequências 

das estratégias utilizadas pela burguesia para conter a crise do capital dos anos 1970: a 

reestruturação produtiva
122

 e a ofensiva ideopolítica necessária para a construção da 

hegemonia marcada pela acumulação de capital. Este processo resultou no desemprego 

e na diminuição de direitos sociais conquistados. Essas mudanças acarretaram uma 

postura mais defensiva do que ofensiva ao lutar contra o status quo vigente.  

A concentração dos meios de comunicação se apresenta como um fator restritivo à 

democracia e uma enorme supressão do direito de livre expressão no Brasil, pois não 

existe uma política para as rádios livres e comunitárias. De acordo com Christofoletti 

(2003), ―com debilidades na legislação, ineficiência na fiscalização dos padrões técnicos 

e dos conteúdos, e lobbies de grandes e médias emissoras, o dial
123

 torna-se um terreno 

reservado quase que exclusivamente para as rádios comerciais‖. Embora as concessões 

de radiodifusão sejam figuras de caráter público, com prazos definidos para a 

exploração e com contrapartidas sociais de seus beneficiários, a sua cassação é muito 

                                                             
121 Com o fim da Segunda Guerra Mundial o mundo se dividiu em um sistema bipolar, um lado sob 

influência do capitalismo com os EUA e o outro sob influência do ―socialismo real‖ com a URSS, 
marcado principalmente pela enorme participação do Estado. Iniciou-se assim, uma disputa ideológica. O 

socialismo foi expandido por Stállin de maneira ditatorial e diferente do idealizado por Marx, que o 

socialismo seria alcançado através de uma revolução proletária, tornando-se a fase de transição do 

capitalismo para o comunismo. O embate entre as duas potências teve seu ápice no final do século XX 

durante a chamada ―Guerra Fria‖, na qual as duas nações realizaram altos investimentos na indústria 

bélica, mas houveram mais ameaças do que um confronto direto. No decorrer da década de 1980, a União 

Soviética enfrentou uma profunda crise, atingindo a política e a economia, resultando na desintegração do 

―socialismo real‖ e fim da União Soviética. Um dos símbolos deste processo foi a queda do Muro de 

Berlim em 1989, um ato que representou a tomada de poder pela classe burguesa, que até então fazia 

concessões por receio da classe trabalhadora que havia ganho um caráter revolucionário. Os Estados 

Unidos firmou assim sua hegemonia no mundo, pressionando a abertura da economia mundial para o 

neoliberalismo. (DINIZ, 2011) 
 
122  Trata-se de uma redefinição das bases da economia e mudanças no mundo do trabalho.  

 
123 Linha discada (dial up) é um tipo de acesso à Internet no qual o usuário usa um modem e uma linha 

telefônica para se ligar a um nó de uma rede de computadores.  
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rara no sistema nacional
124

. A regra geral aplicada tem sido a de renovação automática 

das concessões para as emissoras, gerando períodos infinitos de domínio de algumas 

redes no espaço audiovisual. 

A ausência de cumprimento dos marcos regulatórios do Setor de Comunicação 

no Brasil, aliada à concentração de patentes nas mãos de países como os Estados Unidos 

(satélites americanos) e ao desconhecimento agudo por parte da opinião pública de 

como a mídia é atua na redução da diversidade informativa e cultural, tem perpetuado o 

fortalecimento cada vez maior dos grupos econômicos dominantes do Setor de Mídia no 

Brasil. O resultado desse vazio regulatório é a consolidação histórica
125

 no Brasil de um 

sistema de mídia que tem nas suas origens a concentração como sua principal 

característica.  

A quebra do monopólio do setor dos meios de comunicações pode contribuir 

para o desenvolvimento de uma consciência sócio-política da população brasileira, além 

de integrar diversas regiões e instâncias organizadas politicamente em prol de uma 

transformação social em que a classe trabalhadora também possa expressar uma visão 

de mundo distinta. Até que a questão das renovações automáticas das concessões da 

mídia deixe de existir, a mídia empresarial e o Estado brasileiro continuarão a manter a 

difusão de um pensamento único dominante e reforçando a hegemonia burguesa. 

 Além de todas as práticas de favorecimento por parte do Estado para com os 

empresários do setor de mídia, relatadas ao longo deste trabalho, a mídia empresarial se 

intitula para o grande público como ―neutra‖ e ―imparcial‖. No próximo item 

abordaremos o funcionamento dessa mídia no processo de divulgação de informações. 

 

2.2. O DISCURSO DA ―NEUTRALIDADE‖ DA MÍDIA MODERNA   

 

                                                             
124O caso mais recente é o que envolveu o apresentador Gugu Liberato em outubro de 2002. Gugu teria 

comprado canal em Cuiabá antes do prazo legal. Talvez a transação passasse despercebida, caso o 

apresentador não fosse o âncora do programa eleitoral gratuito do candidato governista à presidência da 

república, José Serra. À época, reportagem da Folha de São Paulo apresentou a denúncia, causando alarde 
e quase que obrigando o ministro das Comunicações, Juarez Quadros, a anular a concessão de Tv à 

Pantanal Som e Imagem, empresa adquirida pelo apresentador.  
125 No subitem 2.2.2 foram apresentados os dois maiores conglomerados de comunicação já formados no 

país: os Diários Associados, de Assis Chateaubriand e as Organizações Globo, de Roberto Marinho. 

Ambos os grupos cresceram e se consolidaram através de propriedade cruzada na mídia, ao mesmo tempo 

em que integravam a produção e a distribuição de informação e entretenimento.  
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A mídia é o principal meio de disseminação de informações e ideias e, por estar 

concentrada nas mãos dos seus representantes no poder, a ideologia é massificada com o 

objetivo disseminar os valores e os interesses da classe dominante, tanto para os 

representantes desta própria classe, quanto para os integrantes da classe trabalhadora, de 

modo a naturalizar as desigualdades sociais, minimizar os conflitos de interesse e 

perpetuar a ordem vigente. Difunde-se que inexiste uma divisão de classes, mas sim a 

existência de diferenças ‗naturais‘ entre os seres humanos, a fim de manter a dominação 

de uma classe sobre a outra sem contestação.  

Neste item, aborda-se a atuação da mídia empresarial enquanto agente político e 

partidário, bastante distante do elemento ‗meramente informativo‘ e ‗neutro‘ que busca 

difundir. Ao contrário, constata-se que a mídia se constitui em um instrumento político, 

que expressa a posição dos seus proprietários.  

Conforme exposto segundo a teoria social de Marx, a noção de ideologia está 

ligada intimamente com a divisão da sociedade em classes e a forma como a classe 

dominante difunde sua visão de mundo para torná-la universal. (IASI, 2011, p.78). A 

distância dessa autoconsciência ocorre, entre outras razões, devido à massiva 

disseminação do preconceito, que interfere na capacidade de enxergar a totalidade. A 

consequência disso é que os trabalhadores, de forma geral, não agem como uma classe 

lutando contra a ordem do capital, mas naturalizam e contribuem na perpetuação desta 

ordem. Neste sentido, Iasi (2013) afirma que: 

O senso comum reflete este movimento e é no cotidiano que ele 

se manifesta. Se podíamos falar de um senso comum 

progressista, ou tendencialmente de esquerda, no contexto de 

intensificação da luta de classes na crise da autocracia burguesa 

e no processo de democratização, hoje no quadro de uma 

democracia de cooptação consolidada temos um senso comum 

que tende a ser conservador e, por vezes, reacionário.
126

 

 

O senso comum tem sua origem na formação histórico-social, da sua resultante 

cultural, da continuação das relações sociais de produção burguesas, ―mas também do 

processo político mais recente que, como toda práxis, pode superar ou reforçar o 

                                                             
126 ―Senso comum e conservadorismo: o PT e a desconstrução da consciência‖, publicado em 25/04/2013 

e disponível em: http://blogdaboitempo.com.br/2013/04/25/senso-comum-e-conservadorismo-o-pt-e-a-

desconstrucao-da-consciencia/. Acesso em: 20/01/2014. 

 

../../../Principal/AppData/Downloads/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/25/04/2013
http://blogdaboitempo.com.br/2013/04/25/senso-comum-e-conservadorismo-o-pt-e-a-desconstrucao-da-consciencia/
http://blogdaboitempo.com.br/2013/04/25/senso-comum-e-conservadorismo-o-pt-e-a-desconstrucao-da-consciencia/
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existente‖ (IASI, 2013). As questões de senso comum, ideologia e hegemonia possuem 

relação intrínseca.  

Para Gramsci, o conceito de hegemonia não se limita a uma direção política, mas 

representa a direção cultural e moral da sociedade, ou seja, uma visão de mundo 

dominante. O autor explica que a hegemonia se apoia no consenso, na coesão de 

pensamentos e na força, que se relaciona à coerção.  

Gianotti (2010), neste sentido, afirma que a ―Não existe mídia neutra, sem lado. 

A mídia empresarial tem um lado muito claro, que é manter a sociedade como está‖
127

. 

A mídia hegemônica serve à classe dominante, sendo formadora de consenso e 

puramente comercial. Ainda de acordo com Gianotti (2010), atualmente, a mídia é 

muito mais poderosa do que há cerca de quarenta anos, e seus donos não querem perder 

o poder. A grande distração que a mídia promove é a transformação da vida pública e a 

política em espetáculo, pela maneira como apresenta os fatos, as diferenças ideológicas, 

religiosas e políticas. Gianotti concorda com uma fala do ex-Presidente Lula durante as 

eleições presidenciais de 2006: ―A mídia age como um verdadeiro partido político‖. A 

mídia e o Estado servem de instrumentos ideológicos para a burguesia exercer o 

domínio sobre o conjunto da sociedade.  

Na concepção de Gramsci, como já visto, ambos representam, ao mesmo tempo, 

a disputa e a manutenção do poder, que ―se dão pela articulação de coerção e 

convencimento ou, ainda, ditadura e hegemonia‖. (GRAMSCI apud Neiva, 2009, p. 

22).  No primeiro capítulo, identificamos o conceito de hegemonia como ―o predomínio 

ideológico das classes dominantes sobre a classe subalterna na sociedade civil‖. 

(CARNOY, p. 93). A respeito dos conceitos de hegemonia e sociedade civil, Carnoy 

explica que 

O primeiro é um processo na sociedade civil pelo qual uma parte 

da classe dominante exerce o controle, através de sua liderança 

moral e intelectual, sobre outras frações aliadas da classe 

dominante. A fração dirigente detém o poder e a capacidade 

para articular os interesses das outras frações. (...) O segundo é a 

relação entre as classes dominantes e as dominadas. A 

hegemonia compreende as tentativas bem sucedidas da classe 

dominante em usar sua liderança política, moral e intelectual 

para impor sua visão de mundo como inteiramente abrangente e 

universal, e para moldar os interesses e as necessidades dos 

grupos subordinados. (CARNOY, p. 87) 

                                                             
127 Debate sobre Mídia e Sociedade, no dia 15/10/2010, na Semana do Professor da UFRJ.  
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Conforme exposto, ―o modo de produção da vida material condiciona o processo 

da vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do homem que 

determina o seu ser, mas, pelo contrário, o seu ser social é que determina sua 

consciência.‖ (MARX, 1983, p.17). Partindo dessa premissa, afirmamos que a ideologia 

tem a função de esconder e disfarçar as divisões sociais, aparentando que as diferenças 

entre as pessoas são naturais, ou seja, é uma questão referente à capacidade individual 

(seja intelectual ou de força de vontade). Entretanto, essas diferenças são, na verdade, 

produzidas pela divisão da sociedade em classes. Chauí (1995) esclarece que a ideologia 

produz uma ilusão social, pois faz  

com que todas as classes sociais aceitem as condições em que 

vivem, julgando-as naturais, normais, corretas, justas, sem 

pretender transformá-las ou conhecê-las realmente, sem levar 

em conta que há uma contradição profunda entre as condições 

reais em que vivemos e as idéias. (p. 170) 

 

Nos dias atuais, a divulgação dos acontecimentos sociais, das polêmicas entre 

visões de mundo e ideais, das críticas sobre os fatos ocorridos no mundo e da produção 

literária tendem a ceder lugar à sua mera apresentação, a fim de aparentar a 

―imparcialidade‖ dos instrumentos de divulgação. Entretanto, tudo o conteúdo que se 

apresenta ao público passa por um filtro, de acordo com os interesses dos dominantes.  

No século XX, os meios de comunicação alcançaram um novo patamar. O 

primeiro grande avanço foi a invenção do rádio, na década de 1920 e, na década de 

1950, a criação da televisão representou um grande avanço na comunicação com o uso 

comercial, mas também político. O mais novo salto na comunicação ocorreu na década 

de 1990, com o surgimento e a popularização da internet, que possibilita a transmissão 

das informações em tempo real. A este respeito Giannotti afirma que: 

O que era simples imprensa virou mídia. Do velho jornal e dos 

raros livros, passamos rapidamente ao cinema, rádio, televisão e, 

finalmente, à internet e toda a mídia eletrônica. Os instrumentos 

mudaram e se ampliaram enormemente
128

. 

 

O avanço tecnológico, todavia, não alterou o fato de que a mídia, nas mãos da 

classe dominante, continua a ser uma ferramenta de manutenção da hegemonia 

                                                             
128 GIANNOTTI, Vitto. ―Mídia: o verdadeiro partido da burguesia‖, disponível em:  

http://www.mst.org.br/jornal/262/artigo. Acesso em: 15/04/2013 

http://www.mst.org.br/jornal/262/artigo
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burguesa. Ressalvamos que, tanto a evolução das tecnologias de impressão quanto o 

jornalismo em si, difundiram-se de forma diferenciada em cada país. No Brasil, por 

exemplo, veremos que a mídia foi historicamente marcada pela presença da censura em 

diferentes momentos históricos, dentre estes os período ditatoriais: Vargas em 1937 e 

nos 21 anos de ditadura militar. Melo (2005), dissertando sobre a censura do regime 

militar, explica que: 

O exercício do jornalismo foi cerceado com rigor e foi nesse 

período que a notícia off the Record (quando não se identifica a 

fonte) ganhou relevo, [e cedeu] espaço para informações 

passadas no anonimato e para versões de fatos que muitas vezes 

não podiam ser checados. O corte de publicidade oficial nos 

veículos era uma excelente forma de pressão, pois 

desestabilizava o jornal economicamente. (Melo, 2005) 

 

Ribeiro (2003) explica que, até a década de 1940, a maioria das publicações 

jornalísticas eram, essencialmente, instrumentos políticos; porém, defende que esse fato 

mudou na década de 1950, principalmente no Rio de Janeiro. Segundo o autor,  

A imprensa foi deixando de ser definida como um espaço do 

comentário, da opinião e da experimentação estilística e 

começou a ser pensada como um lugar neutro, independente. O 

jornalismo não era mais visto como um gênero literário de 

apreciação de acontecimentos. (2003, p. 148).  

 

Porém, se a mudança assinalada pelo autor se deve ao regime ditatorial, no 

momento atual, segundo Ribeiro, a forma de noticiar deve-se ao fato de vivermos numa 

sociedade moderna com ritmo acelerado, na qual os jornais foram padronizados e 

adaptados para tornarem-se veículos dinâmicos de notícias e propaganda. A este 

respeito, afirma que: 

O texto noticioso deveria ser estruturado segundo a ordem 

decrescente de interesse e relevância das informações, de 

maneira que o leitor tivesse acesso aos dados essenciais sobre o 

acontecimento nos parágrafos iniciais, caso não pudesse ler a 

matéria até o final (2003, p. 150).  

 

Mas esta afirmação do autor capta apenas a aparência da realidade. Além da tal 

padronização, os fatos não mais são narrados, mas simplesmente expostos, pois como 

afirma o próprio autor, essa padronização ―facilita não só a imediata assimilação das 

mensagens (pela restrição dos códigos linguísticos), mas também a sua própria 
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produção‖. (p. 155) Arbex
129

 entende que esse formato permite a fabricação de 

―amnésia social‖, possibilitando a manipulação da informação. Na mesma direção, 

Abramo esclarece que o objetivo e o funcionamento desta intenção são ideológicos. 

Neste sentido, afirma o autor: 

O que torna a manipulação um fato essencial e característico da 

maioria da grande imprensa brasileira hoje é que a hábil 

combinação dos casos, dos momentos, das formas e dos graus de 

distorção da realidade submete, em geral e em seu conjunto, a 

população de ver e compreender a realidade real e a induza a 

consumir outra realidade, artificialmente inventada. (Abramo, 

2003, p. 33) 

  

Abramo explica, ainda, que a manipulação é feita de diversas formas, mas que 

―é importante notar que não é todo o material que toda a imprensa manipula sempre‖ 

(2003, p. 24). A questão é problemática porque, de acordo com o autor, ela marca a 

essência da produção cotidiana da imprensa e é feita a partir de cinco padrões de 

manipulação: 

1º. Ocultação de fatos: este padrão é decisivo, pois, de acordo com o autor: 

(...) o fato real ausente deixa de ser real para se transformar em 

imaginário. E o fato presente na produção jornalística, real ou 

ficcional, passa a tomar o lugar do fato real e a compor, assim, 

uma realidade diferente da real, artificial, criada pela imprensa. 

(p. 27) 

 

2º. Fragmentação: implica a seleção do fato e a sua descontextualização:  

(...) todo o real é estilhaçado, despedaçado, fragmentado em 

milhões de minúsculos fatos particularizados, na maior parte dos 

casos desconectados entre si, despojados de seus vínculos com o 

geral, desligados de seus antecedentes e de seus consequentes no 

processo que ocorrem. (p. 27) 

 

3º. Inversão: trata-se da substituição de uma parte por outras, destruindo a 

realidade original e criando artificialmente uma outra ―realidade‖. Existem várias 

formas de inversão, o autor foca quatro principais: da relevância dos aspectos, da forma 

pelo conteúdo, da versão pelo fato e inversão da opinião pela informação. (p. 28 - 31) 

4º. Indução: este padrão trata da 

                                                             
129 Na apresentação da obra de Abramo (2003), na p. 9.  
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(...) hábil combinação dos casos, dos momentos, das formas e 

dos graus de distorção da realidade submete, (...) a população à 

condição de excluída da possibilidade de ver e compreender a 

realidade real e a induza a consumir outra realidade, 

artificialmente inventada. (p. 33) 

 

5º. Global ou especifico do jornalismo de televisão e rádio: no primeiro 

momento o fato é apresentado sob ângulos sensacionalistas, no segundo os testemunhos 

dos personagens envolvidos são mostrados detalhadamente, e no terceiro momento a 

autoridade anuncia as providências, desestimulando qualquer ação autônoma e 

independente do povo, submetendo-o ao controle dela (p. 35 e 36). 

A análise de Abramo permite observar o quanto a informação é distorcida para 

convencer a população de que não há razão para agir de determinada maneira. O poder é 

exercido para manter e ampliar o lucro; e a mídia hegemônica, enquanto instrumento da 

classe dominante, tem por função principal a disseminação da ideologia burguesa, como 

procuramos demonstrar ao longo deste item.  

A identificação desses padrões não é tarefa fácil. Lima (2006) evidenciou 

alguns exemplos de omissões e distorções em coberturas feitas pela mídia empresarial a 

respeito da crise política no Brasil para rotular a realidade complexa
130

. Neste mesmo 

sentido, Iasi (2011) explica que o conceito de ideologia analisado na obra ―A Ideologia 

Alemã‖, está ligado às seguintes dimensões
131

:  

1- Dominação, expressa em ideias, de uma classe sobre a 

outra é a sua função. 

2- Inversão: dimensão exaustivamente trabalhada por Marx. 

Iasi explica que não se pode confundir inversão com irrealidade. 

Exemplos disso são os fatos de a classe dominante ser 

apresentada como emancipatória, o capitalismo como vontade 

universal, a história como natureza, a relação entre pessoas 

como se fossem relações entre coisas, etc. 

3-  Naturalização das relações de dominação, quando na 

verdade é algo historicamente construído. 

4-  Justificações, na medida em que a ideologia apresenta o 

sistema como natural para justificar a necessidade de manter 

tudo como está. 

5-  Apresentação do particular como se fosse universal, ou 

seja, apresentar através da ideologia o interesse dominante como 

se fosse o de todos.  

                                                             
130 No tópico ―Omissões, saliências e distorções‖ em Mídia: crise política e poder no Brasil. 

 
131 IASI, 2011, páginas 80 e 81. 
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Na ―Ideologia Alemã‖, Marx e Engels afirmam exatamente isso e, adiante, 

sustentam que essas ideias dominantes nada mais são do que as relações sociais 

dominantes que se expressam em ideias de sua dominação. Além de deter o poder 

econômico e, consequentemente, os meios de produção, esta classe também dissemina 

as ideias de maneira a possibilitar a universalização da sua concepção de mundo, 

mesmo para a classe trabalhadora. 

