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A informação não existe em si, numa exterioridade do ser humano,  

como podem existir certos objetos da realidade material [...]. 

A informação é pura enunciação. Ela constrói saber, e, como todo 

saber, depende ao mesmo tempo do campo de conhecimentos que o 

circunscreve, da situação de enunciação na qual insere e do 

dispositivo no qual é posta em funcionamento.  

 

Patrick Charaudeau (2007, p. 36) 

 

  



 

 

     

RESUMO 

 

Esta dissertação de mestrado tem o objetivo de analisar a cobertura da imprensa tradicional, 

no contexto do Estado da Bahia, no que diz respeito às políticas públicas de comunicação. 

Para tanto, realizou-se um estudo de caso da cobertura de dois diários de grande circulação 

estadual, os jornais baianos A TARDE e Correio*, relativa à instalação, em 2012, do Conselho 

Estadual de Comunicação Social da Bahia, considerado o primeiro colegiado dessa natureza a 

entrar em funcionamento no Brasil. A fim de atingir o objetivo proposto, foram definidos, 

como métodos de trabalho, a pesquisa bibliográfica acerca da temática e a análise do objeto 

de estudo, a partir das contribuições teóricas de pesquisadores como Patrick Charaudeau 

(2007) e Dominique Maingueneau (1997), referências no campo de análise do discurso da 

mídia. Uma das principais conclusões do estudo é que, ao contrário da imprensa nacional, a 

mídia baiana construiu discursivamente, de forma bastante peculiar, a instalação do conselho 

estadual de comunicação da Bahia, não caracterizando a sua cobertura com o suposto caráter 

de censura, postura que foi assumida por grandes veículos de circulação nacional.  

 

Palavras-chave: Conselho de comunicação. Conselho estadual de comunicação social. 

Conselho de comunicação da Bahia. Imprensa baiana. Análise do discurso 

da mídia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This master thesis aims to analyze the coverage of traditional media, in the context of the 

State of Bahia, with regard to public communication policies. We carried out a case study on 

the media coverage of two newspapers of great circulation in the state, A TARDE and 

Correio*, concerning the installation of the State Council of Social Communication of Bahia, 

in 2012, which is considered the first association of such nature to start operating in Brazil.  

In order to achieve our study proposal, we have defined, as working methods, the 

bibliographical research on the subject and the analysis of the object of study, based on the 

theoretical contributions of researchers such as Patrick Charaudeau (2007) and Dominique 

Maingueneau (1997), which are both references in the field of media discourse analysis. One 

of the main conclusions of the study is that, unlike the national press, the media of the State of 

Bahia discursively constructed, in a very peculiar way, the installation of Bahia's state 

communication council, hence not characterizing its coverage with the alleged character of 

censorship, such as the position that was assumed by large vehicles of nationwide circulation. 

 

Keywords: Communication council. State council of social communication. Bahia’s state 

communication council. Bahia’s press. Media discourse analysis.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, não são poucos os acadêmicos que colocam os aspectos políticos em 

evidência para descrever e analisar o nosso sistema de mídia (JAMBEIRO, 2001; RAMOS, 

2005; BRITOS, 2003; LIMA, 2013; BOLAÑO, 2007; SANTOS, 2009). Articulando isso à 

economia, encontramos algumas respostas, ou determinados caminhos teóricos no campo da 

pesquisa em comunicação.  

Desde que a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) publicou o seu conhecido Relatório MacBride, no início da década de 1980, 

aglutinaram-se, na América Latina, movimentos reivindicando o direito à comunicação, que 

se agregou, desde então, ao rol dos direitos civis e sociais (MATTELART, 2008). Imbuídos 

dessa máxima, no Brasil, podemos apontar a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) e a 

Frente pela Democratização da Comunicação como protagonistas no debate — pelo menos de 

certo campo. Em seguida, a criação do Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação (FNDC), no início de 1990, e a fundação do Coletivo Intervozes, mais tarde, 

engrossaram a discussão.  