Os meios de comunicação difundem, socializam e massificam ideias e visões de 

mundo. Sua força se justifica porque esta difusão ocorre ampla e implacavelmente, até 

serem aceitas e, quase, incontestadas. Há, ainda, uma interação com as relações sociais 

de produção dominantes, enquanto valores introjetados nas pessoas e reforçados pelos 

meios de comunicação. 

A divulgação em massa reforça, mas não cria ideologia, sendo um momento de 

circulação, não de produção. A produção de ideologia tem que ser buscada na maneira 

como os homens, ao viver relações sociais, as incorporam e interiorizam na forma de 

valores (questão tratada no capítulo 1). A tese de Iasi (2006) demonstra que é um 

equívoco central de grande parte das análises de muitos autores , ao compreenderem que 

a mídia produz, divulga e faz as pessoas incorporarem e repetirem esses valores. 

Entendemos que a introjeção se dá num processo anterior à divulgação do discurso 

dominante. 

A mídia não produz ideologia, ela é um importante meio de massificação desta. 

E massifica tanto porque apesar de as ondas de radiofrequência e os sinais de satélite 

serem espaços públicos, tornaram-se ―propriedade‖ de um conjunto de poucas famílias e 

políticos influentes. É comum assistirmos críticas divulgadas pelos meios de 

comunicação a alguns posicionamentos dos governos em geral, mas não se vê encontra 

qualquer crítica às relações de produção capitalistas. A razão para que isso ocorra é o 

fato de que a burguesia é proprietária desses meios de comunicação e os utilizam de 

acordo como os seus interesses.  

 Fruto de um grande esforço de diversos setores da sociedade, o Marco Civil da 

Internet (PL 2126/2011), definindo as regras e os principais direitos civis na internet. O 

artigo 20 desse projeto de lei retira a responsabilidade dos sites sobre os conteúdos 

gerados por terceiros, acabando com a insegurança jurídica e com a desculpa utilizada 
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para a censura automática. Contudo, a pressão da Rede Globo conseguiu criar no Marco 

Civil uma exceção para esta regra, ao definir que, para conteúdos com direito autoral, 

serão tratados especificamente na Lei de Direito Autoral, o que mantém a situação atual 

para esses tipos de conteúdo até que a lei seja reformada. Com isso, a Globo seguirá 

censurando o debate acerca de sua obra na internet, mas os outros tipos de conteúdos 

passam a ter uma garantia legal contra a censura automática. 

A privacidade se transformou, literalmente, em uma mercadoria na internet. 

Geralmente, nos diversos serviços gratuitos que podem ser utilizados na rede, o produto 

a ser comercializado
132

 é o próprio internauta na forma dos seus dados mais íntimos. A 

lógica da privacidade como mercadoria compromete a própria liberdade de expressão. 

Sem regras de proteção da privacidade, ficávamos vulneráveis ao humor de um Estado 

autoritário, vigilante e aos interesses privados das empresas. Por isso, o Marco Civil 

estabelece uma série de proteções a nossa privacidade na internet. O artigo 7 define  que 

as fotos e textos que você excluiu há muito tempo e que pensa terem sido apagados com 

a sua saída desta rede social, finalmente terão que ser efetivamente excluídos com a 

aprovação da lei. O marco civil torna ilegal a cooperação entre empresas e governos no 

monitoramento massivo. Isso sim impede que as empresas de telecomunicação guardem 

os dados de tudo o que fazemos na rede. 

As bancadas conservadoras do Congresso Nacional conseguiram a inclusão do 

artigo 16 ao projeto, que define o armazenamento obrigatório de tudo que se fizer em 

determinados sites para fins de investigação policial. Esta inclusão protege a 

privacidade ao estabelecer a vigilância em massa. Inverte o preceito constitucional da 

presunção de inocência, onde todos passam a ser considerados culpados até provem o 

contrário. 

O Marco Civil trata, ainda, sobre a neutralidade. No artigo 9 diz, claramente, que 

a empresa de infraestrutura deverá ―tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de 

dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação‖. 

Ou seja, deve ser neutra em relação ao que passa nos seus cabos vendendo apenas 

capacidade de tráfego sem interferir no tráfego em si. As empresas de telecomunicação 

                                                             
132 Plataformas como Google e Facebook utilizam suas informações pessoais, os dados gerados pelo seu 

comportamento, tais como buscas, avaliações positivas e negativas de conteúdos existentes e o próprio 

conteúdo da sua comunicação para vender para empresas interessadas no seu padrão de consumo, ou 

mesmo para fornecer a governos que estejam monitorando a movimentação política de seu país ou de 

outros. 
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(Vivo/Telefônica, Claro/Embratel, TIM e Oi), são as principais opositoras, pois querem 

poder negociar de todos os lados do balcão e impor condições assimétricas para o 

consumidor.  

Para os donos dos meios de comunicação e seus representantes no poder, ter 

liberdade de expressão é ter o direito de expressar opiniões particulares. E, 

simultaneamente, defendem a neutralidade. Ou seja, há um problema dialético nesse 

discurso, visto que falta equilíbrio.  

Ao longo da argumentação apresentada, pode-se constatar que a neutralidade e a 

imparcialidade apregoadas pelas mídias empresariais inexistem, dada a simbiose entre o 

Estado e esses instrumentos de difusão de informações. A sociedade civil expressa 

múltiplos interesses, mas o Estado prioriza, essencialmente, aqueles emanados pela 

classe dominante. Para Viana (2003, p. 26), ―a oposição entre o público e o privado, 

retirando sua veste ideológica, é a oposição entre o capital (capitalista coletivo ideal) e o 

‗resto‘ da sociedade‖.  

 Por todas as problemáticas expostas, no próximo capítulo apresentaremos uma 

resistência perante a esse quadro. Apesar do Estado capitalista recorrer, com grande 

constância, aos meios de comunicação como veiculadores de ideologia e de legitimação 

do seu poder e das relações sociais de exploração existentes, há espaços para disputas e  

estas são fundamentais, principalmente ao pensarmos em um projeto societário distinto. 

Trataremos, a seguir, do processo de luta
133

 contra-hegemônica nesse setor, analisando o 

principal projeto de democratização da mídia no Brasil.  

 

 

 

 

 

3- A LUTA PELA DEMOCRATIZAÇÃO DA MIDIA NO BRASIL 

 

                                                             
133 Salientamos que nem todo movimento social está orientado por uma lógica de superação do capital na 

busca pelo socialismo. Por exemplo, existem movimentos anticapitalistas que não tem como projeto 

societário a superação da ordem, o que também acontece no plano individual. Há indivíduos que 

defendem ideias anticapitalistas, porém, não enxergam outra sociedade além do capital, o que os mantém 

na exploração dentro da sociedade dividida em classes sociais.  Esse debate pode ser encontrado no texto 

de Ellen Wood ―O que é anticapitalismo?‖. 
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O presente capítulo trata da luta contra o monopólio da mídia no Brasil. 

Inicialmente, apresentamos o contexto do surgimento da luta pela democratização da 

comunicação no país, elencando as propostas, as conquistas e os desafios atuais do 

Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC). Essa escolha deve-se 

ao fato da entidade ter, historicamente desde a década de 1990, um importante papel no 

embate político e institucional acerca da questão e ao fato de ter apresentado o primeiro 

projeto de lei pela democratização da Comunicação do país, tornando-se assim, a 

principal referência para os demais projetos. 

Posteriormente, expomos uma análise desse projeto, com o objetivo de 

apresentar algumas reflexões teóricas acerca das possibilidades reais de construção de 

uma mídia democrática no país. Para tal, analisamos as particularidades do 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil e as transformações sociais provocadas pelas 

relações burguesas à atual crise do capital, com o intuito de refletir sobre os desafios 

postos para a luta popular e democrática neste contexto. 

A Mídia está sendo compreendida, neste trabalho, como o complexo de meios de 

comunicação que envolve mensagem e recepção, por formas diversas e que representa 

uma forma de poder, pois, como afirma Fonseca (2011), possui papéis extremamente 

significativos, dentre eles: 

 [...] influir na formação das agendas públicas e governamentais; 

influenciar a opinião de inúmeras pessoas sobre temas 

específicos; participar das contendas políticas, em sentido lato 

(defesa ou veto de uma causa, por exemplo) e estrito (apoio a 

governos, partidos ou candidatos); e atuar com ―aparelhos 

ideológicos‖ capazes de organizar interesses (p.41)
134

 

 

Trata-se, em sua maioria, de empresas privadas que, como tal, objetivam auferir 

lucro e atuam em consonância com os interesses dos seus proprietários e compõem o 

que Gramsci denominou de ‗aparelhos privados de hegemonia‘, cujo objetivo é manter 

as condições necessárias para o ―apassivamento‖
135

 da classe trabalhadora, por meio do 

                                                             
134 FONSECA, Francisco. Mídia, poder e democracia: teoria e práxis dos meios de comunicação. In 

Revista Brasileira de Ciência Política, nº 6. Brasília, julho - dezembro de 2011, pp. 41-69. Disponível em: 
http://periodicos.unb.br/index.php/rbcp/article/viewFile/5731/4737  

 
135 IASI (2013 ARTIGO) afirma que ―estamos diante de um longo ciclo que resultou em um processo de 

transformismo, apassivamento da classe trabalhadora e recuo em sua consciência de classe que expressa 

uma profunda fragmentação e derrota política dos trabalhadores‖. (p. 68) Disponível em 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/2175-795X.2013v31n1p67/25650  

http://periodicos.unb.br/index.php/rbcp/article/viewFile/5731/4737
https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/2175-795X.2013v31n1p67/25650
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convencimento para perpetuar a dominação de uma classe sobre a outra. Vimos que esse 

convencimento é compreendido a partir da concepção marxiana de ideologia: 

estritamente como mecanismo de dominação burguesa, cujo intuito é naturalizar as 

relações sociais, para possibilitar a apropriação privada das riquezas. 

A grande mídia, como afirma Guimarães (2013)
136

, pode ser definida não só 

pelo seu ‗tamanho‘ mas, principalmente, pelo caráter classista que orienta os seus 

interesses e a sua ação, por isso a denominamos de mídia empresarial. Demonstramos 

que esta mídia exerce a função de porta-voz dos interesses particulares, empresariais e 

políticos, no Brasil e no mundo. Todavia, seus donos ocultam esse papel sob o discurso 

do exercício do ―dever da informação‖, baseado numa suposta ideia de neutralidade, 

independência e apartidarismo.  

Como mencionado, os órgãos da mídia – emissoras de TV, rádios, jornais 

revistas e portais de internet, atuantes na esfera pública são, em sua maioria, empresas 

privadas, o que significa que, embora sua ação seja complexa, essas características são 

cruciais para analisar a relação entre os agentes privados e a esfera pública. No Brasil, a 

riqueza e o poder são altamente concentrados. Assim, quem detém uma importante 

parcela de poder, e este é privilégio dos grandes empresários e dos seus representantes 

nas instâncias governamentais. A esse respeito, Alves (2009) afirma que:  

A propriedade das empresas dos meios de comunicação está 

concentrada num pequeno grupo familiar, dentre esse grupo há 

proprietários que ocupam cargos de mandato eletivo ou são 

grupos políticos atuantes, utilizando-se da mídia como meio 

para se manterem no poder. (p. 05).  

 

O modo de produção comunicacional de maior abrangência, assim como seu 

produto, atende aos interesses dominantes e, portanto, não traduz ou discute os 

interesses dos grupos tornados subalternos. A mídia empresarial não possui qualquer 

compromisso com a verdade nem com uma sociedade democrática, ou seja, funciona 

coerentemente com os interesses defendidos. A intensa concentração dos meios de 

comunicação nas mãos de poucos afortunados faz com que esses restritos grupos 

decidam o que duzentos milhões de pessoas irão ver e ouvir no país. Resumindo a 

                                                                                                                                                                                   
 
136 GUIMARÃES, Cátia Corrêa. ―(Modo de fazer) jornalismo e contra-hegemonia‖, (2013) p. 153. Artigo 

disponível em http://www.uel.br/grupo-pesquisa/gepal/v12_catia_GII.pdf  

http://www.uel.br/grupo-pesquisa/gepal/v12_catia_GII.pdf
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análise apresentada até aqui com relação à influência exercida pela mídia no Brasil, 

Dantas afirma que esta:  

(...) chegou dividida à Revolução de 1930, apoiada por Roberto 

Marinho, derrubou Vargas duas vezes, na segunda levando-o ao 

suicídio. Colocou-se contra aos governos JK e João Goulart. 

Apoiou os golpistas de ocasião. Opôs-se à ditadura, depois de 

ter a ela servido.
137

  

 

Muitos estudiosos dessa problemática defendem que denunciar a forma como 

essa concentração se apresenta é tarefa essencial para a construção de uma sociedade 

democrática. Fernandes (2009, p.08), por exemplo, sustenta a necessidade de 

―aperfeiçoamento das instituições democráticas e desenvolvimento social e econômico‖. 

De acordo com o autor, a concentração da mídia nas mãos de poucos, representa uma 

ameaça à liberdade de expressão e ao direito à informação da população e, em última 

instância, coloca em risco o próprio sistema democrático. Neste sentido, Braz, em 2011, 

analisou a questão das concessões de canais e afirmou que o Código Brasileiro de 

Telecomunicações precisa ser substituído por um novo marco regulatório do setor, 

posto que: 

Entre outras razões, por estar defasado em relação às novas 

tecnologias. A grande polêmica será em torno do modelo de 

concessões de canais de rádio e televisão, que privilegia grandes 

grupos e facilita barganhas políticas. Entre outras facilidades, a 

legislação permite a propriedade cruzada dos meios de 

comunicação. Um mesmo grupo pode controlar jornais, revistas, 

emissoras de rádio e televisão e internet, o que compromete a 

pluralidade da informação. Quarenta grupos com abrangência 

nacional detêm o controle de 545 veículos. Apenas dois desses 

grupos - Editora Abril e Rede Globo - controlam diretamente 

143 veículos. 
138

 

 

Um agravante disso é o fato o Brasil ser um país onde o Congresso Nacional, 

que deveria fazer as leis que regulam democraticamente as atividades da mídia, permite 

que seus integrantes sejam, eles próprios, concessionários de emissoras de rádio e 

televisão. Embora sejam impedidos por nossa Constituição Federal, vimos que muitos 

                                                             
137 Disponível no artigo ―A mídia sob profundo impacto de mudanças meteóricas‖ publicado no dia 

25/09/2010 no site <http://www.cartamaior.com.br> 

 
138 BRAZ, Adriana. ―Informação comprometida‖, artigo publicado em 2011 e disponível em: 

http://portaldacomunicacao.uol.com.br/graficas-livros/32/artigo202518-1.asp 

http://www.cartamaior.com.br/
http://portaldacomunicacao.uol.com.br/graficas-livros/32/artigo202518-1.asp


125 

 

 

 

parlamentares ainda controlam ou influenciam os veículos de comunicação no país. 

Ainda que corram risco de perder o mandato, os parlamentares também podem votar nas 

renovações de suas próprias concessões. 

Alguns movimentos populares têm se organizado para se confrontar com este 

poderio das empresas de comunicação no país. A seguir, exporemos o contexto 

internacional e as influências para o surgimento da luta pela democratização da 

comunicação no Brasil. 

 

 

3.1 – O CONTEXTO DO SURGIMENTO DA LUTA PELA DEMOCRATIZAÇÃO 

DA COMUNICAÇÃO NO BRASIL   

 

O debate internacional sobre a democratização da comunicação tem como pano 

de fundo a Guerra Fria. No final da década de 1960, a América Latina passou a ser uma 

das áreas prioritárias na disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. A região 

se visibilizava, também, pela emergência de um pensamento próprio no debate 

comunicacional, que denunciava a dominação exercida pela mídia. De acordo com 

Gomes (2010)
 139

 vários acadêmicos regionais integraram uma equipe de especialistas 

que contribuíram para o surgimento de um novo paradigma, que defende a possibilidade 

da classe operária também poder se expressar nos grandes meios de comunicação. 

Observamos que esta era uma época de fortes levantes de trabalhadores na América 

Latina e da recente vitória do socialismo em Cuba. 

Foi nos fóruns do Órgão das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO) que, a partir, principalmente, da década de 1960, os sistemas de 

comunicação passaram a ser tema de interesse. A pressão veio dos representantes das 

chamadas nações não alinhadas, que reivindicavam maior equilíbrio no fluxo de 

informações entre os países do primeiro e do terceiro mundo (PUNTEL, 1994). Esse 

debate na UNESCO é referência para as demais discussões no setor, até os dias de hoje. 

Nessa ocasião, foi proposta pela União Soviética uma regulação internacional dos meios 

de comunicação, que buscava blindar suas fronteiras dos produtos norte-americanos. 

                                                             
139 GÓMEZ, Gislene. ―NOMIC 30 anos: O que vamos comemorar?‖. In  Revista do Instituto Humanistas 

Unisinos, número 337, de 02.08.2010. Disponível em: 

 http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3392&secao=337  

http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3392&secao=337
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Isso causou um confronto entre os países centrais e os considerados do Terceiro Mundo; 

sendo que estes últimos se aliaram aos soviéticos (GOMES, 2010) na defesa da questão. 

  

As primeiras propostas de ação foram dando espaço às questões como a 

concentração da propriedade dos meios de comunicação, a intervenção dos Estados 

autoritários e os conteúdos dos sistemas de comunicação. À medida que o debate 

avançava, começou a se solidificar a ideia de que, para estabelecer um fluxo equilibrado 

de informações, é necessário implementar Políticas Nacionais de Comunicação (PNC). 

A ideia aparece pela primeira vez na Conferência Geral da UNESCO, em 1970 

(RAMOS, 2000). A implantação destas políticas era compreender como ―o melhor 

caminho para a democratização do acesso das populações à informação e à educação, 

logo, ao exercício da política e da cidadania‖ (RAMOS, 2000, p. 04).  

O debate das Políticas Nacionais de Comunicação (PNC) gerou grande alarde 

nos países liberais (minoritários na UNESCO) que trataram a proposta como um ataque 

à liberdade de imprensa, considerada um dos pilares da democracia liberal. A reação 

centrou-se, inicialmente, na Sociedade Interamericana de Imprensa (RAMOS, 2000). 

Devido às diversas polêmicas geradas nesses debates, a Conferência Geral da UNESCO 

de 1976 solicitou ao diretor-geral um estudo sobre a questão da produção e difusão da 

comunicação nos países da UNESCO. 

Assim, em 1977 foi criada uma Comissão Internacional
140

 para o Estudo dos 

Problemas da Comunicação, presidida pelo irlandês Sean MacBride e amplamente 

representativa dos países membros da UNESCO (UNESCO, 1983). Em 1979, lançaram 

um documento que reconheceu a existência de um grave desequilíbrio no fluxo mundial 

de informação e comunicações e que propunha mudanças e estratégias para redistribuir 

e equilibrar os fluxos de informação entre países ricos e subdesenvolvidos (LIMA, 

                                                             
140 Membros da Comissão: Elie Abel (Estados Unidos), Hubert Beuve-Méry (França), Elebe Ma Ekonzo 

(Zaire), Gabriel García Márquez (Colômbia), Sergei Losev (URSS), Mochtar Lubis (Indonésia), 

Mustapha Masmoudi (Tunísia), Michio Nagai (Japão), Fred Isaac Akporuaro Omu (Nigéria), Bogdan 

Osolnik (Iugoslávia), Gamal el-Oteifi (Egito), Johannes Pieter Pronk (Holanda), Juan Somavia (Chile), 

Boobli George Verghese (Índia), Betty Zimmerman (Canadá). 
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2008)
 141

. Em 1980, foi publicado o documento que ficou conhecido mundialmente 

como Relatório McBride.   

 Sua tradução para o português foi concretizada três anos depois, pela Editora da 

Fundação Getúlio Vargas, nomeado de ―Um Mundo e Muitas Vozes - Comunicação e 

Informação na nossa Época‖. Este relatório foi audacioso e continha indicação de 

políticas nacionais de comunicação, bem como apontava a necessidade de regulação do 

setor, além dos primeiros sinais do paradigma da comunicação como direito de todos. 

Para Gomes (2010), estas orientações enfrentaram, explicitamente, os interesses do 

capital privado e da hegemonia norte-americana, mas dentro dos marcos democráticos 

liberais de gestão internacional.  