Mas não foi apenas a sociedade civil que se organizou em torno das questões 

relacionadas à comunicação. Os empresários de mídia também fizeram isso. Não à toa, a 

Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV (Abert) e a Associação Nacional dos 

Jornais (ANJ) são entidades bastante influentes nesse contexto. A Abert, como sabemos, 

nasceu para conter os vetos do presidente João Goulart ao Código Brasileiro de 

Telecomunicação, em 1962. Seu primeiro presidente foi João Calmon, que estava à frente do 

Sindicato de Empresas de Radiodifusão do Rio de Janeiro. Não por acaso, ele também era 

deputado federal. 

 Além da presença desses atores antagônicos em meio ao debate, não podemos 

esquecer o papel que a academia deu ao tema, muitas vezes, numa postura até de 

protagonismo.  

Em debates, como o da criação do Conselho Federal de Jornalismo (CFJ), por 

exemplo, a Abert e a ANJ se posicionavam de um mesmo lado, enquanto a FENAJ e o FNDC 

estavam de outro. Nesse sentido, trazemos Marques de Melo (1997 apud LIEDTKE, 2003), 

que nos lembra sobre a dificuldade do estado em promover o debate público na seara do 

direito à comunicação.  

Trazendo como exemplo o Relatório MacBride, o pesquisador destaca, ainda, o 

posicionamento hostil dos proprietários dos meios de comunicação, que adotaram o silêncio 
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para o tema, evitando, assim, projetá-lo (MARQUES DE MELO, 1997 apud LIEDTKE, 

2003). Não à toa, Roldão (2006) afirma que o setor da sociedade que questionar ou colocar na 

agenda a necessidade de regras e regulamentação participativa no sistema de mídia brasileiro 

já mobiliza os media, que, para a manutenção de seu status quo, utilizam os argumentos de 

ameaças à liberdade de expressão e da livre iniciativa privada. O autor ainda ilustra seu 

argumento mostrando que foram os “donos da mídia” que conseguiram engavetar dois 

projetos da área: as fundações do CFJ e da Agência Nacional de Cinema e Audiovisual.  

 Outro caso que chama a nossa atenção no que diz respeito à forma com que os mass 

media tratam dos assuntos da comunicação é a 1ª Conferência Nacional de Comunicação 

(1ª Confecom), evento do qual entidades empresariais, como a Abert e a ANJ, recusaram-se a 

participar. Um dos resultados dessa atitude pode ser observado na cobertura que a grande 

mídia deu ao evento, como veremos ao longo deste trabalho.  

A 1ª Confecom aprovou uma resolução, a partir da qual os estados federativos se 

comprometiam em instalar os seus conselhos estaduais de comunicação, uma ideia nunca 

apreciada pela Abert e pela ANJ. Nesse sentido, como veremos neste estudo, a grande mídia 

sempre teve basicamente duas posturas com relação à temática “políticas de comunicação”: 

mostrar para criticar ou, então, simplesmente silenciar o debate.  

 Após a realização da conferência, convocada pelo então presidente, Luiz Inácio Lula 

da Silva, em dezembro de 2009, o estado do Ceará foi o primeiro a tomar a iniciativa.  

A deputada estadual Raquel Marques apresentou um projeto de indicação na assembleia 

legislativa cearense, sugerindo, ao governo estadual, a mobilização de esforços para instalar o 

conselho estadual de comunicação. O projeto da deputada foi aprovado no plenário da casa, o 

que gerou uma repercussão não só na mídia local, mas também em veículos como  

Folha de S. Paulo e Estado de S. Paulo — conforme detalharemos no quinto capítulo —, que 

conferiram um enquadramento negativo ao tema. Com a repercussão, o governo do Ceará, 

pelas mãos do governador Cid Gomes, não deu prosseguimento ao projeto aprovado pelos 

deputados estaduais, e o conselho acabou não saindo do papel. Após essa primeira tentativa, 

foi, então, a vez do Estado da Bahia, que, de fato, criou o primeiro conselho estadual de  

comunicação do Brasil.  