Depois de apresentar, em 1980, a investigação desenvolvida pela Comissão 

McBride, os membros desta estabeleceram oitenta e duas recomendações, que ficaram 

divididas nos seguintes títulos: 

 Política de Comunicação para a independência e o autodesenvolvimento 

 Reforço das licenças para as tecnologias apropriadas 

 Novas tarefas sociais para os meios de comunicação 

 Integração da comunicação ao desenvolvimento 

 O recurso da ética e as normas para a integridade profissional 

 A democratização da comunicação: Componente essencial do direito humano 

 O reforço da identidade cultural para a dignidade humana 

 O acesso à informação técnica: Recursos essenciais para o desenvolvimento 

 Promoção da cooperação internacional para os mecanismos adequados 

 Membros associados do desenvolvimento: Todos os atores implicados 

 

A importância deste documento está na defesa de uma Nova Ordem Mundial da 

Informação e da Comunicação (NOMIC)
 142

, segundo a qual o processo de 

democratização da comunicação compreenderia medidas como: a implantação de 

                                                             
141 LIMA, Venício A. de. ―Idéia é relançada 30 anos depois‖. Artigo publicado em 21/10/2008 na edição 

508 Disponível em http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/ideia-e-relancada-30-anos-
depois  
142 A Conferência de Ministros dos Países Não-Alinhados na Costa Rica foi outra chave que viabilizou a 

Nova Ordem Mundial da Informação (NOMIC) e o Pacto de São José, duas outras referências da ideia da 

comunicação como direito. Ressaltamos, porém, que a maioria dos que firmaram esses acordos 

progressistas vivenciavam processos ditatoriais, evidenciando um uso estratégico do tema. 

 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/ideia-e-relancada-30-anos-depois
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/ideia-e-relancada-30-anos-depois
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políticas de ampliação do acesso aos meios, o incentivo à comunicação alternativa e - o 

mais importante - uma mudança de perspectiva em relação à comunicação (CASSOL, 

2003, p.14). 

Desta forma, o movimento desenvolvido numa UNESCO praticamente 

hegemonizada por países do bloco socialista
143

, trazia para o debate internacional a 

necessidade de se constituir um outro ordenamento mundial concernente à questão da 

informação e da comunicação, opondo-se aos monopólios internacionais da 

comunicação, aos fluxos de informação em ―sentido decrescente‖ e propondo a 

implantação de PNC que visassem a democratização do acesso aos meios e o direito do 

povo à comunicação. A UNESCO alertou o mundo para a necessidade da NOMIC, com 

base na ideia de que a comunicação constitui-se num dos direitos humanos 

fundamentais.  

Essa mudança de perspectiva foi construída a partir da compreensão de que o 

direito à comunicação, conceito mais amplo do que o direito à informação, significa que 

todas as pessoas têm o direito de informar, ser informado, trocar ideias e opiniões, por 

quaisquer meios de comunicação, sem qualquer restrição (UNESCO, 1983). 

Ressaltamos que ―a história dos direitos humanos é a história da luta dos trabalhadores‖ 

(TRINDADE, 2011, p. 91)
 144

. Ou seja, demandas sociais transformadas em lutas 

concretas foram reconhecidas como efetivos direitos humanos. Com essa perspectiva, a 

comunicação passou a ser compreendida como um diálogo e foi reconhecida sua 

participação fundamental para o desenvolvimento da sociedade, conforme alusão 

constante do Relatório da UNESCO: 

Em todas as épocas históricas, o homem lutou para se libertar 

dos poderes que o dominavam [...]. Graças apenas a alguns 

esforços fervorosos e infatigáveis, os povos conseguiram a 

liberdade de palavra, de imprensa e de informação. Hoje em dia, 

prossegue a luta por estender os direitos humanos e conseguir 

com que o mundo das comunicações seja mais democrático que 

agora (UNESCO, 1983). 

 

Trata-se de um direito mais amplo do que o de receber informação de qualidade; 

é, também, um processo de mão dupla do qual pessoas e grupos devem participar, a fim 

                                                             
143 Vide membros da comissão e p. 13 do Cassol (2003). 
144 TRINDADE, José Damião. O reconhecimento de demandas sociais como Direitos Humanos. Artigo in 

Mídia, questão social e serviço social. 3 ed. – São Paulo: Cortez, 2011. 
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de estabelecer um ―diálogo democrático e equilibrado‖ (Id., 1983). Receber 

informações de fontes plurais e trocar opiniões e ideias, vai de encontro ao Artigo 19 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos
145

 

 

Todo ser humano 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 idéias por 

quaisquer meios e independentemente de fronteiras 

(Organização das Nações Unidas, 1948) 

  

De acordo com Puntel (2004), essa visão sugere tratar a comunicação como ―um 

processo social fundamental, permitindo que os indivíduos e as comunidades troquem 

informações e opiniões‖. Desta forma, seria necessária uma base para condicionar a 

apropriação dos canais emissores por parte de diferentes segmentos sociais. A base da 

defesa da luta pela democratização da comunicação é justamente a ideia de que a 

comunicação é um direito. No texto final do Relatório MacBride, a democratização da 

comunicação é encarada não como um conjunto de condições estabelecidas, mas como 

um processo a partir do qual:  

 

a) o indivíduo passa a ser um elemento ativo, e não um simples 

objeto da comunicação; b) aumenta constantemente a variedade 

de mensagens intercambiadas; c) aumentam também o grau e a 

qualidade da representação social na comunicação ou na 

participação (UNESCO, 1983). 

  

De acordo com Puntel (1994), democratizar a comunicação implica em 

considerar dois fatores: o acesso e a participação. A este respeito, Cassol (2003) 

interpreta que, 

 

Resumidamente, essa condição significa que qualquer pessoa 

deve ter acesso aos meios de comunicação para informar, ser 

informado e expressar suas opiniões e, além disso, deve poder 

participar da elaboração das políticas de comunicação, bem 

como das decisões sobre o conteúdo e organização dos veículos. 

Segundo a autora, este processo ―promove um fluxo horizontal 

de comunicação, de representação do público na elaboração das 

políticas, de acesso às fontes de informações e de participação 

                                                             
145 Disponível em http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf  

http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf
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nas decisões sobre difusão de conteúdos ou distribuição de 

informações‖  (p.34) 

 

Esse histórico demonstra, segundo Coutinho (2008, p. 61), que a generalização 

da luta pela democratização da comunicação é resultado do contexto de forte avanço das 

forças anticapitalistas e socialistas no continente latino-americano e em âmbito mundial. 

da mobilização da classe trabalhadora.  

A UNESCO reconhece essa luta e compreende que o direito à comunicação 

representaria um avanço em direção à liberdade e à democracia. A este respeito, o 

relatório da UNESCO afirma: 

Em todas as épocas históricas, o homem lutou para se libertar 

dos poderes que o dominavam, independentemente de que 

fossem políticos, econômicos, sociais e religiosos, e que 

tentavam impedir a comunicação (UNESCO, 1983) 

 

 

O texto do relatório considera que a democratização da comunicação não acaba 

em si mesma, se constituindo num processo. De acordo com Puntel (1994): 

 

a parte mais inovadora do relatório macbride retoma a premissa 

fundamental da nomic, ou seja, a pretensão de democratizar a 

comunicação. o relatório macbride reconhece a necessidade de 

ultrapassar as barreiras que impedem uma democrática 

comunicação, baseando seu pedido no ‗direito de comunicar‘. 

com esta finalidade, o relatório recomenda que se estabeleçam 

novas políticas de comunicação social e apresenta também uma 

outra concepção de comunicação alternativa e horizontal, que 

prevê o efetivo acesso e a participação de todas as pessoas que 

passam a ser agentes ativos e não apenas sujeitos passivos da 

comunicação (puntel, 1994). 

 

Em consequência da perspectiva do direito humano, a UNESCO realizou 

conferências regionais sobre políticas culturais e políticas nacionais de comunicação, 

em várias partes do mundo, inclusive na América Latina. A ideia de uma ação estatal 

nesse sentido ganhou força. A este respeito, Ramos (1991) afirma: 

Em linhas gerais, as políticas nacionais de comunicação previam 

[...] uma intervenção explícita do Estado, direta e indireta, fosse 

pela ação dos meios estatais de comunicação, fosse por 

regulamentos e normas diversas que ajustassem os eventuais 



131 

 

 

 

meios privados aos programas, objetivos e metas que 

compunham o planejamento governamental para toda a 

sociedade. 

 

As propostas que culminaram na NOMIC foram sintetizadas na Resolução de 

Belgrado, aprovada em 1980 pela 21ª reunião da Conferência Geral da UNESCO. Os 

onze princípios
146

 deixam clara a necessidade de extinguir os monopólios da 

comunicação, respeitando a pluralidade das fontes e as identidades culturais dos países. 

Entretanto, no auge da onda neoliberal, a forte oposição por parte dos 

conglomerados globais de mídia e dos países hegemônicos, relegou o projeto ao 

esquecimento. Sob a liderança de Ronald Reagan e Margaret Thatcher foi lançada uma 

ofensiva mundial a favor do "livre fluxo da informação", que, de acordo com Lima 

(2008) representou uma bandeira com "poder de fogo" equivalente ao princípio da 

liberdade de imprensa. Os Estados Unidos e a Inglaterra, apelando para o argumento da 

violação da "Liberdade de Expressão", confundido com liberdade de imprensa, lideram, 

ainda, um movimento de esvaziamento da UNESCO, por meio da redução dos recursos 

destinados ao órgão da ONU. 

As mudanças no cenário geopolítico, com as lutas populares controladas pelas 

ditaduras, a eliminação dos governos opositores, e a gradual diminuição da ameaça 

soviética, permitiram, também, a reafirmação dos Estados Unidos como ator decisivo e 

o recuo dos países não-alinhados ao seu enfrentamento. O processo culminou com as 

retiradas norte-americana e inglesa da UNESCO e com os avanços das políticas 

neoliberais. O relatório McBride foi ignorado e o avanço da concentração midiática 

privada não teve freios, instalando-se também no modelo europeu de televisão pública. 

De acordo com Melo (2008), 

 

A verdade, nua e crua, é que a UNESCO foi 

desqualificada como fórum competente para sinalizar os 

problemas mundiais da comunicação. Mais do que isso: 

viu-se desprovida de recursos suficientes para 

implementar as metas prioritárias da NOMIC. Com o 

rompimento dos USA e da Inglaterra, seu todo-poderoso 

secretário-geral, o senegalês M´Bow, foi 

convenientemente removido de cena, acusado de 

favorecer o radicalismo terceiro-mundista. Na gestão 

                                                             
146 Os princípios podem ser lidos em Anexo 1. 
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conciliatória do espanhol Federico Mayor Saragosa(17), a 

própria NOMIC converteu-se em peça histórica. Em seu 

lugar foi entronizado um programa de fomento às 

telecomunicações nos países em desenvolvimento (p.46) 
147

 

 

O apoio da UNESCO à NOMIC foi sendo, progressivamente, reduzido e o 

debate acerca do desequilíbrio no fluxo de informações foi sendo substituído por uma 

agenda política com outros temas, como: a democratização da comunicação, a 

sociedade da informação e a inclusão digital. Mesmo assim, aponta Lima (2008), o 

debate iniciado na UNESCO impulsionou a discussão sobre os desequilíbrios do fluxo 

de informação e comunicações em níveis regional, nacional e local, bem como, originou 

o movimento que culminou com a realização (em duas etapas) da Cúpula Mundial sobre 

a Sociedade da Informação, realizada em 2003 em Genebra e, no ano de 2005, em 

Tunis.  

À medida em que o setor de comunicação foi se desenvolvendo e a propriedade 

dos meios de radiodifusão se concentrando cada vez mais naa mãos de poucas 

empresas, surgiram movimentos de resistência isolados em várias partes do mundo. 

Assumindo diversas características, esses movimentos atuaram em diversas frentes no 

combate ao monopólio dos meios de comunicação, e, ao longo do tempo, assumiu o 

caráter de luta pelo que se convencionou chamar ―democratização da comunicação‖.  

Esta é uma bandeira de vários movimentos sociais, entidades e intelectuais que 

se dedicam ao tema. Para levar adiante essa luta, parte da sociedade civil tem se 

organizado - ou atuado de forma isolada - através de rádios comunitárias, meios 

acadêmicos, formulação de políticas públicas para posterior envio aos congressistas, 

militância dos movimentos populares, entre outros exemplos.  

 A proposta da NOMIC serve, até hoje conforme mencionado, de referência aos 

que se dedicam ao tema. No Brasil, o debate acerca dessa nova ordem se coadunou com 

um contexto histórico de fortalecimento das entidades da sociedade civil, que passaram 

a encarar a democratização da comunicação como instrumento fundamental para a 

própria redemocratização do país.   

 

                                                             
147 MELO, José Marques de. MacBride, a NOMIC e a participação latino-americana  na concepção de 

teses sobre a democratização da  comunicação. LOGOS 28: Globalização e comunicação internacional. 

Ano 15, 1º semestre 2008, p. 42-59 
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3.1.1 - O surgimento e os objetivos do projeto do Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação (FNDC) 

 

De acordo com Santos (1995)
148

, não é possível determinar uma data precisa do 

surgimento de movimentos pela democratização da comunicação no Brasil. O 

movimento da UNESCO buscou que fossem implementadas políticas nacionais que 

garantissem o acesso e o direito de toda a população à comunicação. Contudo, os planos 

da UNESCO de implementar políticas nacionais no setor das Comunicações foram 

boicotados pelos países liberais, contudo, a ideia central da NOMIC permaneceu 

influente e espalhou-se pelo mundo, interpretada e adaptada de diversas formas.  

Antes do golpe militar de 1964, ainda não havia no país um sistema de 

comunicação de massa estruturado. O governo militar deu início ao processo de 

desenvolvimento das telecomunicações, dentro do projeto de integração nacional 

(SANTOS, 1995). A repressão e a censura fizeram com que movimentos de resistência 

se intensificassem. Nesse período, é fundamental o papel da imprensa alternativa e dos 

movimentos Populares.  

No Brasil, o debate sobre a chamada ―democratização da comunicação‖ surgiu 

em 1974 com a criação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 

Universidade de Brasília, com o curso de Comunicação e Desenvolvimento. 

Inicialmente o curso integrava uma área de concentração tecnicista e considerada 

positivista, ligada ao Ministério da Agricultura. Mas logo depois transformou-se em um 

centro de debates mais conectado com as teses no campo da esquerda. No fim da década 

de 1970, explica Derosa (2014), o curso começou a ter por base teórica a Escola de 

Frankfurt e os estudos da obra de Antonio Gramsci, responsáveis por motivar a criação 

de estudos sobre poder e Comunicação Política, com ciclos de debates já vinculados 

com as discussões da Unesco. Nos anos 1980, um núcleo inicial de pesquisa foi 

                                                             
148 SANTOS, de José Milton. ―A democratização da comunicação nos discursos da sociedade civil 

brasileira - 1974/1994‖, artigo disponível em Ordem / Desordem, Belo Horizonte, n. 12, p. 9-16, ago. 

1995. 
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transferido para Paris, abrigado pela própria Unesco com a participação de 

pesquisadores brasileiros
149

. 

Nesta mesma década, diversos movimentos de luta pela democratização da 

mídia surgiram e desapareceram. Com a chegada do debate da NOMIC, diversas 

entidades populares foram desenvolvendo suas próprias ferramentas de comunicação e 

passaram a ganhar importância com o processo de redemocratização do Brasil.  

Foi nesse cenário que cresceram as preocupações de alguns movimentos sociais 

com a comunicação. Os debates acerca da democratização da mídia se misturam e o 

eixo de lutas passou a integrar a reivindicação pelo estabelecimento de Políticas 

Democráticas de Comunicação. Vivia-se o momento em que parte da sociedade 

brasileira se mobilizava para elaborar uma nova Constituição para o país. A articulação 

de algumas entidades ligadas à área da comunicação culminou com a fundação, em 

1984, da Frente Nacional de Lutas por Políticas Democráticas de Comunicação 

(FNPDC), que chegou a contar com 45 entidades e 27 parlamentares (SOUZA, 1996).  

O manifesto de fundação dessa Frente expressa o compromisso de lutar por uma 

comunicação democrática no país, visando o alcance de acesso igualitário aos meios, 

participação de profissionais na decisão sobre a linha editorial dos veículos e 

participação da sociedade na definição das políticas de comunicação do país (FNPDC, 

1984). Desde o início, a principal reivindicação das entidades era a constituição de um 

sistema público de comunicação.  

O Centro de Estudos em Comunicação e Cultura (CEC) de Brasília, em seu 

documento também de 1985, formulou um conceito de Sistema Público, entendido 

como aquele financiado por contribuição direta, pelo Estado ou pela iniciativa privada, 

cuja programação é controlada por setores organizados da sociedade civil (CEC, 

1985)
150

. 

O Sistema Público ganhou um importante pilar: o Conselho Nacional de 

Comunicação em substituição ao Conselho Nacional de Telecomunicações, de 1972. 

Composto por ampla representação da sociedade civil teria como função decidir sobre 

as políticas de comunicação e fiscalizar a programação das emissoras. Esse Conselho, 

                                                             
149 DEROSA, Cristian. A Unesco e o controle da comunicação. De 13/03/2014, disponível em: 

http://www.midiasemmascara.org/artigos/globalismo/15028-2014-03-14-00-20-35.html  
150 CENTRO DE ESTUDOS DE COMUNICAÇÃO E CULTURA. A Transição Política e a 

democratização da Comunicação Social – Alternativas para a ação de um governo democrático; CEC – 

Brasília, 1985 

http://www.midiasemmascara.org/artigos/globalismo/15028-2014-03-14-00-20-35.html
http://www.midiasemmascara.org/artigos/globalismo/15028-2014-03-14-00-20-35.html
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previsto na Constituição de 1988, só foi instaurado em 2001, com a denominação de 

Conselho de Comunicação Social (CCS), com atribuições extremamente restritas em 

relação ao que reivindicavam as entidades no processo constituinte. Essa é apenas uma 

mostra das diversas derrotas sofridas pelo movimento, que foi retrocedendo em suas 

reivindicações ao longo do tempo (CASSOL, 2003, p.17). 

O Conselho deveria deliberar sobre os assuntos da radiodifusão, até que uma 

alteração na Constituição pudesse reverter a situação em que se encontrava o sistema de 

comunicação no Brasil. O caráter precário das concessões de rádio e TV (apresentado 

no capítulo anterior) seria mantido, prevendo-se uma série de condições para a 

renovação dos contratos. O CEC também propunha o aumento na programação 

jornalística e durante a execução de músicas brasileiras, restrições à publicidade, em 

especial ao merchandising, entre outras medidas.  

Em 1992, a Frente apresentou o projeto de Lei de Informação Democrática, 

através do deputado federal Zaire Resende (PMDB-MG), que consolidou as principais 

reivindicações das entidades que a compõem, para regulamentar os princípios 

constitucionais relativos à comunicação, que não eram auto-aplicáveis. Os principais 

pontos do projeto são:  

a) monopólio: nenhuma empresa ou grupo poderá controlar mais de 30% da 

comunicação social de um estado ou do país, nem possuir, simultaneamente, 

emissoras de rádio e de televisão ou veículo de imprensa em qualquer estado; 

b) ―direito de antena‖: os movimentos sociais e populares de âmbito estadual ou 

nacional, terão horário gratuito nas emissoras de rádio e televisão; 

c) regionalização: as emissoras de rádio e televisão dedicarão 40% de seu tempo a 

programas culturais, artísticos e informativos regionais locais; 

d) produção independente: as emissoras ocuparão 30% de sua programação com 

produção independente; 

e) caracterização de propaganda: toda matéria paga será caracterizada como tal; 

f) sistema público: o sistema público de rádio e televisão será gerido pela sociedade 

civil; e 

g) transparência do Estado: liberdade de acesso e obtenção de informações junto às 

repartições públicas de qualquer natureza. 

Diversos fatores, explica Santos (1995, p. 08), com destaque para o processo de 
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impeachment de Collor; a CPI da corrupção na Comissão de Orçamento e as eleições 

gerais de 1994 fizeram com que a tramitação do projeto de Lei da Informação 

Democrática fosse protelada. Ironicamente, o próprio relator do projeto, que já dera 

parecer favorável à aprovação, estava sendo acusado de envolvimento na corrupção do 

ornamento. 

A FNPDC foi atuante na finalização dos trabalhos da Assembleia Nacional 

Constituinte que preparava a nova Constituição Federal. O resultado não atendeu às 

expectativas dos seus integrantes. Porém, conquistou-se a instituição do capítulo V da 

Carta Magna, com artigos que tratam especificamente da Comunicação. 

A mais importante articulação da sociedade civil na história do movimento em 

defesa da democratização do setor é o Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação (FNDC), foi criado depois da Constituição Federal, em abril de 1991. O 

FNDC é responsável por algumas das principais conquistas do movimento pela 

democratização no âmbito institucional, como a própria instalação do CCS, apesar do 

seu caráter restritivo. A atuação do FNDC é baseada em quatro eixos estratégicos: a 

constituição do controle público dos meios de comunicação, a reestruturação do 

mercado, a capacitação da sociedade para o conhecimento e a ação sobre a mídia e a 

implementação de uma política de desenvolvimento da cultura do país (FNDC, 1994).  

Por se tratar de um Fórum, é composto por centenas de entidades e coletivos, 

nacionais e regionais, agrupados em torno de diferentes frentes de lutas e de campanhas. 

Possui mais de 23 anos de existência nas lutas e campanhas travadas, que estão 

retratadas em diversos documentos e eventos que estão no seu site oficial. A depender 

do objeto, da frente de luta, os integrantes se utilizam de fontes bibliográficas diversas, 

de autores nacionais e internacionais, alguns muito próximos aos ideais desse 

movimento, mas não há livros sobre a história do Fórum, por exemplo.  