 Desde os anos 2000, organizações baianas já debatiam o direito à comunicação. 

Todavia, em 2006, ocorreu a ebulição relacionada ao tema, durante as eleições para o governo 

do estado, quando diversas entidades da sociedade civil, incluindo a Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), analisaram os programas de governo dos então candidatos ao Palácio de 

Ondina. E quase nada foi encontrado nas plataformas no tocante às políticas de comunicação 
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(FERREIRA, 2009). Nesse sentido, foi confeccionado um documento, denominado 

Proposições de entidades da sociedade civil para uma política de comunicação democrática 

no Estado da Bahia, subscrita por 28 organizações não governamentais.  

Em 2006, Paulo Souto (PFL) e Jaques Wagner (PT) lideravam as pesquisas para o 

governo da Bahia. O petista foi eleito no primeiro turno, com 52,89% dos votos.  

O documento sobre a comunicação, confeccionado pela sociedade civil, não ficou todo pronto 

antes da eleição de outubro e acabou sendo finalmente entregue ao já eleito Jaques Wagner. 

Dentre outras proposições, as entidades reivindicavam a criação do Conselho Estadual de 

Comunicação da Bahia, que já estava prevista na Constituição Estadual, promulgada em 1989. 

Nesse sentido, a criação e o funcionamento do colegiado foi uma demanda da própria 

sociedade civil, e não uma política espontânea do governo da Bahia. 

 Em meio ao processo, o governo do estado baiano enviou um projeto de lei para a 

assembleia legislativa baiana, com o objetivo de mudar a sua estrutura organizacional. No 

documento, também constava a criação do Conselho Estadual de Comunicação da Bahia. 

Com a aprovação do legislativo estadual, em 2011, no mês de janeiro de 2012, os primeiros 

conselheiros foram empossados para o início dos trabalhos.  

 Não apenas pelo seu ineditismo, o fato ganhou repercussão na mídia regional e 

nacional. A questão que suscitamos passa não necessariamente pela questão do mostrar, mas 

pela de como mostrar. O enquadramento que a grande mídia dá a assuntos da temática da 

comunicação está sempre cheio de suspeitas. No caso de Ramos (2010, p. 25), como ainda 

veremos com mais detalhes, o autor afirma que é necessário a sociedade discutir e debater 

amplamente as políticas públicas de comunicação. Por outro lado, ele aponta que o tema 

parece não ser muito salutar para alguns setores da própria sociedade, “em especial para 

mídias usualmente hostis a esse debate, como a imprensa, o rádio e a televisão, financiados 

pela publicidade comercial” (RAMOS, 2010, p. 25). 

 A Abert e a ANJ emitiram nota se colocando contrárias à criação do conselho baiano. 

As maiores emissoras de rádio e televisão e de jornais impressos do Brasil estão associadas a 

essas duas entidades de empresários de mídia. Por conseguinte, vale questionar de que forma 

a grande mídia construiu o tema que estamos discutindo, aqui, para a arena de debates. 

 A proposta desta dissertação de mestrado é analisar a construção discursiva da 

imprensa baiana, através da análise de publicações dos jornais baianos A TARDE e Correio*
1
, 

sobre a criação do Conselho Estadual de Comunicação da Bahia. Os dois tradicionais diários 

                                                 
1
 Antigo Correio da Bahia. Em 2008, após mudança editorial, a publicação passou a ter o nome atual, Correio*. 
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baianos são os maiores veículos em circulação estadual, segundo o Instituto Verificador de 

Circulação (IVC)
2
. São também associados à ANJ, entidade que se colocou contra a criação 

do conselho. O jornal Correio*, por fazer parte de uma holding que detém, ainda, estações de 

televisão, também estava agregado à Abert, de forma indireta. 

Os jornais A TARDE e Correio* noticiaram, no dia 11 de janeiro de 2012, a criação do 

conselho de comunicação, que ocorrera no dia anterior, 10. O corpus desta dissertação, a fim 

de atingir o objetivo proposto, é justamente formado pelas matérias relacionadas à criação do 

conselho, publicadas pelos dois veículos baianos. Interessa-nos saber como esses dois diários 

recortaram discursivamente o estabelecimento do conselho, tendo em vista que ambos são 

filiados à ANJ. Diante disso, como A TARDE e Correio* enquadraram o assunto? É a tal 

questionamento que pretendemos responder com este trabalho, que ancora sua base 

metodológica na pesquisa bibliográfica a respeito do objeto de estudo e também nas 

contribuições da análise do discurso.  

Veremos, com mais detalhes, sob o viés de Gregolin (2007), que a análise do discurso 

(AD) se encontra numa perspectiva de pesquisa que tem como objetivo compreender a 

produção social de sentidos por meio da materialidade das linguagens realizada por sujeitos 

históricos. Por esse caminho, a análise do discurso oferece perspectivas conceituais para que 

possamos empreender nas análises dos acontecimentos discursivos. 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. O segundo capítulo foi intitulado 

de Políticas públicas e o campo da comunicação. Nessa parte inicial do trabalho, articulamos, 

através da revisão da literatura, o conceito de políticas públicas e políticas públicas de 

comunicação. Na seção, também discorremos sobre regulação da comunicação e 

considerações sobre economia política da comunicação. Para finalizar, trazemos para a 

discussão o conceito de direito à comunicação e  

as contribuições do Relatório MacBride para o movimento de democratização da 

comunicação, especialmente no contexto do Brasil. 

 A proposta do terceiro capítulo, intitulado Os conselhos gestores no Brasil, é ampliar 

o nosso horizonte sobre o tema, já que esta dissertação trata da instalação de um conselho 

considerado pioneiro no Brasil. Nesse sentido, abrimos um debate em torno dos pressupostos 

teóricos sobre a participação política e os conselhos gestores de políticas públicas. Para 

Gomes (2003), o surgimento de novas instituições e a entrada de novos atores na arena estatal 

pode ser resultado da crise da democracia representativa. Mas há autores que não enxergam a 

                                                 
2
 Disponível em: <http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/>. Acesso em: 28 abr. 2017. 
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questão com tanto otimismo, como detalhamos ao longo do capítulo.  

Nesse momento do texto, também lembramos sobre a tentativa de instalação, no Brasil, do 

Conselho Nacional de Comunicação. Começamos trazendo à baila os embates e debates da 

constituinte de 1987, em temas ligados à comunicação, e passamos, brevemente, aos 

conselhos estaduais e municipais de comunicação. Por fim, contextualizamos a criação 

daquele que é considerado o primeiro conselho estadual de comunicação no Brasil.  

 No quarto capítulo desta dissertação, A pesquisa em jornalismo: algumas diretrizes 

metodológicas, apresentamos uma discussão teórica acerca da nossa proposta metodológica. 

Inicialmente, fazemos um panorama das pesquisas em jornalismo no Brasil e, então, 

finalizamos discorrendo sobre a proposta metodológica da análise do discurso, sustentada 

basicamente pela perspectiva edificada a partir dos argumentos dos pesquisadores Charaudeau 

(2007) e Maingueneau (1997), autores que têm trabalhos importantes no campo da análise 

discursiva da mídia. 

 No quinto capítulo, A mídia em análise: a cobertura jornalística de políticas  

públicas de comunicação, procedemos com a análise do corpus de pesquisa. Nessa lógica, o 

debate sobre a noção de esfera pública pode oferecer caminhos que nos ajudem a elucidar 

questões que envolvem democracia e políticas públicas (SIGNATES, 2003). Para Silva 

(2003), a imprensa tem um papel fundamental na construção do espaço público e da esfera 

pública. Por isso, esse debate também foi posto no quinto capítulo. A partir disso, julgamos 

importante nos perguntar como tem sido a cobertura da mídia brasileira sobre os temas 

relacionados às políticas de comunicação. Nesse sentido, também no quinto capítulo, 

discutimos o conceito de teoria do agendamento.  