O FNDC vem demonstrando fôlego até hoje, visto que, no conjunto, o integram 

mais de 500 entidades
151

 da sociedade civil. O Fórum tem um papel importante no 

embate político, institucional e teórico a respeito da questão da democratizaçao da 

comunicação no país.  

                                                             
151 Para acessar a lista de todas as entidades filiadas ao FNDC: http://www.fndc.org.br/forum/entidades-

associadas/ 

 

http://www.fndc.org.br/forum/entidades-associadas/
http://www.fndc.org.br/forum/entidades-associadas/
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Na quinta plenária, em 1994, o FNDC lançou as Bases
152

 para seu programa, que 

se mantém como o principal documento da entidade. O documento defende um 

abrangente conjunto de propostas, dentro de um projeto estratégico definido, além de 

entender, assim como o Relatório MacBride, que a democratização da comunicação não 

possuiu um fim em si mesma.  

De acordo com MacBride: 

O alcançável é um determinado grau de democratização que 

será, permanentemente, recorrente ao estágio de 

desenvolvimento tecnológico, e ao conflito entre as distintas 

vontades. Sendo assim, percebe-se a necessidade de avanços, 

sobretudo, na capacidade da sociedade elaborar o próprio 

conflito humano (FNDC, 1994) 

 

A democratização da comunicação é entendida pelo Fórum como conquista 

fundamental para a democratização da sociedade, traduzindo-se na atuação simultânea 

em várias frentes de luta: a implantação do Conselho de Comunicação Social, a disputa 

da regulamentação da TV a Cabo e da elaboração de uma nova Lei de Imprensa - que 

posteriormente, resultou no projeto da Lei da Informação Democrática -, além da Lei de 

Radiodifusão Comunitária.  

Segundo a avaliação de Herz- primeiro coordenador nacional do FNDC- e dos 

demias componentes responsáveis pela elaboração das bases do programa do Fórum, 

esta multiplicidade de frentes foi sucessivamente adiando a elaboração de uma proposta 

abrangente e sistemática para a área da comunicação. A intensa atividade prejudicou de 

certa forma o avanço do debate teórico e político, mas produziu um importante acúmulo 

de reflexões (FNDC, 1994, p.04)
153

. 

As entidades que formavam a então Frente Nacional por Políticas Democráticas 

de Comunicação (FNPDC) entenderam ser necessário um esforço permanente de 

mobilização e ação na busca de políticas que democratizassem de fato o setor. Assim, o 

FNDC foi transformado em pessoa jurídica em janeiro de 1996 e em junho do mesmo 

                                                             
152 FÓRUM NACIONAL PELA DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO. ―Bases de um programa 

para a democratização da comunicação no Brasil‖, Salvador, jul. 1994. Disponível em 

http://www.danielherz.com.br/node/102 
153 Ibdem. 

 

http://www.danielherz.com.br/node/102
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ano, enviaram o Dossiê das Comunicações
154

 às principais autoridades federais dos 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.  

Por meio desse dossiê denunciaram uma série de irregularidades no setor, assim 

como, propuseram ações políticas e jurídicas na defesa do que sustentam ser de 

interesse público: a grave situação da área de Comunicação no Brasil. Lima (2013)
155

 

afirma que o FNDC pretende atuar ―no planejamento, mobilização, relacionamento, 

formulação de projetos e empreendimento de medidas legais e políticas para promover a 

democracia na Comunicação‖ (p. 11).  

No Dossiê das Comunicações o FNDC apresenta toda sua trajetória de lutas, 

conquistas e dificuldades enfrentadas, até 1996. Destacamos dentre essas lutas, a Lei da 

Imprensa, que , entre 1992 e 1994, teve sua tramitação na Câmara prejudicada pela crise 

política que levou ao impeachment de Collor.  

Ao assumir a presidência da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e 

Informática, o deputado Marcelo Barbieri (PMDB- SP) reativou a tramitação dos 

projetos da Lei de Imprensa. O parecer da Comissão de Comunicação aumentou a 

fiscalização e as penas aos que infringissem a lei. O temor das penas financeiras levou o 

empresariado do setor da Comunicação a procurar o FNDC para um acordo, com 

objetivo de reduzir as penalidades previstas na lei (FNDC, 1996, p. 19). 

Os projetos de regulação da mídia têm sido recebidos de forma negativa pelo 

empresariado da Comunicação que, inclusive, sempre se empenharam em atacar esse 

projeto do Fórum. Neste sentido, difundiram a noção de que a Lei de Imprensa cercearia 

o exercício do direito de expressão (FNDC, 1996, p.20). Constata-se que são utilizados 

como referência para sustentar esse argumento, editoriais de jornais de três dos 

principais grupos empresariais de mídia do país: O Globo, a Folha de S.Paulo e O 

Estado de S.Paulo. Busca-se, assim, equacionar a liberdade de imprensa de grandes 

grupos de mídia com o discurso falacioso da liberdade individual de expressão. 

Contudo, a liberdade de expressão não pressupõe o direito de violar os direitos 

de outros cidadãos. Essa é a posição da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), 

                                                             
154 FÓRUM NACIONAL PELA DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO. ―Dossiê das 

Comunicações‖. 12/06/1996. Disponível em: 

http://www.danielherz.com.br/system/files/acervo/FNDC/Dossie+das+Comunicacoes+1996.pdf  

 
155 LIMA, Venício A. Conselhos de Comunicação Social: a interdição de um instrumento da democracia 

participativa. Brasília, 2013.  

http://www.danielherz.com.br/system/files/acervo/FNDC/Dossie+das+Comunicacoes+1996.pdf


139 

 

 

 

entidade que reúne a representação dos jornalistas no país. A mesma emitiu, em 3 de 

maio de 2010, um comunicado em que ressalta que a ―liberdade de imprensa não é um 

direito absoluto‖, pois, segundo a entidade, ―seu limite é o respeito aos direitos dos 

cidadãos e usuários‖
156

.  

Este é lema dos detentores da mídia empresarial: taxar de "atentado contra a 

liberdade de imprensa" qualquer tentativa de enquadrar os abusos da mídia. O Supremo 

Tribunal Federal
157

 adotou a mesma posição do empresariado ao derrubar, em abril de 

2009, a Lei de Imprensa por considerá-la anticonstitucional e incompatível com a 

democracia. Salientamos que dos 191 países da ONU, apenas o Brasil não possui Lei de 

Imprensa (Cavalcanti Filho, 2009)
158

.  

A Lei de Imprensa era limitada em vários aspectos, principalmente do ponto de 

vista democrático, pois afinal, foi criada em plena ditadura militar. No momento atual, o 

existe uma ausência de regulação formal , o que possibilita aos concessionários agirem 

ao seu belprazer. É preciso ressaltar que regular não é censurar. 

O movimento pela democratização da mídia possui reivindicações baseadas em 

pelo menos três elementos que precisam ser regulamentados. O primeiro é a divisão do 

espectro eletromagnético de uma maneira em que mais sujeitos coletivos possam 

participar das concessões de radiodifusão, com o objetivo de diminuir a concentração de 

propriedade; o segundo elemento envolve os aspectos técnicos, concernentes as 

tecnologias utilizadas e o terceiro refere-se ao conteúdo. Este último é, frequentemente, 

tema de intensas discussões devido a linha tênue entre controle e censura. Contudo, para 

o movimento é fundamental que sejam estabelecidos critérios para a transmissão de 

conteúdos, respeitando as diversidades, os regionalismos, as expressões culturais das 

diversas sociabilidades (MARQUES, 2013, p. 06)
159

 

 De acordo com Herz, uma das ideias chave do Fórum é a de controle público, 

algo diferente de um poder estatal, burocrático, normativo ou restritivo. Herz (1994, p. 

                                                             
156 Federação Nacional dos Jornalistas. Nota Oficial ―É preciso desprivatizar as liberdades de imprensa e 

de expressão‖, de 03/05/2011. Disponível em: http://www.fenaj.org.br/materia.php?id=3342 

 
157 Notícia divulgada em: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,stf-derruba-lei-de-imprensa,363661  

 
158 CAVALCANTI Filho, José Paulo. ―Por uma Lei de Imprensa‖, publicado em 07/05/2009 na edição 

536 do Observatório de Imprensa. Disponível em: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/por-uma-lei-de-imprensa 
159http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2013/JornadaEixo2013/anais-eixo8-

direitosepoliticaspublicas/democratizacaodacomunicacaonobrasil.pdf 

 

http://www.fenaj.org.br/materia.php?id=3342
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,stf-derruba-lei-de-imprensa,363661
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/por-uma-lei-de-imprensa
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2013/JornadaEixo2013/anais-eixo8-direitosepoliticaspublicas/democratizacaodacomunicacaonobrasil.pdf
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2013/JornadaEixo2013/anais-eixo8-direitosepoliticaspublicas/democratizacaodacomunicacaonobrasil.pdf
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03)
160

 explica que o controle público seria ―a criação de relações e instituições que, em 

última instância, resultam em possibilidades de incidência do público sobre o privado‖. 

A ideia é que sejam constituídos espaços apropriados para um "fórum mediador" 

permanente que estabeleça ―relações entre os setores organizados e representativos da 

sociedade, os empresários da comunicação e o Executivo, produzindo diretivas que 

incidam sobre os meios de comunicação de massa‖ (ibdem). 

Os integrantes do FNDC compreendem ser fundamental a sociedade
161

 controlar 

os meios de produção da sua própria cultura, caso contrário não estaria apta a produzir 

projetos para o país (HERZ, 1994, p.04).  Lutam pelo fim do domínio de qualquer setor 

social, mesmo majoritário, inclusive do Estado, no controle exclusivo dos meios ―com 

tamanha capacidade de determinação da cultura‖. Para o FNDC, nas palavras de Herz, 

não importa se a operação será privada ou pública, contanto que haja meios para 

assegurar um suposto exercício do pluralismo
162

. Não fica claro, no entanto, quais 

sujeitos exerceriam o controle. 

A radiodifusão é um serviço público, concedido mediante outorga e, portanto 

deveria estar sujeito às responsabilidades constitucionais, especialmente no que se 

refere aos princípios de conteúdo (educativo, cultural e informativo / conteúdo nacional 

e produção independente) e a não-formação de monopólios e oligopólios. Portanto, 

como a mídia participa da esfera pública como ―prestadora de serviços‖, deveria 

exercer, segundo os integrantes do Fórum, uma função indispensável para a democracia:  

 

                                                             
160 HERZ, Daniel. ―Fórum pela democratização da comunicação quer sacudir a sociedade civil‖. 

In Proposta, Rio de Janeiro, 1994, n. 58. Disponível em:  

http://www.danielherz.com.br/system/files/acervo/DANIEL/Forum+pela+Democratizacao+da+Comunica

cao+quer+sacudir+a+Sociedade+Civil.pdf     

 
161 O autor não define o que compreende por sociedade, a quem se refere. O FNDC utiliza o termo 

sociedade civil, não se refere à classes sociais. 

 
162 O termo possui as mais variadas conceituações. Oliveira (1989) sintetiza da seguinte forma: ―De uma 

perspectiva pluralista, os grupos que ocupam o poder de Estado são vistos como movidos, basicamente, 

por uma lógica de automanutenção no poder e, por esta via, de realização de seus próprios interesses 

(materiais e simbólicos) de grupo. Mas, pelo menos numa ordenação política de tipo liberal ou liberal-
democrático, esta preservação no controle dos instrumentos estatais de poder depende, basicamente, da 

capacidade que os grupos governamentais (ou aqueles que visam sucedê-los) tenham, de satisfazer, 

minimamente, a algo como a média dos interesses dos diversos ‗grupos de pressão‘, que compõem a 

sociedade civil. Os quais, em troca, sustentam politicamente os grupos governantes. Que, ademais, 

situam-se na disputa entre os ‗grupos de pressão‘ societários, ou seja, como uma alternativa desejável, 

para qualquer um deles, à posse direta do poder por qualquer dos demais‖.  
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[...] informar sobre os acontecimentos levando às pessoas uma 

gama de dados que, sem esse serviço, não teriam condição de 

conhecer outras realidades que não as vivenciadas ou relatadas 

por pessoas próximas. Mais importante, os órgãos da mídia 

fariam a fiscalização do Estado, exercendo assim a forma mais 

bem acabada de ―controle social‖: em relação ao dinheiro 

público, às ações públicas, numa palavra, aos negócios públicos 

(FONSECA, 2011, p. 42). 

 

Murtinho (2012) afirma ser necessário vincular as políticas de comunicação 

destinadas ao setor de radiodifusão à consolidação da democracia e ao exercício da 

cidadania, e disserta: 

Neste sentido, o direito à comunicação, constituído 

historicamente como parte das disputas de hegemonia, expressa 

demandas e contradições próprias do capitalismo 

contemporâneo, ao mesmo tempo em que confronta 

características arraigadas no Estado brasileiro como 

autoritarismo, patrimonialismo e seletividade, que fragilizam o 

caráter público da comunicação. Consideramos que, diante da 

centralidade da comunicação nos processos econômicos, 

políticos e culturais, o reconhecimento do direito à comunicação 

através de políticas democráticas, tem função estratégica para a 

efetivação de outros direitos – como o direito à saúde – e a 

democratização do Estado.  

Desta forma, a socialização dos recursos comunicacionais é 

considerada condição fundamental para a democratização do 

Estado. Ela se traduz através da ampliação do debate público 

com a diversificação de vozes nos meios de comunicação, 

garantindo a liberdade de expressão a amplos setores da 

sociedade. (MURTINHO, 2012, p. 18-19) 

 

Nesta mesma perspectiva, o FNDC se preocupa com a democratização da 

propriedade e, principalmente, com meios de controle público sobre o conteúdo da 

programação.  O objetivo central é ―o engendramento de uma eticidade, de uma conduta 

que é meio, mas também é fim, no sentido da afirmação da pluralidade‖ (HERZ, 1994, 

p.04). De acordo com RUIZ (2011, p. 88)
163

 ―a concentração da propriedade dos meios 

de comunicação tem relação intrínseca com a produção de consensos sociais‖, portanto 

‗socializar‘ os meios de comunicação possibilitaria a produção de programação que não 

se baseie apenas em senso comum e em ausência de pluralidade. 

                                                             
163 RUIZ, Jefferson Lee de Souza. Comunicação como direito humano. Artigo in Mídia, questão social e 

serviço social. 3 ed. – São Paulo: Cortez, 2011 



142 

 

 

 

Partimos de uma interpretação distinta dessa, visto que, como demonstrado nos 

capítulos anteriores, os meios de comunicação não produzem ideias ou consensos, mas 

sim as propagam e massificam.  

Autores, como Serrano (2013), estão convictos de que cabe ao Estado se 

responsabilizar por esse sistema, assim como deve ser responsável pela assistência 

médica e pela educação para todos os cidadãos, com qualidade. O autor explica que: 

Os planos de saúde e os colégios particulares nunca farão isso, 

pois foram criados com o objetivo de auferir lucros. Da mesma 

forma, um sistema de comunicação baseado na empresa e no 

mercado também não poderá garantir ao cidadão o direito de 

informar e ser informado (p. 81).  

 

Contudo, é preciso compreender a importância da luta, posto que há uma forte 

relação entre a mídia empresarial e o Estado, visto que grande parte da receita das 

empresas de comunicação provém de medidas governamentais: publicidade 

institucional, incentivos fiscais, subsídios, programas de ajuda, entre outros 

(SERRANO, 2013, p. 81).  

Pesquisadores e militantes sustentam a necessidade de reivindicar o papel do 

Estado na regulação dos meios de comunicação. Serrano (2013, p. 82), por exemplo, 

defende que o Estado deva exercer ―um papel fundado na participação social e na 

pluralidade, e não no uso partidário de um governo‖. O autor propõe, também, que o 

Estado ofereça recursos aos meios comunitários, pois aposta que este seja uma via para 

democratizar o panorama comunicacional. De acordo o autor, ―nós, cidadãos, devemos 

dar poder a esse Estado, e ele, por sua vez, deve nos dar o controle. Essa é a verdadeira 

liberdade de imprensa numa democracia‖ (ibdem).  

O projeto de luta contra a concentração monopólica midiática do FNDC propõe 

uma regulação do setor de comunicação, para haver acesso universal e uso educativo e 

comunitário das tecnologias. Seguindo a mesma perspectiva do Fórum, Moraes (2013) 

sustenta a importância de haver políticas públicas que valorizem a comunicação como 

direito humano e que impeçam a oligopolização da produção na mídia. Fortalecer as 

vozes da cidadania e das dinâmicas participativas, segundo o autor, garantiria a 

diversidade, ou seja, as manifestações do contrário, os confrontos de ponto de vista 

(MORAES, 2013, p. 07).  
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Após mais de 30 anos do surgimento do FNDC, houve pouco avanço na luta, 

entretanto, nos últimos anos, o debate da regulação midiática e das políticas públicas da 

comunicação voltou à agenda fruto dos novos enfrentamentos na América Latina. Outra 

vez, a região virou zona de vanguarda da discussão através de iniciativas de lei que 

retomam as premissas de controle estatal e de comunicação pública (GOMES, 2010). 

O resgate se dá em meio à crise neoliberal e as viradas democráticas que 

questionam, pela primeira vez após muito tempo, o modelo hegemônico. Contudo, esse 

cenário não percorre o mesmo rumo da antiga polarização. De acordo com Gomes 

(2010),  

O debate está em aberto e deixa brechas para a 

experimentação de novos formatos de políticas de 

comunicação e também para a emergência de novos 

atores, como a sociedade civil, historicamente excluída 

inclusive do McBride.  

Entretanto, a autora ressalta, ainda, que todas as iniciativas de construção das 

novas políticas de comunicação estão sob alvo das pressões da mídia empresarial. Nas 

palavras de Gomes (2010), ―mais uma vez, se ensaiam contra-ataques e a história ensina 

que essa é uma luta assimétrica‖. 

 Expostas as influências, propostas e trajetória do FNDC, veremos, a seguir, os 

principais desafios da luta pela democratização da mídia na atualidade. 

 

 

3.1.2 - Principais conquistas e desafios atuais  

 

A luta pela democratização da comunicação na América Latina, sofreu um 

importante abalo após a derrocada da URSS, a ascensão dos EUA à potência capitalista 

hegemônica e a implementação programática do neoliberalismo no continente. Porém, é 

necessário observar que essa alteração tem ocorrido de formas diversas em casa país. 

No Brasil, com o fim da Ditadura Militar, os estudos brasileiros da década de 

1970 sobre o setor da Comunicação sofreram um revés. Porém em 1999, houve  a 

reestruturação do centro de pesquisas da UnB, que passou a contar, até hoje, com 

grandes apoios internacionais. O chamado Laboratório de Políticas de Comunicação 

(LapCom), conta agora com objetivos de longo prazo e fundamental para a retomada da 

sua agenda foi a entrada em cena do financiamento da Fundação Ford. 
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A perspectiva proposta pelo FNDC enxerga o Estado como ente garantidor das 

políticas de comunicação que assegurem liberdade de expressão, direito à comunicação, 

diversidade e pluralidade da mídia. Após três décadas de seu surgimento, passada 

também a crescente adesão de ONGs, sindicatos, conselhos e partidos, e algumas 

conquistas (tais como as leis que deram origem aos canais comunitários e 

universitários), fica claro que a as reivindicações do FNDC centram-se na busca da 

democratização da comunicação por meio do estabelecimento de leis de cunho 

democrático. A conquista da lei significaria uma vitória contra o empresariado 

proprietário do monopólio midiático.  

Mesmo considerando as conquistas já obtidas frente à necessidade de 

democratização dos meios de comunicação, muito trabalho há para ser feito. De acordo 

com Herz (2006)
164

, talvez os mais urgentes sejam ―a regulamentação do art. 221 da CF, 

a Lei Geral de Comunicação Social Eletrônica, a Nova Lei de Imprensa e, é claro, a 

instalação do SBTVD [Sistema Brasileiro de Televisão Digital] com efetiva 

participação da sociedade‖. De acordo com Rosane Bertotti (2014)
165

, atual 

coordenadora do FNDC, como quatro dos cinco artigos da Constituição Federal sobre 

comunicação ainda não foram devidamente regulamentados, ―os avanços que obtivemos 

em 1988 ainda não vigoram. A lei de 1962 que trata de televisão e rádio, além de estar 

desatualizada, não estabelece garantias mínimas para pluralidade e diversidade no 

setor‖. 

 Denis Moraes, em entrevista para o FNDC em 2012
166

, criticou o imobilismo 

dos sucessivos governos brasileiros frente à necessidade de se democratizar a 

comunicação, o que coloca o país em descompasso com seus vizinhos latino-

americanos. O autor condena, em especial, a falta de políticas consequentes de inclusão 

digital e de fortalecimento da internet como ferramenta já indispensável à pluralidade de 

vozes sociais.  