O descortinar da narrativa, desenvolvida ao longo de toda a dissertação até o capítulo 

de análise, surge da leitura de uma pesquisa da Agência de Notícias dos Direitos da Infância 

(ANDI Comunicação e Direitos – ANDI). Por três anos, a ANDI empreendeu uma pesquisa 

em que monitorou jornais impressos dos 27 estados brasileiros com o objetivo de identificar a 

cobertura da imprensa em diversos temas ligados às comunicações e às suas políticas 

públicas. O levantamento foi realizado a partir de amostras de 53 jornais impressos, incluindo, 

ainda, quatro revistas semanais de circulação nacional. A pesquisa constatou, por exemplo, 

que os jornais que também detêm estações de televisão tendem a publicar menos sobre o 

assunto. O jornal A TARDE, como nós detalharemos no estudo, foi responsável por 2,7% dos 

textos da pesquisa. Já o diário Correio* (então, Correio da Bahia) teve apenas 0,8%.  

Assim, não temos dificuldade para concluir que os veículos que possuem negócios em outras 

mídias tendem a publicar menos sobre políticas de comunicação do que aqueles que têm 
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negócio apenas em uma mídia, por exemplo. A análise do corpus desta pesquisa demonstra tal 

realidade. O jornal A TARDE dedicou espaço muito mais considerável do que o Correio* para 

noticiar a criação do Conselho Estadual de Comunicação da Bahia, como veremos com mais 

detalhes ao longo do quinto capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 POLÍTICAS PÚBLICAS E O CAMPO DA COMUNICAÇÃO 

 

Um sistema de mídia engloba todos os meios de comunicação de massa estruturados, 

organizados e operando dentro de um sistema político e social (HARDY, 2012). Dentre os 

agentes que são considerados protagonistas no cenário de formatação e configuração desse 

sistema, o estado é, sem dúvidas, um deles, já que é o formulador máster das bases normativas 

de cada setor da sociedade (BARROS, 2009), incluindo a comunicação, sobretudo por meio 

de suas diretrizes regulatórias.  

Compreender o sistema de mídia de determinada sociedade significa conhecer como 

tal grupo social lida com os seus processos comunicacionais e de que modo estes se conectam 

a outros processos, setores e instituições. Além disso, o melhor entendimento também nos faz 

discorrer sobre os novos arranjos institucionais que os estados nacionais têm passado desde a 

década de 1980, incluindo o brasileiro, como resposta à pressão internacional, sob a égide do 

neoliberalismo (BARROS, 2009). 

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Antes de adentrarmos nos meandros da lógica do estado e de suas políticas 

comunicacionais, faz-se necessário iniciar uma explanação conceitual sobre políticas públicas 

de comunicação para uma melhor compreensão do tema. Afinal, como nos conta  

Domingues-da-Silva (2014), as políticas de comunicação, assim como as políticas 

regulatórias de uma maneira geral, estão no bojo de um campo que ele aponta como 

multidisciplinar: o das Políticas Públicas. Por isso, julgamos pertinente fazer uma breve 

revisão acerca de política pública no âmbito da ciência política.  

Dentro de uma perspectiva do contratualismo clássico, o estado está sob um cenário 

em que as suas prerrogativas institucionais, legais e morais o condicionam a realizar ações e 

benfeitorias como resposta a esse contrato. Podemos, então, chamar de políticas públicas as 

ações que o estado executa. Pelo menos, é o que observamos pela ótica de Harold Lasswell.  

O cientista político — que também tem contribuição importante no campo da  

comunicação — é referência obrigatória quando o assunto é política pública. Com um  

modelo muito parecido com aquele que apresentou ao campo comunicacional, Lasswell 

esquematiza conceitualmente política pública na base do quem ganha o quê, quando e como 

— Who Gets What, When and How —, conforme o título de seu livro publicado em 1936. 