                                                             
164 Entrevista com Herz: ―A ESCOLHA DO PADRÃO É UMA INVERSÃO INACEITÁVEL‖. 

13/05/2006. Redação FNDC. Disponível em:  

http://www.danielherz.com.br/system/files/acervo/DANIEL/Entrevistas/A+escolha+do+padrao+e+uma+i

nversao+inaceitavel+-+FNDC+entrevista+DANIEL+.pdf 

 
165 Semana Nacional pela Democratização da Comunicação promoverá atos e debates em diversos 

estados. Artigo do Intervozes, publicado em 13/10/2014 no site do FNDC. Disponível em: 

http://fndc.org.br/clipping/semana-nacional-pela-democratizacao-da-comunicacao-promovera-atos-e-

debates-em-diversos-estados-938779/ 

 
166 Entrevista à Midia Com Democracia- Revista do FNDC. Dezembro 2012, edição nº 13. 

http://www.danielherz.com.br/system/files/acervo/DANIEL/Entrevistas/A+escolha+do+padrao+e+uma+inversao+inaceitavel+-+FNDC+entrevista+DANIEL+.pdf
http://www.danielherz.com.br/system/files/acervo/DANIEL/Entrevistas/A+escolha+do+padrao+e+uma+inversao+inaceitavel+-+FNDC+entrevista+DANIEL+.pdf
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Até hoje, não foram regulamentados os artigos 220 e 221 da Constituição 

promulgada em 05 de outubro de 1988, que, respectivamente, impedem o monopólio ou 

o oligopólio dos meios de comunicação de massa (art. 220, § 5º) e asseguram 

preferência, na produção e programação das emissoras de rádio e televisão, a 

―finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas‖, além da ―promoção da 

cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua 

divulgação‖ (MORAES, 2012, p.08) 

Além da concentração
167

 e da ausência de regulamentação dos artigos 

constitucionais, o exercício pleno da liberdade de expressão tem encontrado outros 

empecilhos. Dentre eles, destaca-se a postura dos conglomerados midiáticos que 

buscam, conforme analisa Venício Lima (2012, p. 07)
168

, ―enclausurar‖ o debate sobre o 

tema dentro dos limites da perspectiva liberal exposta anteriormente. Duas expressões 

desse movimento são destacadas pelo autor: ―de um lado, a busca por assemelhar o 

direito humano à liberdade de expressão à liberdade de imprensa e, por outro, de 

transferir o sujeito dessa liberdade, tentativa expressa na formulação da tese da 

liberdade de expressão comercial‖.  

Ainda de acordo com Lima (2012), ―há uma tentativa de mudar o sujeito da 

liberdade de expressão, que passa do indivíduo, do cidadão, para a empresa‖.  Exemplo 

disso, foram as repercussões desse deslocamento ao mencionar o argumento utilizado 

pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião da votação da constitucionalidade da 

Lei de Imprensa. O texto do Supremo cita que, por ser vital para a democracia, ―a 

imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de 

pensamento, de informação e de expressão dos indivíduos em si mesmos considerados‖ 

(LIMA, 2012, p. 07) 

Ressaltamos, ainda, como um grave desafio da luta, o fato de que ainda hoje 

testemunha-se o fechamento de rádios comunitárias, com a apreensão, autorizada pela 

Anatel ou por mandados judiciais, de equipamentos pela Polícia Federal e o 

indiciamento dos responsáveis com base em dispositivos ultrapassados do Código 

                                                             
167 Notícia recente afirma que "SEIS FAMÍLIAS CONTROLAM 70% DA IMPRENSA NO BRASIL". 

Disponível em: http://www.brasil247.com/+7ufdd 

 
168 Ibdem nota 33. 

 

http://www.brasil247.com/+7ufdd
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Brasileiro de Telecomunicações, de 1962, e da Lei Geral de Telecomunicações, de 

1997.  

Para Rosane Bertotti
169

, é preciso garantir que a rádio digital brasileira tenha 

uma roupagem inovadora e atenda realmente às necessidades de todo o espectro de 

empresas e agentes radiofônicos, bem como dos ouvintes, e fugir da armadilha que 

deixou a TV digital do Brasil como um arremedo de novidade moderna na forma, 

antiquada nos resultados. A coordenadora do FNDC afirma: ―Lutamos por uma rádio 

digital democrática e popular que esteja à altura da diversidade de vozes no país‖ (p. 

17). Nas palavras de Moraes (2012, p. 09) a ―legislação de radio difusão brasileira 

continua sendo uma das mais anacrônicas da América Latina‖. 

 No restante da América Latina, o quadro é bem diferente do brasileiro. Governos 

progressistas e/ou de origens populares têm tomado medidas importantes para atacar os 

monopólios e democratizar a comunicação. Segundo Moraes (2012), isso tem ocorrido 

porque na Argentina, Venezuela, México, Equador e Bolívia os movimentos sociais 

conseguiram se rearticular para enfrentar o neoliberalismo. Neste contexto, ―entidades 

reivindicantes incluíram nas agendas das lutas sociais o direito à comunicação e a 

necessidade da democratização da informação e da produção cultural. Nos últimos dez, 

doze anos, a comunicação ingressou nas agendas públicas como um dos temas 

prioritários‖ (MORAES, 2012, p. 10).  

Dessa atitude dos governos progressistas resultaram novas legislações de caráter 

antimonopólico. Por exemplo, a chamada Lei de Meios na Argentina – que rompeu com 

a cadeia de submissão do campo da comunicação aos interesses privados-; a Lei de 

Radiodifusão Comunitária no Uruguai – que permite que a radiodifusão comunitária 

seja amplamente legalizada e descentralizada-; e a Lei de Comunicação Popular na 

Venezuela - a comunicação alternativa, comunitária e popular tem agora condições para 

se desenvolver. Há várias outras iniciativas de legislações avançadas e inclusivas, que 

reduzem privilégios e discriminações acumulados em décadas de omissão dos poderes 

públicos.  

A internet tem sido um ponto de luta em destaque, atualmente, para o FNDC. 

Além da banda larga, apoia a aprovação do Marco Civil
170

, uma legislação que busca 

                                                             
169 Ibdem. 
170 Ver campanha do FNDC na página 14 da sua revista de edição nº 13. . Disponível em: 

http://issuu.com/fndc/docs/edicao-n-13 
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estabelecer os direitos e responsabilidades de usuários, provedores e poder público no 

uso da internet. Para Moraes (2012), ao se tratar de internet, não podemos  

deixar de reconhecer os usos sociais benéficos das tecnologias e 

o seu potencial para diversificar as práticas comunicacionais, 

permitindo o alargamento da liberdade de expressão, devemos 

ressalvar que essas mesmas tecnologias não têm o poder de 

dissolver graves desigualdades e desequilíbrios 

socioeconômicos que impedem a ponderáveis contingentes 

populacionais o acesso e o usufruto de conhecimentos, 

informações e entretenimentos na órbita da rede (p. 11) 

 

A brecha digital ainda é enorme, sobretudo nas áreas periféricas. O FNDC 

compreende a Inclusão Digital como direito do cidadão, como algo que deve ser objeto 

de ação do poder público, que deve envolver do governo federal ao poder local e ter as 

comunidades como atores centrais. Afirmam que ―uma política de inclusão digital 

precisa ter escala, permanência, amplitude e qualidade‖ 
171

.  

Apesar das restritas conquistas obtidas, o FNDC permanece ativo em sua luta. 

Em 2009, o Fórum esteve à frente da primeira Conferência Nacional de Comunicação 

(Confecom), que teve ampla participação de diversos setores da sociedade civil. As 

grandes empresas jornalísticas boicotaram o evento, demonstrando que seu conceito de 

liberdade equivale a um monólogo sem discordantes, à concessão de bens públicos 

isenta de contrapartidas. Sua ausência, contudo, não afetou a legitimidade dos 

debates
172

. 

A Confecom definiu os temas prioritários que devem ser enfrentados pelo poder 

público para a democratização da comunicação no país. Entretanto, cinco anos depois, a 

imensa maioria das 633 proposições da Conferência ainda não foi incorporada à ação 

governamental. O documento elaborado pela Confecom servirá como base hipotética e 

parcial para medidas legislativas.  

Em de maio de 2012, o FNDC promoveu um seminário
173

 onde jornalistas e 

militantes sociais do Brasil se reuniram para debater os desafios atuais da liberdade de 

                                                             
171 Ibdem, p. 17. 

 
172 ―A Confecom é um começo‖. Notícia disponível em: 

http://guilhermescalzilli.blogspot.com.br/2009/12/confecom-e-um-comeco.html 

 
173 Para mais notícias a respeito do seminário, acessar: 

http://www.seesp.org.br/site/imprensa/noticias/item/2389-semin%C3%A1rio-do-fndc-debate-desafios-

para-garantir-liberdade-de-express%C3%A3o-no-brasil.html 

http://guilhermescalzilli.blogspot.com.br/2009/12/confecom-e-um-comeco.html
http://www.seesp.org.br/site/imprensa/noticias/item/2389-semin%C3%A1rio-do-fndc-debate-desafios-para-garantir-liberdade-de-express%C3%A3o-no-brasil.html
http://www.seesp.org.br/site/imprensa/noticias/item/2389-semin%C3%A1rio-do-fndc-debate-desafios-para-garantir-liberdade-de-express%C3%A3o-no-brasil.html
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expressão. O ponto de partida do debate foi o anúncio feito pelo ministro das 

Comunicações de abertura de uma Consulta Pública para a construção de um novo 

marco regulatório da comunicação no país. Frente a essa promessa, todos destacaram a 

importância de a sociedade civil estar mobilizada pela defesa do direito da comunicação 

e da liberdade de expressão, entendendo a importância da regulação da mídia para 

garantir esse direito. O principal desafio é enfrentar o discurso da mídia empresarial que 

vem identificando repetidamente esta medida como censura.  

Em fevereiro de 2014, aconteceu em São Paulo a primeira plenária nacional 

desse ano, organizada pelo FNDC com participação de representantes de movimentos 

populares, jornalistas, estudantes e centrais sindicais se reuniram para traçar estratégias 

de ampliação do debate em favor da democratização da mídia. Nessa plenária foi 

deliberado novos meios para ampliar a coleta de assinaturas para o projeto de lei de 

iniciativa popular de Mídia Democrática.  

O projeto deriva da campanha ―para expressar a liberdade – uma nova lei para 

um novo tempo‖, lançado em 2013. Pretende regulamentar os artigos da Constituição 5, 

21, 221, 222 e 223 que tratam dos meios de comunicação no Brasil, tornando-a mais 

plural e inclusiva 
174

. 

A ação mais recente do FNDC, foi em pleno período de eleições, no segundo 

semestre de 2014, ter encaminhado uma Carta de compromisso por uma Comunicação 

Democrática aos Candidatos e Candidatas à Presidência da República, governos 

estaduais, Senado, legislativos estaduais e federal. Nesta carta, o Fórum informa que 

organizou, após a Confecom, 20 Pontos
175

 para uma Comunicação Democrática, 

                                                             
174 Para ser encaminhada ao Congresso Nacional, a campanha precisa coletar 1,3 milhão de assinaturas. 

Até junho de 2014, segundo a secretária de Rosane Bertotti, o PLIP com menos de 100 mil assinaturas e 

precisa de 1,3 milhão para que seja votado no Senado. 

 
175 1. Arquitetura institucional democrática; 2. Participação social; 3. Separação de infraestrutura e 

conteúdo; 4. Garantia de redes abertas e neutras; 5. Universalização dos serviços essenciais; 6. Adoção de 

padrões abertos e interoperáveis e apoio à tecnologia nacional; 7. Regulamentação da complementaridade 

dos sistemas e fortalecimento do sistema público de comunicação; 8. Fortalecimento das rádios e TVs 

comunitárias; 9. Democracia, transparência e pluralidade nas outorgas; 10. Limite à concentração nas 

comunicações; 11. Proibição de outorgas para políticos; 12. Garantia da produção e veiculação de 

conteúdo nacional e regional e estímulo à programação independente; 13. Promoção da diversidade 
étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, de classes sociais e de crença; 14. Criação de mecanismos 

de responsabilização das mídias por violações de direitos humanos; 15. Aprimoramento de mecanismos 

de proteção às crianças e aos adolescentes; 16. Estabelecimento de normas e códigos que objetivem a 

diversidade de pontos de vista e o tratamento equilibrado do conteúdo jornalístico; 17. Regulamentação 

da publicidade; 18. Definição de critérios legais e de mecanismos de transparência para a publicidade 

oficial; 19. Leitura e prática críticas para a mídia; e 20. Acessibilidade comunicacional. 
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buscando priorizar os temas a serem enfrentados pelo democratizar o setor da 

comunicação no país. Em seguida, o movimento avançou para a elaboração de um 

Projeto de Lei de Iniciativa Popular para uma Comunicação Social Eletrônica 

Democrática, com o objetivo de debater com a sociedade uma proposta de um novo 

marco regulatório para a comunicação e coletar assinaturas para que o projeto seja 

entregue ao Congresso Nacional. 

Estes dois documentos são um ponto de partida para o que o FNDC sustenta ser 

um programa mínimo de trabalho para o avanço da democracia no Brasil. A Carta 

finaliza sua proposta com a seguinte afirmação: 

Estamos certos que todos e todas que assumirem o compromisso 

de incluir em suas agendas políticas de campanha o debate de 

como ampliar a democracia nos meios de comunicação no Brasil 

estarão dando um passo importante para que o país inicie, em 

2015, um novo ciclo democrático, com pluralidade, diversidade 

e participação social.
176

 

 

No ítem a seguir apresentamos uma análise acerca das possibilidades e dos 

limites para a efetivação da democratização da comunicação na sociedade brasileira 

atual. 

 

3.2 - POSSIBILIDADES E LIMITES DA DEMOCRATIZAÇÃO DA MÍDIA NO 

BRASIL 

 

Trataremos dos limites históricos que a luta pelo controle dos meios de produção 

enfrenta, visto que esta se contradiz com a lógica de funcionamento da sociedade 

capitalista, especialmente na atual fase de alto grau de monopolização. Inicialmente é 

necessário compreender essa fase atual da sociedade capitalista, assim como suas 

particularidades no Brasil. Com base nessa análise, buscaremos apontar os limites e 

possibilidades para a luta pela democratização da mídia.     

Conforme mencionado, o setor de comunicação no país é formado por grandes 

monopólios do capitalismo na contemporaneidade, que se utiliza de novas formas 

econômicas, sociais, políticas e ideológicas para expandir seus domínios no mundo, 

                                                                                                                                                                                   
 
176 Carta de compromisso por uma Comunicação Democrática, disponível em 

http://www.fndc.org.br/system/uploads/documentos/922277/arquivo/fndc-documento-candidatos-

eleicoes-2014.pdf  

http://www.fndc.org.br/system/uploads/documentos/922277/arquivo/fndc-documento-candidatos-eleicoes-2014.pdf
http://www.fndc.org.br/system/uploads/documentos/922277/arquivo/fndc-documento-candidatos-eleicoes-2014.pdf
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mantendo vivas as práticas e tendências imperialistas inerentes ao seu desenvolvimento. 

Portanto, a monopolização contribui para o processo de renovação e ampliação da 

hegemonia burguesa. Exemplo disso é a alta concentração dos meios de comunicação 

na mão de poucos burgueses. 

Com a crise do capital, ocorrem cada vez mais fusões de empresas, em âmbito 

mundial, e agrega-se a isso o seguinte: nesta fase a desigualdade se acentua e a 

mercadoria vendida por essas empresas se torna ainda mais necessária, posto que 

contribui para o apassivamento da classe trabalhadora. No Brasil, esse processo de 

concentração, no setor da Comunicação, ocorre de forma muito acentuada, o que faz 

com que os obstáculos à desconcentração se tornem ainda maiores. No Brasil, 

as  relações entre o empresariado midiático e o Estado são muito profundas, e levou ao 

aumento do poder de concentração monopólica, e por conseguinte, a busca para  impor 

um discurso único para a sociedade.  

Essa situação é fruto de uma sociedade marcada por processos antidemocráicos e 

excludentes, onde a classe dominante implantou um processo de desenvolvimento 

capitalista sem que as transformações estruturais fossem feitas, inclusive as chamadas 

conquistas democráticas, que constituíram as pré-condições do desenvolvimento nos 

países centrais. Assim, as lutas por democracia no Brasil assumem particularidades, 

como veremos a seguir. 

O desenvolvimento capitalista no Brasil aconteceu sem ruptura com as formas 

anteriores de apropriação da riqueza (exemplo: latifúndio). Já nos países centrais, a 

economia vivenciou uma prosperidade, do qual tiraram proveito de alguns países 

periféricos como o Brasil, já possuíam uma acumulação interna de capital e 

conseguiram uma autonomia que possibilitou medidas keynesianas que incorporaram 

alguns segmentos da classe trabalhadora (FERNANDES,1987). 

O Estado interventor brasileiro se originou acirrando as desigualdades sociais e 

desempenhou papel fundamental na construção de uma sociedade industrializada. 

Entretanto, o desenvolvimento gerado manteve o padrão dominante da relação entre o 

Estado e os trabalhadores: a desigualdade social e política desses e a utilização de meios 

coercitivos no enfrentamento dos conflitos sociais (LIMA, 2004, p. 73).  

Observa-se assim, que no Brasil não houve, historicamente, um pacto 

democrático. As razões para este fato é explicitado por Lima (2004) da seguinte forma: 
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 Além da fragilidade da oposição organizada da classe 

operária, no movimento sindical e nos partidos social-

democratas ou socialistas, encontra-se, entre as frações da 

burguesia, a ausência de tradição ético-política liberal, em 

geral substituída por estratégias de modernização 

conservadora, reguladas por meio de acordos pactuados 

pelo alto, o que permite a conciliação com as forças 

representantes do atraso. Estes determinantes somados à 

tradição patrimonialista e ao lugar subalterno ocupado 

pelo país na reprodução do capital e nas disputas políticas 

internacionais e, em decorrência, o tardio 

desenvolvimento industrial do país, concorrem para 

conformar, na sociedade brasileira, a ausência de relações 

contratuais entre Estado e Sociedade (p. 73) 

 

Nesta relação entre Estado e classe trabalhadora e o processo conservador de 

consolidação da dominação burguesa no país, constatam-se as marcas da cooptação e da 

repressão. Ou seja: a democracia nesta sociedade é profundamente ―restrita, aberta e 

funcional só para os que têm acesso à dominação burguesa‖ (FERNANDES, 1987, p. 

212) 

Por causa do complexo de determinações exposto, o desenvolvimento industrial 

no Brasil reproduziu e intensificou as desigualdades próprias do capitalismo. Ao longo 

das históricas lutas sociais busca-se reverter este quadro, contudo, avalia Lima (2004, 

p.73), em democracias pouco consolidadas, como a brasileira, ampliar a participação 

social ―numa perspectiva que não se limita à reivindicação dos direitos sociais, muito 

embora os inclua, (...) tende a provocar repercussões políticas, econômicas, sociais e 

culturais e a acirrar as contradições sociais‖. 

Apesar das lutas não ferirem a raiz da divisão social em classes, conseguem 

provocar forte reação em setores da burguesia e do Estado, o que denuncia uma cultura 

política antidemocrática. Ressalta-se que as conquistas nos marcos liberais adquiridas 

com a criação do Estado de bem estar foram alcançadas devido à ação e pressão dos 

trabalhadores  em especial do segmento operário, e não pela boa vontade das classes 

dominantes.  

Por esta razão, é que se faz necessário lutas populares como, por exemplo, a 

existente no campo da Comunicação, onde partidos políticos de esquerda, sindicatos, 

entidades e movimentos sociais têm se articulado para incidir nas decisões de governo 

ou legisladores, com uma pauta alternativa bem distinta da dominante: a pauta da 
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democratização das comunicações. A defesa não se restringe à democratizar a mídia, 

mas visa também avançar em políticas públicas para possibilitar a ampliação de espaços 

e meios de manifestação plurais de vozes e ideias (DANTAS, 2013, p. 190). Por 

exemplo, colocando em prática o dispositivo constitucional que determina 

―complementaridade de sistemas‖ nas concessões de televisão e rádio. Neste sentido,  

Democratizar a comunicação passa a ser, portanto, garantir a 

circulação da diversidade e da pluralidade de ideias existentes na 

sociedade, isto é, a universalidade da liberdade de expressão 

individual (LIMA apud DANTAS, 2013, p. 190) 

 

Nesta mesma perspectiva, Silva (1985, p. 22) afirma que ―nenhum conjunto de 

forças sociais poderá ambicionar controlar a hegemonia da sociedade se não tiver acesso 

aos mais eficazes instrumentos de difusão cultural e ideológica, que são hoje, a 

televisão, o rádio, o cinema e a imprensa‖.  

 Os agentes dessa luta concebem a comunicação ―como direito e espaço 

fundamental e estratégico da luta política‖ (BOSCHETTI, 2011, p. 22)
177

. Neste 

sentido, essa autora sustenta a necessidade de lutar pelo acesso da classe trabalhadora à 

recepção crítica da informação, e ainda, ―exige a apropriação dos meios de comunicação 

como condição para ampliar o eco da sua fala política junto à sociedade‖ (idem). 

Contudo, ressaltamos que o FNDC não menciona a luta de classes em seus documentos 

e debates. Se limitam a falar em sociedade civil.  

 Para Gramsci, o conceito de sociedade civil deveria ser uma luta contra o 

capitalismo, nunca uma acomodação à ele. Grande parte da esquerda contemporânea 

utiliza esse conceito sem exibir uma intenção anticapitalista. Nas palavras de Wood 

(1995, p. 208), esse termo ―adquiriu todo um conjunto de significados e consequências, 

alguns muito positivos para os fins emancipatórios da esquerda, outros muito menos‖.  

A autora resume ambos impulsos da seguinte maneira: 

O novo conceito de ―sociedade civil‖ indica que a esquerda 

aprendeu as lições do liberalismo relativas à opressão do Estado, 

mas, ao que parece, estamos esquecendo as lições que 

aprendemos da tradição socialista acerca das opressões da 

sociedade civil (WOOD,1995, p.208) 

  

                                                             
177 Prefácio do livro ―Mídia, questão social e serviço social. Mione Apolinario Sales e Jefferson Lee de 

Souza Ruiz (org). 3 ed. – São Paulo: Cortez, 2011. 
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Na realidade, este conceito reduz todo o sistema social do capitalismo a um 

conjunto de instituições e relações que aparecem como iguais as associações 

voluntárias. Assim, falar em ―sociedade civil‖ pode ocultar o conceito de capitalismo 

―ao desagregar a sociedade em fragmentos, sem nenhum poder superior, sem nenhuma 

unidade totalizadora, nenhuma coerção sistêmica‖ (WOOD, 1995). Ou seja, sem um 

sistema capaz de intervir em todos os aspectos da vida social. 

 Na sociedade capitalista, com a separação entre as esferas ‗políticas‘ e 

‗econômica‘, ou seja, o Estado e a sociedade civil, o poder coercitivos público está mais 

centralizado e concentrado. Isso porque ―uma das funções principais de coerção 

‗pública‘ por parte do Estado é apoiar o poder ‗privado‘ na sociedade civil‖ (WOOD, 

1995, p.209). 

A partir ao exposto, vemos a necessidade de esclarecer o que seria uma 

‖democratização‖ na sociedade capitalista. 

A concentração da produção da comunicação de massas nas mãos de poucos tem 

sua importância na definição da conjuntura e da manutenção de política econômicas, 

assim como, massifica consensos sobre temas sociais importantes. Também nos é clara 

a compreensão da essencialidade da luta da classe trabalhadora por direitos sociais, 

dentre eles a socialização da produção de informação e o direito por informações não-

tendenciosas.  

Democratizar e legitimar a comunicação como direito humano, desconcentrando 

o domínio e o poder midiático empresarial, para assegurar que ―todos os segmentos 

sociais‖ possam gerar informação e para ―fomentar a capacitação dos cidadãos para a 

leitura crítica dos meios de comunicação‖
 178

, é a síntese do objetivo do projeto do 

FNDC. Mas de que forma essa democratização da mídia se daria?   

A partir do exposto até o momento, questionamos: Que forma de igualdade, 

liberdade, justiça e participação podem existir numa sociedade que tem como principal 

objetivo a proteção e manutenção dos interesses da classe dominante? Em uma 

sociedade baseada na exploração do trabalhador, se pode falar em que tipo de 

democracia?  

                                                             
178 FNDC. ESTATUTO SOCIAL DO FÓRUM NACIONAL PELA DEMOCRATIZAÇÃO DA 

COMUNICAÇÃO, 2013. Disponível em: 

http://www.fndc.org.br/system/uploads/ck/files/Estatuto%20Social%20enumerado%20e%20em%20papel

%20timbrado.pdf 

 

http://www.fndc.org.br/system/uploads/ck/files/Estatuto%20Social%20enumerado%20e%20em%20papel%20timbrado.pdf
http://www.fndc.org.br/system/uploads/ck/files/Estatuto%20Social%20enumerado%20e%20em%20papel%20timbrado.pdf


154 

 

 

 

O capitalismo é estruturalmente oposto à democracia, visto que tem por base a 

sujeição dos homens aos ditames da acumulação capitalista: exploração, alienação, 

reificação, etc. Ou seja: nesta sociedade, todas as práticas humanas podem ser 

convertidas em mercadoria, e, portanto, deixam de ser acessíveis ao poder democrático. 

Neste sentido, Wood (2007)
179

 resume que a ―democratização deve ir da mão da 

‗desmercantilização‘. Mas desmercantilização por definição significa o final do 

capitalismo‖ (WOOD, 2007, p. 418). 

As relações sociais impostas pela ordem do capital têm redefinido o significado 

de democracia, tanto na teoria quanto na prática. Para o imperialismo americano, 

democracia está vinculada às liberdades civis, aos direitos constitucionais e à limitação 

do poder arbitrário do Estado a fim de proteger o indivíduo e a ―sociedade civil‖. A 

distribuição do poder social entre as classes não é mencionada nessa concepção. 

Na democracia capitalista moderna, a desigualdade e a exploração coexistem 

com a liberdade e a igualdade cívica. O poder do capitalista de se apropriar da mais-

valia  depende do fato de os trabalhadores não terem propriedade e serem obrigados a 

vender sua força de trabalho por um salário para subsistir. Assim, explica Wood (1995) 

a separação da condição cívica da situação de classe no capitalismo tem dois lados: 

(...) o direito de cidadania não é determinado por posição 

socioeconômica – e, neste sentido, o capitalismo coexiste com a 

democracia formal -, de outro, a igualdade cívica não afeta 

diretamente a desigualdade de classe, e a democracia formal 

deixa fundamentalmente intacta a exploração de classe (p. 173) 

 

A democracia nesta sociedade é, portanto, puramente formal, pois se limita a 

garantir a igualdade política e jurídica e não a igualdade econômica da população. 

Formal, porque a concepção liberal não pressupõe o poder do povo, mas se realiza 

meramente em alguns direitos passivos, para a proteção de direitos individuais contra a 

ingerência do poder de outros. A ‗democracia formal‘ é, portanto, um aperfeiçoamento 

das formas políticas a que faltam liberdades civis. 

Insistimos que essa concepção de democracia focaliza apenas o poder político, 

abstraindo-o das relações sociais ao mesmo tempo em que apela a um tipo de cidadania 

passiva, por essas relações fazerem com que grande parte dos trabalhadores sejam 

                                                             
179 WOOD, Ellen Meiksins. Capitalismo e democracia, 2007. Disponivel em 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D1444.dir/cap18.pdf  

http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D1444.dir/cap18.pdf
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despolitizados. As instituições mercantilizadas contribuem na massificação da ideia de 

que a política é algo feito pelos representantes eleitos no Parlamento, e que os 

indivíduos privados devem se comprometer politicamente só no momento em que 

votam (WOOD, 2007, p.419). 

 Nem ao menos o direito de votar é concebido realmente como um exercício 

ativo do poder popular, mas sim como a execução de um direito passivo, ainda mais em 

países como o Brasil em que o voto é obrigatório.  

De acordo com Wood (1995, p. 43), ―o Estado pode aparentemente pertencer 

(por meio de sufrágio universal) a todos, apropriador e produtor, sem que se usurpe o 

poder de exploração do apropriador.‖. A conquista da democracia formal e do voto 

universal é um avanço histórico, contudo, na sociedade capitalista, quem detém a 

riqueza continua tendo acesso privilegiado, também, ao poder, pois  

 a condição insuperável de existência do capitalismo é o fato de 

a mais básica das condições de vida, as exigências mais básicas 

de reprodução social, ter de se submeter aos ditames da 

acumulação de capital e às ‗leis‘ do mercado (WOOD, 1995, 

p.08).  

 

Para manter a ordem e garantir as condições de acumulação, o capital precisa do 

Estado. O Estado burguês, de acordo com Viana (2003, p. 32), historicamente se utiliza 

de duas formas de regime político, o que o autor chama de ―ditadura burguesa aberta‖ e 

―ditadura burguesa oculta‖, que seria a democracia em prática atualmente, a 

representativa. A forma como o Estado se relaciona com a classe trabalhadora pode ser 

através da repressão pura e simples: a ditadura, ou da participação restrita delas: a 

democracia (idem,  p. 36). 

Existem diversas interpretações e conceituações acerca do conceito de 

democracia, no entanto o debate em questão parte de uma concepção em prol dos que 

estão submetidos à dominação e buscam superá-la. Desta forma, faz-se necessário 

compreender a diferença entre a ideia de democracia e a democracia realmente 

existente, estabelecendo uma relação entre a ideia e a realidade.  

A este respeito, Costa (1986) afirma que 

 O que se entende por democracia – uma reunião onde grupos e 

classes sociais se contrapõem com diferentes objetivos, para 

viabilizar seus projetos antagônicos de ação política, 

contraposição da qual sairá vencedor o grupo ou classe que 
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puder transformar seus trunfos e suas posições em regras do 

jogo, abrindo caminho para a legitimação dos seus objetivos‖, 

não revela o significado da democracia, pois, ―ocorre que, 

quando diferentes participantes do jogo dizem estar pondo em 

prática os ideais democráticos, não afirmam explicitamente que 

o que legitimam, sob o nome de democracia, é apenas uma das 

possíveis formas de regulamentação do jogo e que essa forma é 

a que melhor lhes permite defender seus interesses e legitimar 

seus objetivos. Ao afirmarem que a reunião ou partida é 

democrática, estão dando um caráter geral, universal, ao que é 

particular, especifico de sua posição e interesses (p. 13-14).  

 

A autora está de acordo com a compreensão de que a classe dominante difunde 

seus interesses particulares como se universal fossem. Porém, ela não aborda a questão 

da dominação e do Estado, pois confunde a democracia real com a ideia de democracia. 

Viana (2003, p. 36) explica que a democracia real ―é marcada pela dominação de classe 

e pelo poder estatal‖ e a ideia de democracia ―é uma ideia que pode se contrapor ao que 

existe de fato, seja através do ocultamento da realidade, seja através da busca de uma 

nova realidade‖.  

Os pensadores do campo do marxismo têm demonstrado os limites da 

democracia capitalista e a impossibilidade de lhe atribuir um caráter acentuadamente 

participativo diante do poder político e econômico dos grandes monopólios. Neste 

sentido, defendem a democracia socialista, que só pode ser pensada enquanto parte de 

uma transformação social e econômica radical. 

A democracia liberal
180

 ou burguesa oculta toda a dominação criada no 

capitalismo, sua transferência de poderes substanciais do Estado para a sociedade civil, 

para a propriedade privada e as pressões do mercado (WOOD, 1995, p.201). Neste 

sentido, a busca pelo perfeiçoamento da democracia formal não alteraria as contradições 

próprias do funcionamento do modo de produção capitalista, conforme mencionado.  

Além de analisar a organização interna do Estado, a sua dinâmica específica e o 

modo de sua intervenção na sociedade capitalista, o marxismo mostra como esses 

elementos se articulam a uma específica dominação de classe que procura manter-se 

oculta sob o discurso da representação popular e nacional.  

Wood (2007) afirma que, de uma maneira ou de outra,  

                                                             
180 Liberal / liberalismo aqui está sendo entendido como um conjunto de princípios de uma forma limitada 

de governo, baseada em liberdade civil e individualidade. 
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as concepções dominantes de democracia tendem a: substituir a 

ação política com cidadania passiva; enfatizar os direitos 

passivos em lugar dos poderes ativos; evitar qualquer 

confrontação com concentrações de poder social, 

particularmente se for com as classes dominantes, e finalmente, 

despolitizar a política. (p.420) 

 

Devemos reconhecer os benefícios da democracia formal e expandi-la, ao 

mesmo tempo que dissociamos os princípios de liberdade e igualdade do capitalismo 

para negar que este seja o único ou melhor meio de promover tais sentidos (WOOD, 

1995, p. 208).  

Portanto, a desigualdade social entre as classes provém do mundo da produção, a 

base material da sociedade, que permanece intacta sob o véu da cidadania e da 

democracia liberal. A emancipação política burguesa foi um avanço social frente as 

relações políticas do feudalismo, construída sob a demanda social das classes populares. 

(COUTINHO, 2000). Mas elas, a cidadania e a democracia burguesas, não alcançam a 

essência da desigualdade, a relação social de expropriação dos meios de produção e 

apropriação do excedente econômico produzido pelos trabalhadores. (BRANCO, 2006, 

p. 96) 

A ação da UNESCO na construção do Reltório de MacBride, aparentemente 

pareceu ser uma ação muito democrática, mas Derosa (2014) alerta que, na verdade, 

essa ação fez parte de uma estratégia para buscar neutralizar o controle comercial 

internacional, exercido hoje por poucas e grandes empresas. Mas impõe um novo tipo 

de controle que poderá permanecer nas mãos dos mesmos proprietários. O importante 

aqui é notar que ―a modificação proposta não visa trocar os detentores do poder sobre a 

mídia, mas na forma como ele é exercido‖ (DEROSA, 2014). O paradigma do controle 

social é o que concorre para ser a matriz das políticas de comunicação no mundo todo. 

Em contraposição a esta ideia, Mezsaros (2002)
181

 sustenta que são várias as 

fracassadas tentativas de controlar a incontrolabilidade do capital por meio de uma 

maior atividade do Estado, como um elemento de regulação externa, tanto na esquerda 

(sociedades pós-capitalistas, social-democracia) quanto na direita comprometida com a 

preservação da ordem estabelecida (New Deal de Roosevelt, ―redução dos limites do 

Estado‖ da Direita Radical, etc.). Esses fracassos, ou demonstrações de ―êxito muito 

                                                             
181 Em Revista Outubro- revista do Instituto e Estudos Socialistas, nº 07, 2002. São Paulo. Disponível em: 

http://www.revistaoutubro.com.br/edicoes/07/out7_01.pdf 
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limitado‖, nada mais seriam que manifestações do processo inicial de esgotamento da 

fase expansiva do capital e da crise estrutural que eclodiu na década de 1970, 

caracterizadas por uma tendência crescente no uso de determinações políticas no 

processo de reprodução social (MEZSAROS, 2002, p. 344). 

 

3.2.4 – As possibilidades e os limites existentes para a concretização do projeto do 

FNDC 

 

As reflexões expostas nos auxiliam na crítica ao projeto de democratização dos 

meios de comunicação defendido pelo Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação (FNDC).  

A desconcentração dos meios de produção sempre foi uma perspectiva 

insistentemente reivindicada por parte dos vários movimentos sociais, nas mais 

diferentes instâncias. A associação entre participação e poder sempre foi vista como 

crucial para o debate da própria concepção de democracia, em seu sentido mais 

classicamente conhecido: um governo do povo, pelo povo e para o povo. No âmbito da 

comunicação, as diversas reivindicações giram em torno da amplitude do acesso, da 

posse, do controle e da produção por parte de toda a população, não só dos empresários 

afortunados. 

Pensar a comunicação como um direito social, ou seja, um direto da coletividade 

devendo ser concretizado como tal, é necessário para que se exija do Estado a 

elaboração de políticas que promovam a sua efetivação (RAMOS; 2005). O FNDC 

reivindica uma democratização da comunicação baseada no estabelecimento de novas 

relações políticas em torno dos sistemas de comunicação de massa. Na abordagem do 

Fórum não há ―a espera do momento de uma suposta ‗conquista do Estado‖ (HERZ, 

1994, p.03). 

A concepção do FNDC, no que diz respeito ao processo de transformação do 

sistema de comunicação no Brasil, nos parece que enfrenta limites que exigem uma 

análise aprofundada, para evitar o risco da análise ingênua acerca das possibilidades 

efetivas dos enfrentamentos aos donos dos monopólios midiáticos do país. Ao propor 

o controle público como forma ideal de mediação no relacionamento entre o público e o 

privado, os integrantes do FNDC demonstram estar orientado por uma concepção de 
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Estado democrático e, por esta razão, consideram viável estabelecer soluções 

consensuais entre os donos dos monopólios e os que anseiam pela democratização.  

Outro ponto a ser analisado na luta do FNDC, é que esta promove a ideia de 

diversidade e pluralidade como característica principal do que consideram ser uma 

informação contra-hegemônico. Para Wood (1995) essa concepção de pluralismo, aspira 

uma comunidade democrática que reconheça todo tipo de diferença, de gênero, cultura, 

sexualidade, que celebre essas diferenças, mas sem permitir que elas se tornem relações 

de dominação e opressão. Essa comunidade ideal une pessoas diferentes, todos livres e 

iguais, sem negar suas diferenças. Contudo, a autora atenta que a ―política de identidade 

revela suas limitações, tanto teóricas quanto políticas, no momento em que tentamos 

situar as diferenças de classe na sua visão democrática‖ (WOOD, 1995, p. 221). 

Além disso, a essência da disputa de hegemonia na concepção gramsciana vai 

além do campo da luta específica e almeja, a longo prazo, a transformação das bases 

estruturantes da sociedade.  

Não é possível imaginar as diferenças de classe sem a exploração e a dominação, 

afinal é isso que define o conceito de classe. De acordo com WOOD (1995, p. 221), a 

―diferença‖ para definir uma classe como ―identidade‖ é ―uma relação de desigualdade 

e poder, de uma forma que não é necessariamente a das ‗diferenças‘‖. A igualdade de 

classe exige condições diferentes das que se associam a igualdade sexual ou racial. A 

abolição da desigualdade de classe representaria o fim do capitalismo, mas o mesmo 

não ocorreria com a abolição da desigualdade sexual ou racial, visto que estas não 

foram criadas pelo capitalismo. Contudo, ―ele [o capitalismo] tem condições de cooptar 

e reforçar desigualdades e opressões que não criou e adaptá-las aos interesses da 

exploração de classe‖ (idem).  

A defesa do Fórum de que ‗todos os cidadãos‘ devem possuir o direito de se 

expressar, demandando, portanto, a quebra de monopólio, nos parece uma defesa 

baseada numa análise que combina uma visão ingênua acerca da lógica do 

funcionamento da sociedade capitalista ao mesmo tempo sua defesa recai, assim, no 

fortalecimento de princípios liberais. A preocupação de quebrar monopólios, 

essencialmente, visa estimular a concorrência. Na verdade, a luta por democratização, 

em geral, aparece mais fortemente no registro liberal do que num caminho 

anticapitalista.  
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Desta forma, regular a mídia para democratizar a comunicação, é uma bandeira 

que, de acordo com Lima (2011)
182

 ―esconde uma falácia: insinua que a grande mídia, 

privada e comercial, seria passível de ser democratizada‖. Em termos da teoria liberal 

da imprensa, isso significa defender o mercado livre de ideias, sendo esse 

―representativo do conjunto da sociedade, isto é, plural e diverso‖ (LIMA, 2011). 

Na introdução do livro ‗Liberdade de expressão x liberdade de imprensa‘, Lima 

(2002) faz o seguinte reconhecimento de uma característica liberal nessa luta: 

(...) não me refiro ao debate externo ao liberalismo, 

sobretudo àquele fundado na crítica marxista clássica. 

Refiro-me, apenas, ao debate interno às premissas 

liberais, consolidadas e praticadas em sociedades que têm 

servido de referência à nossa democracia, na perspectiva 

de construção do direito à comunicação centrado no 

indivíduo (e não em empresas) — razão última e sujeito 

de todas as liberdades e direitos. (p. 22) 

 

Regular o mercado não significa regular o conteúdo da mídia existente e, regular o 

mercado de mídia e democratizar a comunicação são, na verdade, aspectos complementares 

da conquista do direito à comunicação. Essas críticas, entretanto, não desconsidera as 

condições materiais dessa luta, e, no caso do Brasil, por exemplo, que tem alta 

concentração midiática, qualquer conquista em relação a uma maior regulação pode ser 

considerada uma grandiosa conquista. Nossa preocupação é, conforme mencionado, 

demonstrar os limites e reais possibilidades dessa luta, para problematizar o que pode ir 

além do que o FNDC propõe. 

Segundo LIMA (2011), tal conquista 

 

(...) tem de ser buscada tanto, externamente, pela regulação do 

mercado (sem propriedade cruzada nem oligopólios, 

priorizando a complementaridade dos sistemas público, 

privado e estatal e a criação e consolidação de sistemas 

públicos/comunitários alternativos), quanto, internamente, à 

mídia, cobrando o cumprimento dos Manuais de Redação que 

prometem (mas não praticam) a imparcialidade e a 

objetividade jornalística possíveis.  

 

                                                             
182 LIMA, Venício. Regular a mídia para democratizar a comunicação. Artigo Publicado originalmente 

na revista Teoria e Debate, n° 95, dezembro de 2011. Disponível em 

http://www.cartamaior.com.br/colunaImprimir.cfm?cm_conteudo_idioma_id=22263 

http://www.teoriaedebate.org.br/colunas/midia/regular-midia-para-democratizar-comunicacao
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Cabe aqui a seguinte observação: a neutralidade axiológica weberiana ou, numa 

acepção mais comum: a imparcialidade, garantiriam um saber ou decisões – 

aparentemente – ―científicas e objetivas‖. Contudo, não partilhamos da ideia de 

possibilidade de imparcialidade no campo da mídia. Compreendemos que não existe 

neutralidade em qualquer atividade humana, pois a vida social é permeada pelas 

disputas no interior da sociedade e, na sociabilidade capitalista, acima de tudo pela luta 

de classes.   

Sendo o conceito de democratização concebido pelo FNDC como ampliação do 

acesso ou como política de socialização e inclusão no setor da comunicação, esse 

projeto poderia até se concretizar e esse objetivo se efetivar. Porém, podemos questionar 

que a intenção é menos a de promover a superação da sociedade em que vivemos e mais 

a de perenizá-la por meio de informações ―verdadeiras‖ sobre os fatos, mas não como 

forma de construir consciência dos trabalhadores, hoje encharcada de ideologia, capaz 

de questionar sua posição no processo de produção e reprodução na sociedade. 

Esta é uma concepção que, ao nosso ver, revela uma concepção de ideologia 

como visão de mundo, contra a qual basta se contrapor por meio de uma outra visão de 

mundo. 

De acordo com Iasi
183

 (2013) estamos diante de um longo ciclo que resultou em 

um processo de transformismo, apassivamento da classe trabalhadora e recuo em sua 

consciência de classe que expressa uma profunda fragmentação e derrota política dos 

trabalhadores. A classe trabalhadora aceita proposta políticas avessas às de seus 

interesses, ao invés de se mobilizar por suas próprias demandas, admitindo, assim, ser 

guiada no caminho da passividade e do acomodamento.  

Ressaltamos, entretanto, que esse apassivamento não impede os inúmeros e 

intensos processos de luta em âmbito nacional e internacional. A ordem do capital é 

injusta, desigual, desumana, posto que é fundada na exploração e por essa razão destrói 

qualquer capacidade da vida se expressar como vida (IASI, 2013, p. 70) Não é fácil 

entender a razão da maioria da população se manter passiva perante este antagonismo 

da ordem do capital em relação à vida.  

Como vimos, esse processo não resulta da reprodução e imposição de ideias e 

valores prontos. A consciência ―não é formulada pela imposição coercitiva das formas 

                                                             
183 https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/2175-795X.2013v31n1p67/25650 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/2175-795X.2013v31n1p67/25650
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de ser, pensar e agir‖ (IASI, 2013, p. 70). Reforçamos que é um equívoco compreender 

o fenômeno da ideologia dessa forma, ou seja, pensar a sua superação simplesmente 

contrapondo-a com um novo conjunto de ideias e valores. 

Se a ideologia se limitasse a um conjunto de valores e ideias que nos são 

impostas coercitivamente por aparatos que disseminam ideias, como por exemplo, a 

mídia empresarial manipuladora, bastaria contrapor a essa mídia, uma mídia 

democrática pensada a partir de conteúdos verdadeiros e formatos distintos da 

empresarial. De acordo com Guimarães (2013), esta contraposição, levada ao limite, é 

liberal e  

(...) parece ignorar que as pessoas não pensam por si não apenas 

por falta de informação, mas porque estão inseridas numa 

realidade que é, ela própria, invertida e estranhada, sobre a qual 

age um complexo mecanismo ideológico. Não fosse assim, 

bastaria entrar em contato com a informação ou o conhecimento 

‗certo‘ e o mundo se revelaria, deixando as classes — assim 

reconhecidas — prontas para a ação (p. 160).  

 

Essa perspectiva restringe a materialidade das relações sociais — que, como 

explicam Marx e Engels, se expressam nas ideias na forma de ideologia — a uma 

questão de opinião, escolha a partir de uma série de informações. Dessa forma, reafirma 

os princípios da democracia burguesa que se baseiam em processos meramente formais.  

A classe que detém os meios de produção ―tende a deter também os meios para 

universalizar sua visão de mundo e suas justificativas ideológicas a respeito das relações 

sociais de produção que garantem sua dominação econômica‖ (IASI, 1999, p.24). Essa 

universalização da visão de mundo da classe dominante se explica por ela deter meios 

ideológicos e de difusão. 

A burguesia
184

 detentora da mídia empresarial se utiliza desse meio para 

justificar o pauperismo, oculta a existência de classes antagônicas ao abordar um 

aspecto em específico, recortado da realidade histórica, sem inseri-lo num contexto 

maior para evitar o confronte com as contradições. É possível falar em economia sem 

falar de exploração do trabalho, falar de comunicação sem falar em manipulação, etc. 

                                                             
184 A burguesia sofreu um declínio ideológico transformando-se numa classe conservadora, cujo objetivo 

é a manutenção das relações sociais determinadas através da propriedade privada. (Netto, 2007, pág. 179) 

O que a torna uma classe voltada não mais para explicar os acontecimentos sociais, mas sim, para 

justificá-los. 

 



163 

 

 

 

Como? Desconsiderando as contradições da totalidade, seu contexto histórico, a 

dialética dos processos sociais. Assim, a dominação é justificada ao abordá-la 

desconsiderando as relações políticas, econômicas e sociais. 

Conforme exposto no capítulo 1, a dimensão política feita por Marx abrange a 

análise de produção e circulação, não apenas na circulação como era feito até então. Os 

meios de comunicação são meios, são empresas que difundem, socializam e massificam 

ideias. A importância e força desses meios se justifica porque as ideias são amplamente 

difundidas, não porque são aceitas. Para entender isso foi preciso compreender que este 

processo possui relação com as relações sociais de produção dominantes, enquanto 

valores introjetados nas pessoas e reforçados pelos meios de comunicação. 

 A divulgação em massa reforça, não cria ideologia. Trata-se do momento de 

circulação, não de produção. A produção de ideologia, como vimos, tem que ser 

compreendida na maneira como os homens ao viver relações sociais incorporam e 

interiorizam essas relações na forma de valores. Nas palavras de Iasi,  

É um erro central de grande parte da análise achar que a mídia 

produz, divulga e faz as pessoas incorporarem e repetirem esses 

valores. A introjeção se dá num processo anterior a divulgação 

do discurso dominante
185

 

 

Democratizar a comunicação traz a ideia de uma inserção coletiva, mas é 

necessário pensar numa dimensão mais ampla. Lutar por reformas democráticas, apesar 

de necessário, pode nos levar a um impasse se não tivermos um horizonte mais amplo 

que se oriente pelo objetivo da transformação da totalidade da vida social. Isso porque, 

de acordo com as complexas formulações marxianas e engelsianas presentes na 

Ideologia alemã:  

As idéias dominantes não são nada mais do que a expressão 

ideal (ideológica) das relações materiais dominantes apreendidas 

como idéias; portanto, são a expressão das relações que fazem 

de uma classe a classe dominante, são as idéias de sua 

dominação [...] (MARX; ENGELS, 2007, p. 47). 

 

Desta forma, não se trata somente de um conjunto de ideias que se impõem 

como dominantes. São dominantes, por serem da classe dominante, mas a classe só é 

dominante por estar inserida em relações sociais de produção historicamente 

                                                             
185 IASI, Mauro. [sugestões e orientações dadas em participação como membro da banca da minha 

qualificação]. UFF. 21 out, 2013. 
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determinadas que as colocam no papel de dominação (IASI, 2013, p. 70). Assim, Iasi 

(1999, p. 24) afirma que a universalização de visão de mundo burgues se explica 

também e fundamentalmente ―pela correspondência que encontra nas relações concretas 

assumidas pelos indivíduos e classes. Não são ‗simples ideias‘, como afirma Marx‖.  

Interiorizadas, as relações capitalistas formam a consciência do ser social. ―As 

ideias dominantes de uma época sempre foram as ideias da classe dominante‖ 

(ENGELS e MARX, 2005, p. 57). Portanto, se ‖as ideias que constituem uma ideologia 

são expressões das relações de dominação, a superação delas pressupõe a superação 

destas relações‖ (IASI, 2013, p. 71). 

Na obra ―Ideologia alemã‖, Marx e Engels esclareceram que não é a consciência 

que determina o ser social, mas ao contrário: é o ser social que determina a consciência. 

Assim, explica Iasi (2006) a consciência se reproduz inicialmente por meio de ações 

seriais objetivadas, espécie de ponto de partida da consciência, que expressa valores e 

ideias dominantes introjetados desde cedo nos indivíduos. 

 A própria noção de indivíduo tem uma coloração ideológica já que, nos termos 

de Iasi (2006), expressa pessoas ―encapsuladas‖ em seu mundo, alienadas da sua relação 

com o trabalho e repercutindo a ideologia liberal, segundo a qual, a sociedade seria uma 

mera somatória de indivíduos.  

Esse senso comum contribui para a reprodução do capital, pois a liberdade na 

perspectiva liberal é a liberdade do mercado ou, mais especificamente, uma liberdade 

contratual envolvendo a classe produtora que vende força de trabalho e de outro a classe 

detentora dos meios de produção que compra essa força e dela extrai mais valia. 

Frente ao exposto, cabe aos que lutam por democratização não perder de vista a 

necessidade de relacionar essa luta imediata com a luta com vistas à transformação. 

Assim, Iasi (2013, p. 71) sustenta que não devemos perder tanto tempo na busca de 

formas e conteúdos de uma mídia democrática, ―a não ser como mera agitação da 

necessidade da revolução‖. Isso porque a consciência só se origina e se desenvolve 

―como expressão de relações que constituem o fundamento da sociabilidade humana‖ 

(ibdem). A consciência não é uma ideia imposta ao homem, inclusive a consciência da 

classe trabalhadora é a expressão da mesma consciência da burguesia. Explica Iasi 

(2013): 

O proletariado não vive em outras relações, ele vive nas relações 

constitutivas do capital. Portanto, a primeira expressão de uma 
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consciência social, que os trabalhadores tomam como sua, é a 

expressão das relações que eles compartilham com a burguesia 

na existência mesma da sociedade capitalista, na sua 

imediaticidade (p. 72). 

 

Partilhamos com nosso antagonista de classe a mesma base material que 

constituem o fundamento de nossa consciência social. A liberdade democrática 

burguesa surgiu da própria essência do capitalismo e sua essência é a sociedade de 

classe e a igualdade abstrata da divisão social do trabalho. A liberdade na sociedade 

burguesa não resiste à liberdade elevada à emancipação humana. Neste sentido, Couto 

(2011) explica que 

Se o homem é liberdade e teleologia, no capitalismo a liberdade 

é conferida a uma classe e a teleologia a uma outra, que produz, 

determinado pela liberdade do seu outro (a burguesia e suas 

instituições), a classe trabalhadora é alienígena frente às 

decisões, posto que a classe expropriada participa da alienação 

de maneira subordinada, como objeto (p.61) 

 

É necessário, aos trabalhadores, a compreensão das determinações da totalidade, 

para que se vejam como classe histórica que são, compreenderem o capitalismo e 

lutarem por sua superação, inclusive as vias de realização e as formas organizativas 

políticas necessárias (IASI, 2013, p. 75). 

De acordo com Müller (2002, p. 569), não existe a democracia – por mais que o 

capitalismo nos busque convencer que sim, por meio da vertente representativa – como 

totalidade. Existem, ―isso sim, tentativas bastantes distintas de institucionalizar 

‗democraticamente‘ uma sociedade estatalmente organizada‖. O FNDC luta por 

legislação, mas o que é a lei na sociedade capitalista? Para Iasi, o aperfeiçoamento da 

democracia ao socializar políticas, pode ―ser garantia de continuidade da ordem do 

capital e não caminho de sua superação‖
186

. A democracia burguesa é, portanto, uma 

ilusão. 

Não negamos a necessidade da luta pela democratização da propriedade dos 

meios de comunicação para contribuir no debate e confronto de ideias. É importante, 

também, difundir a noção do direito à informação tanto o direito de acesso quanto o 

                                                             
186 Artigo ―A democracia e suas metamorfoses: ou de como o conteúdo determina a forma‖. Disponível 

em http://blogdaboitempo.com.br/2013/11/13/a-democracia-e-suas-metamorfoses-ou-de-como-o-

conteudo-determina-a-forma/ 

http://blogdaboitempo.com.br/2013/11/13/a-democracia-e-suas-metamorfoses-ou-de-como-o-conteudo-determina-a-forma/
http://blogdaboitempo.com.br/2013/11/13/a-democracia-e-suas-metamorfoses-ou-de-como-o-conteudo-determina-a-forma/
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direito à produção. Apesar dos limites impostos pela dinâmica capitalista, é preciso, 

portanto, enfrentar a concentração de propriedade e problematizar a necessidade do 

controle social sobre os veículos de comunicação. Nas palavras de Marques (2013, p. 

07) ―a comunicação é um bem público e um direito ocupando um lugar privilegiado na 

sociedade e por essa razão tornam-se fundamentais as lutas pela democratização dos 

meios de comunicação no Brasil‖. 

A quebra de monopólio, o acesso e o aumento do número de produtores de 

informação e o controle público são reivindicações democráticas. É importante ressaltar 

que as reformas
187

 democráticas são necessárias para a melhoria das condições de vida 

da classe trabalhadora. Contudo, como mencionado, é preciso ter clareza que não é 

possível democratizar, transformar radicalmente de fato, nenhum setor da sociedade 

sem que esta própria seja radicalmente transformada, democratizada. É importante 

ressaltar que não há uma ingenuidade por parte do Fórum, pois reconhecem que nunca 

teremos uma plena democratização da comunicação. O alcançável é um determinado 

grau de democratização. De acordo com o Fórum, a razão desse limite tem a ver com o 

―recorrente ao estágio de desenvolvimento tecnológico, e ao conflito entre as distintas 

vontades. Sendo assim, percebe-se a necessidade de avanços, sobretudo, na capacidade 

da sociedade elaborar o próprio conflito humano"
188

. 

Como o capitalismo impede o alcance da democracia real e da emancipação 

humana
189

, é preciso extingui-lo. Nas palavras de Wood (1995, p.246) ―o marxismo 

denunciou a cruel lógica social do mercado capitalista mascarada pela economia política 

clássica‖. Não adianta tentar humanizar o capitalismo, pois a miséria é lucrativa. Um 

capitalismo humano, verdadeiramente democrático e igualitário ―é mais irreal e utópico 

que o socialismo‖ (idem, p. 250).  

A luta pela democratização e controle social da mídia, assim como sua 

constituição enquanto direito de todos/as tem um longo caminho a percorrer. As tarefas 

                                                             
187 A defesa da reforma agrária sob controle dos trabalhadores, da reforma urbana, da universalização do 

direito à saúde e à educação públicas, o direito ao pleno emprego, entre outros exemplos, são reformas 

democráticas. Nos países onde houve uma forte organização operária e uma burguesia com projeto 

revolucionário, essas reformas foram realizadas. Em países, como o Brasil, no qual a industrialização se 

deu de forma tardia e com uma burguesia dependente do capital estrangeiro, a realização dessas reformas 
será obra dos trabalhadores.  
188 Em "Bases de um Programa para a Democratização da Comunicação no Brasil", p. 2-3 

 
189 A política é um passo importante para a emancipação humana, mas não devemos superestimá-las e 

esquecer que é apenas uma condição necessária, e não suficiente, da liberdade do homem. (BRANCO, 

2006, p. 86) 
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pendentes no sentido de democratizar a comunicação na nossa sociedade situam-se em 

patamares prévios aos processos midiáticos. 

Contudo, reforçamos que isso não significa que não se deva travar a luta, posto 

que a concessão é pública e todos têm direito à informação e comunicação. É o 

reconhecimento da comunicação como direito social e a luta pela democratização 

merecedora de políticas públicas será sempre constante no seio do capitalismo. Com o 

neoliberalismo as dificuldades se acentuam, dentre outras razões, por ser ―entendida, na 

ideologia mercantilista e neoliberal das sociedades de mercado, como principal 

mecanismo garantidor e, até mesmo, alavancador da liberdade de mercado/consumo, 

por meio da teoria do livre fluxo da informação‖ (MARQUES, 2013, p. 06). 

Assim, os avanços conquistados pelo FNDC ainda são poucos. O contexto atual 

do país traz dois agravantes para a luta: a privatização como estratégia da burguesia para 

enfrentar a crise do capital e o aumento de parlamentares com propriedade dos meios de 

comunicação.  

Ressaltamos que as análises encontrados sobre a história do FNDC não rompem 

com o proposto, mas defendem o projeto de democratização da mídias, ou seja, da 

regulamentação. Parecem não apreender a mídia como uma empresa que visa lucro 

como qualquer outra.  

Ou seja: nãosuperam a concepção de controle social sobre o capital, o que, 

segundo Mezsáros (2002) é comprovadamente impossível enquanto existirem as bases 

materiais de sustentação da auto-reprodução ampliada do capital.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Recorremos a categorias de analisadas por Marx para tratar o objeto da pesquisa, 

pois o autor faz isso de forma totalizante. O objetivo foi compreendê-las como um 

conjunto de explicações concretas para a hegemonia burguesa na sociedade capitalista. 

Esse objetivo nos deu base para tratar do objeto da pesquisa: a apreensão crítica das 

possibilidades e dos limites da luta pela democratização da comunicação organizada 

pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC) na sociedade 

brasileira atual.  

  Para dar contar deste processo de investigação foi necessário inscrever essa luta 

no contexto na qual se insere: trata-se de uma luta travada por um grupo de entidades 

municipais, regionais e nacionais, bastante heterogêneo cujos oponentes são os 

monopólios que dominam a produção, circulação e consumo de notícias na atualidade 

brasileira. O objetivo é de regulamentar um controle social democrático do setor de 

comunicação no país pela via da conquista de um marco jurídico, tendo por base o projeto 

de lei de iniciativa popular formulado pelo FNDC que possui entre os principais pontos a 

seguinte proposta: impedir a formação de monopólio e a propriedade cruzada dos meios 



169 

 

 

 

de comunicação; o veto à propriedade de emissoras de rádio e TV por políticos; e a 

criação do Conselho Nacional de Comunicação e do Fundo Nacional de Comunicação 

Pública.  

Neste intuito, buscamos compreender o papel exercido pela mídia empresarial na 

sociedade brasileira atual. Trata-se, em larga medida, de empresas privadas atuantes na 

esfera pública que vendem a ―mercadoria notícia‖ e, como tal, objetivam o lucro e agem 

segundo a lógica e os interesses privados dos grupos que representam. Essa é venda é 

realizada sob a aparência da imparcialidade e da neutralidade.  

Para compreender o significado da mídia empresarial, seu papel como um dos 

aparelhos privados de difusão da ideologia, demonstramos como a sociedade capitalista 

produz e se reproduz e o papel da ideologia, neste processo. Sua construção está ligada 

intimamente com a divisão da sociedade em classes e a forma como a classe dominante 

difunde sua visão de mundo de forma a torná-la universal. A ideologia é um fenômeno 

concreto, pois se constitui como ideal na ação de um importante número de indivíduos-

sociais.  

 A concepção de que a ideologia seja uma ‗falsa consciência‘, ou seja, um falso 

conhecimento do real é equivocada, resulta num conhecimento parcial, abstrato da 

realidade. Na verdade, a ideologia não falsifica a realidade, não determina a existência 

da dominação de classe. Esta leitura tende a separar o pensamento do real, não 

contribuindo, assim, para o desvendamento da dinâmica da realidade e, portanto, de sua 

superação. 

A compreensão da concepção marxiana de ideologia contribuiu para que não 

incorrêssemos numa crítica moral a forma como a burguesia se utilizar dos meios de 

difusão da informação. Seu intento de massificar o senso comum parte da ideia de que 

as relações sociais existentes são naturais imutáveis e, portanto eternas. A ação da 

burguesia, portanto, não tem a ver com uma falha de caráter, mas com um projeto de 

classe, que se baseia numa determinada forma de produzir e reproduzir a sociedade. 

Uma apreensão que tivemos ao estudar ideologia e mídia foi que a interpretação 

do funcionamento da sociedade depende de que ângulo a observamos. Ou seja: depende 

do embasamento teórico, do posicionamento político e da aspiração societária. Neste 

sentido, afirmamos que o ângulo de interpretação da realidade está determinado por 

interesses vinculados ao projeto de classe.  
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Com base nesta reflexão teórica, analisamos a situação do setor de comunicação 

no Brasil, situando-o no contexto mundial de crise do capital, aumento da concorrência 

intercapitalista e, por conseguinte, maior concentração do capital. Os meios de difusão 

de informação, ou seja, os meios de comunicação, que sempre foram apropriados pela 

burguesia, adquiriram a característica de verdadeiros monopólios na atual fase do 

capitalismo.  

Buscamos aprendê-lo, ainda, no contexto particular do país, que faz com que as 

empresas de comunicação daqui sejam mais concentradas do que em outro país. Isso 

ocorreu devido ao modo de constituição do capitalismo no país e a sua estreita 

vinculação com o Estado.  

Por ser altamente concentrado nas mãos de poucos, o empresariado se utiliza 

desse meio para difundir e massificar determinados valores e práticas que reproduzem o 

senso comum, possibilitando, assim, a perpetuação da dominação de uma classe sobre a 

outra. A concentração tende a restringir o acesso a visões distintas sobre a mesma 

questão e, assim, divulgar um pensamento único. Neste modelo de comunicação, a 

classe trabalhadora tende a cumprir um papel passivo de espectador do que os donos da 

mídia querem divulgar.   

Alguns movimentos sociais, nascidos sob o impulso do processo de 

redemocratização, buscam alterar esse quadro lutando por ações estatais legisladoras e 

fiscalizadoras para tentar impossibilitar a continuidade do monopólio midiático. Partem 

da perspectiva de Direitos Humanos que sustenta o direito todos os cidadãos de receber 

informação de qualidade e de produzi-las.  

Essa é, sem dúvida, uma luta necessária e legítima, porém as possiblidades de 

alcance de seus objetivos devem ser analisados com base numa análise das condições 

para a sua efetiva materialização. Entendemos que o FNDC propõe democratizar a 

mídia partindo de uma determinada concepção de democracia, concepção esta que 

prevalece e opera nessa sociedade. Essa noção e o seu correspondente Estado de direito 

têm sido difundidos pela burguesia para manter as relações de dominação. Tanto que, 

em nome da democracia, fere-se a democracia por meio de instituições como a polícia, 

o judiciário e a mídia, que compõem o Estado de direito. 

Observa-se o fato de não ter ocorrido a reforma política que o governo federal 

do Partido dos Trabalhadores (no poder até hoje desde 2003) se comprometeu a fazer. 
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Não houve, portanto, também a reforma da mídia. A democracia burguesa é a que temos 

e o FNDC aceitou as regras dessa democracia e, portanto, são obrigados a aceitar o veto 

de leis no setor midiático.  

O Estado no capitalismo tem como função garantir os interesses da classe 

dominante. Neste intuito, torna-se necessário combinar mecanismos de cooptação e 

consenso com mecanismos de violência e coerção. A mídia empresarial cumpre um 

importante papel nesse processo. Por isso, esta pode pluralizar seu público, diversificar 

os apresentadores e os colunistas, apresentar, de vez em quando alguma luta popular, 

denunciar algum parlamentar corrupto, ajudar a prender um policial violento. Mas irá 

sempre utilizar todas as armas para legitimar um consenso sobre a coerção 

indispensável para manutenção da ordem posta. Tudo isso feito em nome da democracia 

As lutas dos trabalhadores são fundamentais na exigência de políticas sociais 

que melhorem sua qualidade de vida e amenizem a exploração que a classe trabalhadora 

sofre. Entretanto, é preciso ter clareza com relação aos limites das políticas públicas e 

das reformas democráticas como um todo, pois estas não alteram a ordem social 

existente, não destroem a propriedade privada e a possibilidade de exploração de uma 

classe sobre a outra. 

Se por um lado o projeto de democratização da mídia defendido pelo FNDC 

mobiliza para a luta em defesa da ampliação do acesso à informação e ao direito à sua 

produção, por outro, trata-se de um projeto que não leva em conta a impossibilidade de 

haver igualdade numa sociedade de desiguais. Ou seja: não parte de uma análise 

concreta da realidade social.   

A compreensão dos limites da democracia no sistema capitalista é necessária 

para que não haja ingenuidade perante aos objetivos traçados para lutar e para permitir 

projetar horizontes que possibilitem a construção de uma sociedade que supere os 

fundamentos da sociedade capitalista. Concluímos, assim, que pensar em uma mídia 

que seja de fato democrática é pensar na construção de outra forma de sociedade 

verdadeiramente livre e emancipada. 

 Apontamos, ainda, a importância das seguintes questões serem pesquisadas 

futuramente: tendo compreendido as contradições existentes no projeto do FNDC, quais 

as possibilidades contra-hegemônicas? Abordar exemplos de conquistas de mídias 

alternativas foi uma proposta da banca de avaliação dessa dissertação. Uma segunda 
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questão indicada pela banca foi aprofundar o debate da maneira como a ideologia 

encontra materialidade na mídia.  
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ANEXO I: Declaração sobre os princípios fundamentais relativos à contribuição 

dos meios de comunicação de massa para o fortalecimento da Paz e da 

compreensão internacional para a promoção dos Direitos Humanos e a luta contra 

o racismo, o apartheid e o incitamento à guerra – 1978.
190

 

  

Preâmbulo 

  

A Conferência Geral, 

Recordando que em virtude de sua Constituição, a UNESCO se propõe a "contribuir 

para a paz e a segurança estreitando, mediante a educação, a ciência e à cultura, a 

colaboração entre as nações a fim de assegurar o respeito universal à justiça, à lei, os 

direitos humanos e as liberdades fundamentais" (art. I, §1), e que para cumprir tal tarefa 

a Organização se preocupará com " facilitar a livre circulação das idéias por meio da 

palavra e da imagem". (art. I, §2). 

Recordando também que, em virtude de sua Constituição, os Estados Membros 

da UNESCO, " persuadidos da necessidade de assegurar a todos o pleno e igual acesso à 

educação, a possibilidade de investigar livremente a verdade objetiva e a livre troca de 

idéias e de conhecimentos, resolveram desenvolver e intensificar as relações entre seus 

povos, a fim de que estes se compreendam melhor entre si e adquiram um conhecimento 

mais preciso e verdadeiro de suas vidas" (Preâmbulo, parágrafo sexto). 

Recordando os objetivos e os princípios das Nações Unidas tal como são definidos em 

sua Carta. 

Recordando a Declaração Universal de Direitos Humanos aprovada pela 

assembléia Geral das Nações Unidas em 1948 e em particular o "artigo 19" que estipula 

que " todo indivíduo tem o direito à liberdade de opinião e de expressão; este direito 

inclui o de não ser incomodado por causa de suas opiniões, o de pesquisar e receber 

informações e opiniões, e o de difundi-las, sem limitação de fronteiras, por qualquer 

meio de expressão", assim como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, 

aprovado pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1966, que proclama os mesmos 

princípios em seu artigo 19 e em seu artigo 20 condena a incitação à guerra, a apologia 

                                                             
190 Proclamada em 28 de novembro de 1978 na vigésima reunião da Conferência Geral da 
organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e à Cultura, celebrada em Paris. 
Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/ 
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ao ódio nacional, racial ou religioso, assim como toda forma de discriminação, de 

hostilidade ou de violência, 

Recordando o "artigo 4" da Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as 

formas de Discriminação Racial, aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas 

em 1965, e à Convenção Internacional Sobre a Repressão e o Castigo do Crime de 

Apartheid, aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1973, que estipulam 

que os estados que tenham aderido a essas convenções se comprometem a adotar 

imediatamente medidas positivas para eliminar toda incitação a essa discriminação a 

todo ato de discriminação e tenham decidido impedir que seja estimulado de qualquer 

modo que seja o crime de apartheid e outras políticas segregacionistas semelhantes. 

Recordando a Declaração sobre a promoção entre a juventude dos ideais de paz, 

respeito mútuo e compreensão entre os povos, aprovada pela Assembléia Geral das 

Nações Unidas em 1965. 

Recordando as declarações e as resoluções aprovadas pelos diversos organismos 

das Nações Unidas relativas ao estabelecimento de uma nova ordem econômica 

internacional, e o papel que a UNESCO é convocada a desempenhar nesta esfer. 

Recordando a Resolução 59 (1) da Assembléia Geral das Nações Unidas, adotada em 

1949, que declara: 

"A liberdade de informação é um direito humano fundamental e alicerce de todas as 

liberdades às quais estão consagradas as Nações Unidas [...] A liberdade de informação 

requer, como elemento indispensável, a vontade e à capacidade de usar e de não abusar 

de seus privilégios.Requer também, como disciplina básica, a obrigação moral de 

pesquisar os fatos sem prejuízo e difundir as informações sem intenção maliciosa [...]"  

Recordando a Resolução 110 (II) aprovada em 1947 pela Assembléia Geral das Nações 

Unidas, que condena toda propaganda destinada a provocar ou a estimular ameaças 

contra a paz, a ruptura da paz ou todo ato de agressão. 

Recordando a Resolução 127 (II) da mesma Assembléia Geral, que convida os estados 

Membros a lutar dentro dos limites constitucionais contra a difusão de notícias falsas ou 

deformadas que possam prejudicar as boas relações entre os Estados, assim como as 

demais resoluções da citada Assembléia relativas aos meios de comunicação de massas 

e sua contribuição ao desenvolvimento da confiança e das relações de amizade entre os 

Estados, Recordando a Resolução 9.12 aprovada pela Conferência Geral da UNESCO 
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em 1968, que reafirma o objetivo da Organização de contribuir para a eliminação do 

colonialismo e do racismo, assim como a Resolução 12.1 aprovada pela Conferência 

Geral em 1976, que declara que o colonialismo, o neocolonialismo e o racismo em 

todas as suas formas e manifestações são incompatíveis com os objetivos fundamentais 

da UNESCO. 

Recordando a Resolução 4.301, aprovada em 1970 pela Conferência Geral da 

UNESCO, relativa à contribuição dos grandes meios de comunicação de massas ao 

fortalecimento da compreensão e da cooperação internacionais em interesse da paz e do 

bem estar da humanidade, e à luta contra a propaganda em favor da guerra, do racismo, 

do Apartheid e o ódio entre os povos, e consciente do papel fundamental que os meios 

de comunicação da massas podem desempenhar nessas esferas. 

Recordando a Declaração sobre a raça e os preconceitos raciais aprovada 

pela Conferência Geral em sua 20.ª reunião. 

Consciente da complexidade dos problemas que oferece à sociedade moderna a 

informação e da diversidade de soluções que lhe há dado, e que apresentou em um 

manifesto uma reflexão especialmente conduzida pela UNESCO, e em particular a 

legítima preocupação de uns e outros para que sejam levadas em conta suas aspirações, 

suas opiniões e sua personalidade cultural. 

Consciente das aspirações dos países em desenvolvimento no que diz respeito ao 

estabelecimento de uma nova ordem mundial de informação e de comunicação. 

Proclama neste dia vinte e oito do mês de novembro de 1978 a presente Declaração 

sobre os princípios fundamentais relativos à contribuição dos meios de comunicação de 

massas para o fortalecimento da Paz e da cooperação internacional, para a promoção 

dos Direitos Humanos contra o racismo, o apartheid e o incitamento à guerra. 

  

Artigo 1º 

O fortalecimento da paz e da compreensão internacional, a promoção dos direitos 

humanos, a luta contra o racismo, o apartheid e a incitação à guerra exigem uma 

circulação livre e uma difusão mais ampla e equilibrada da informação. Para esse fim, 

os órgãos de informação devem dar uma contribuição essencial, sendo que esta será 

eficiente caso a informação reflita os diferentes aspectos do assunto examinado. 
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Artigo 2º 

§1. O exercício da liberdade de opinião, da liberdade de expressão e da liberdade de 

informação, reconhecido como parte integrante dos direitos humanos e das liberdades 

fundamentais, constitui um fator essencial do fortalecimento da paz e da compreensão 

internacional. 

§2. O acesso ao público à informação deve ser garantido mediante a diversidade das 

fontes e dos meios de informação de que disponha, permitindo assim a cada pessoa 

verificar a exatidão dos acontecimentos e elaborar objetivamente sua opinião sobre os 

acontecimentos. Para esse fim, os jornalistas devem corresponder às expectativas dos 

povos e dos indivíduos, favorecendo assim a participação do público na elaboração da 

informação. 

§3. Com o objetivo de fortalecer a paz e a compreensão internacional, a promoção dos 

direitos humanos e da luta contra o racismo, o apartheid e a incitação à guerra, os órgãos 

de informação, em todo o mundo, dada a função que lhes corresponde, contribuem para 

a promoção dos direitos humanos, em particular ao fazer com a voz dos povos 

oprimidos que lutam contra o colonialismo, o neocolonialismo, a ocupação estrangeira e 

todas as formas de discriminação racial e de opressão seja ouvida, assim como dos 

povos que não podem se expressar em seu próprio território. 

§4. Para que os meios de comunicação possam promover em suas atividades os 

princípios da presente Declaração, é indispensável que os jornalistas e outros agentes 

dos órgãos de comunicação, em seu próprio país ou no estrangeiro, desfrutem do 

estatuto que lhes garanta as melhores condições para exercer a sua profissão. 

  

Artigo 3º 

§1. Os meios de comunicação devem dar uma contribuição importante ao 

fortalecimento da paz e da compreensão internacional e na luta contra o racismo, o 

apartheid e contra a propaganda bélica. 

§2. Na luta contra a guerra da agressão, racismo e o apartheid, assim como contra as 

violações dos direitos humanos que , entre outras coisas são resultado dos preconceitos 

e da ignorância, os meios de comunicação, através da difusão da informação relativa aos 

ideais, às aspirações, cultura e exigências dos povos, contribuem para eliminar a 

ignorância e a incompreensão entre os povos, a sensibilizar os cidadãos de um país às 
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exigências e às aspirações dos outro, a conseguir o respeito dos direitos e da dignidade 

de todas as nações, de todos os povos e de todos os indivíduos, sem distinção de raça, 

de sexo, de língua, de religião ou de nacionalidade, e de marcar com atenção os grandes 

males que afligem a humanidade, tais como a miséria, a desnutrição e as doenças. Ao 

assim realizar estas tarefas, favorecem a elaboração por parte dos Estados de políticas 

mais adequadas às tensões internacionais e para solucionar de maneira pacífica e de 

igual maneira as diferenças internacionais. 

  

Artigo 4º 

Os meios de comunicação de massas têm uma participação essencial na educação dos 

jovens dentro do espírito da paz, da justiça, da liberdade, do respeito mútuo e da 

compreensão, a fim de promover os direitos humanos, a igualdade de direitos entre 

todos os seres humanos e as nações, e o progresso econômico e social. Desempenham 

um papel de igual importância para o conhecimento das opiniões e das aspirações da 

nova geração 

  

Artigo 5º 

Para que a liberdade de opinião seja respeitada, assim como a liberdade de expressão e 

de informação, e para que esta última respeite todos os pontos de vista, é importante que 

sejam publicados os pontos de vista apresentados por aqueles que considerem que a 

informação publicada ou difundida sobre eles tenha prejudicado gravemente a ação que 

realizam com o objetivo de fortalecer a paz e a compreensão internacional, a promoção 

dos direitos humanos, ou lutar contra o racismo, o apartheid e contra a incitação à 

guerra. 

  

Artigo 6º 

A instauração de um novo equilíbrio e de uma melhor reciprocidade na circulação da 

informação, condição favorável para o sucesso de uma paz justa e durável e para a 

independência econômica e política dos países em desenvolvimento, exige que sejam 

corrigidas as desigualdades na circulação da informação com destino aos países em 

desenvolvimento, procedente deles, ou em algum desses países. Para tal fim é essencial 

que os meios de comunicação de massas desses países disponham as condições e os 
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meios necessários para fortalecer-se, estendendo-se a cooperação entre si e com os 

meios de comunicação de massa dos países desenvolvidos. 

  

Artigo 7º 

Ao difundir mais amplamente toda a informação relativa aos objetivos e aos princípios 

universalmente adotados, que constituem a base das relações aprovadas pelos diferentes 

órgãos das Nações Unidas, os meios de comunicação de massa contribuem 

eficientemente no reforço da paz e da compreensão internacional, na promoção dos 

direitos humanos e no estabelecimento de uma nova ordem econômica internacional 

mais justa e igual. 

  

Artigo 8º 

As organizações profissionais, assim como as pessoas que participam na formação 

profissional dos jornalistas e dos demais profissionais dos grandes meios de 

comunicação que os ajudem a desempenhar suas tarefas de maneira responsável, devem 

concordar com a importância dos princípios da presente Declaração e nos códigos  que 

estabeleçam . 

  

Artigo 9º 

No espírito da presente Declaração, é tarefa da comunidade internacional contribuir no 

estabelecimento de condições necessárias para uma circulação livre da informação e 

para sua mais ampla e equilibrada difusão, assim como as condições necessárias para a 

proteção, no exercício de suas funções, dos jornalistas e dos demais agentes dos meios 

de comunicação. A UNESCO está bem qualificada para oferecer uma valiosa 

contribuição nessa área. 

  

Artigo 10º   

§1. Com o devido respeito às disposições institucionais que garantem a liberdade de 

informação e dos instrumentos e acordos internacionais aplicáveis, é indispensável criar 

e manter no mundo todo as condições que permitam aos órgãos e às pessoas dedicados 

profissionalmente na difusão da informação alcançar os objetivos da presente 

Declaração. 



189 

 

 

 

§2. É importante que seja estimulada uma livre circulação e uma ampla e equilibrada 

difusão da informação. 

§3. É necessário para tal fim, que os Estados facilitem a obtenção para os meios de 

comunicação dos países em desenvolvimento, as condições necessárias para que se 

fortaleçam, e que ofereçam a cooperação entre eles e com os meios de comunicação dos 

países desenvolvidos. 

§4. Assim mesmo, baseando-se na igualdade de direitos, na promoção mútua e no 

respeito à diversidade cultural, elementos do patrimônio comum da humanidade, é 

essencial que sejam alimentados e desenvolvidos os intercâmbios de informação tanto 

bilaterais como multilaterais entre todos os Estados, em particular entre os que possuem 

sistemas econômicos e sociais diferentes. 

  

Artigo 11 

Para que a presente Declaração seja eficiente, é preciso que, com o devido respeito das 

disposições legislativas e administrativas e das demais obrigações dos estados 

Membros, seja garantida a existência de condições favoráveis para a ação dos meios de 

comunicação, conforme as disposições da Declaração Universal de Direitos Humanos e 

dos princípios correspondentes enunciados no Pacto Internacional de direitos Civis e 

Políticos aprovado pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1966. 

 

 

 

ANEXO II: Confira as novas regras para concessão de rádio e TV comercial
191

 

 

O Ministério das Comunicações vai adotar novas regras para a concessão de 

rádios e televisões comerciais no País, alterando o antigo Decreto nº 52.795, que vigora 

desde 1963. 

O novo decreto altera os procedimentos licitatórios para outorga dos serviços de 

radiodifusão e torna o processo mais rápido e eficiente, com atualização de lista de 

                                                             
191

 Fonte: Ministério das Comunicações. Publicado no Portal Brasil, em 16/01/2012 e disponível em: 

 http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2012/01/governo-muda-regras-para-concessao-de-radio-e-

tv-comercial  

 

http://www.mc.gov.br/
http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2012/01/governo-muda-regras-para-concessao-de-radio-e-tv-comercial
http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2012/01/governo-muda-regras-para-concessao-de-radio-e-tv-comercial


190 

 

 

 

documentação exigida e adequação dos mecanismos às novas exigências de mercado, 

inclusive impondo a obrigação de apresentação de garantia que não existe e possibilita 

que empresas sem qualificação participem e ganhem a outorga e, depois, tenham 

dificuldade de operar. 

O interessado em obter a concessão de uma emissora comercial deverá 

comprovar capacidade financeira e técnica para executar o serviço. Para isso, os 

participantes da licitação deverão enviar pareceres de dois auditores independentes 

demonstrando a capacidade econômica da empresa, bem como projeto de investimento 

demonstrando a origem dos recursos a serem aplicados. Também deverão apresentar 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis, além de documentos referentes à 

comprovação de idoneidade da entidade e dos seus sócios. 

Outra medida prevista no decreto determina que a outorga da emissora de rádio 

ou TV deverá ser paga à vista. Atualmente, o pagamento pode ser dividido em duas 

vezes. Se a entidade não realizar o pagamento, será desclassificada e será convocado o 

segundo colocado. Somente depois será assinado o contrato. Em caso de não aprovação 

da outorga pelo Congresso Nacional, o valor será devolvido, com correção pela taxa 

Selic. 

Os critérios para avaliação das propostas para definição do vencedor de cada 

licitação também vão mudar. Eles passam a incluir, além do tempo destinado a 

programas jornalísticos, educativos, culturais e informativos, o tempo de programas 

produzidos no município de outorga (produção local) e a programas produzidos por 

empresas que não mantenham vínculo com empresas ou entidades executoras de 

serviços de radiodifusão (produção independente). Ou seja, segue uma diretriz do artigo 

221 da Constituição Federal de valorização da produção local e independente, com o 

objetivo de ampliar a geração de empregos e fomentar um mercado produtor nas 

cidades sede das novas outorgas. 

Pelo novo regulamento de radiodifusão, o ministro das Comunicações será a autoridade 

responsável pela emissão do ato de outorga das emissoras de rádio. Já as concessões de 

TV continuarão sob responsabilidade do presidente da República. 

 

 

 

 