Quase um século depois, o trabalho permanece como a definição mais conhecida de política 
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pública (RODRIGUES, 2010). É nessa mesma obra que Lasswell utiliza a expressão policy 

analysis
3
 para relacionar o conhecimento científico com a observação empírica dos governos, 

seguindo a tradição da sociologia empírica norte-americana. 

Certamente, a contribuição de Lasswell pode ter sido a mais famosa no debate 

acadêmico, mas não a única. A acepção do termo política pública tem um volume razoável de 

interpretações (LINDBLOM, 1959), sobretudo em trabalhos mais contemporâneos.  

Para Souza (2006), não existe uma única, tampouco a melhor, definição teórica para política 

pública. Não à toa, Rodrigues (2010), em seu livro Políticas Públicas, alerta-nos de que é 

possível encontrar definições que se enveredam por um vasto arcabouço teórico (elitismo, 

pluralismo, neoinstitucionalismo, marxismo) e diferentes atores políticos (gestores públicos, 

sociedade civil, estado, cidadão comum).  

Nesse diapasão, a polissemia conceitual pode ser explicada pela origem da escola em 

que a política pública é pensada (DAMASCENO, 2012) e também pela tradição teórica em 

que tais postulados se edificam. Além disso, Souza (2006) ainda ressalta o caráter 

multidisciplinar dos estudos em políticas públicas, que precisam, muitas vezes, criar uma 

interconexão entre estado, política, economia e sociedade para desenhar uma articulação 

lógica que propicie o entendimento do seu fenômeno global. 

Com uma observação bastante pertinente nesse debate, Rossetto (2008, p. 102) faz 

uma alerta para não confundirmos política pública com decisão política: “uma decisão 

corresponde a uma escolha, dentre algumas alternativas, que se adapta melhor ao fim 

desejado”. No caso de política pública, “envolve mais que somente uma decisão e demanda 

várias ações estrategicamente selecionadas para implementar as decisões tomadas” 

(ROSSETTO, 2008, p. 102). A autora ainda complementa afirmando que o arcabouço 

processual de política pública é tripartite: exige a formulação, a implementação e a avaliação 

(ROSSETTO, 2008, p. 103). Ainda nesse aspecto, Rua (1998) nos fala que a noção de pública 

de ‘política pública’ vai muito além da simples perspectiva coletivista, como o próprio termo 

parece sugerir. 

 

As políticas públicas são públicas – e não privadas ou apenas coletivas. Sua 

dimensão ‘pública’ é dada não pelo tamanho do agregado social sobre o qual 

incidem, mas pelo seu caráter ‘imperativo’. Isso significa que uma de suas 

características centrais é o fato de que são decisões revestidas da autoridade 

soberana do poder público. (RUA, 1998, p. 232). 

                                                 
3
 Análise de política pública (tradução nossa). 
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Nesse sentido, as políticas são públicas, pois elas têm natureza de ações sistemáticas 

advindas do estado, o que leva à ação estatal sobre a sociedade, configurando-se, assim, o seu 

aspecto público. Ambíguo ou não o termo, o fato é que é possível encontrar, na revisão 

bibliográfica, diversos autores que lançam luz sobre o referido conceito. É o caso da própria 

Rodrigues (2010, p. 43, grifos da autora), que nos diz que “políticas públicas são as ações do 

governo (o que o governo faz) ou mesmo as inações do governo (o que o governo não faz) 

diante de algum problema”.  

Na mesma lógica, Thomas Dye (apud RODRIGUES, p. 43) define política pública 

como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”. Por tal ótica, política pública não é 

apenas o que a administração pública executa, mas também aquilo que ela deixa de executar. 

Portanto, a omissão de agentes políticos por determinadas demandas em relação a certas 

políticas setoriais também é objeto da já referida policy analysis.  

Nesse contexto, Souza (2006, p. 3) explica, sobre a consolidação dos estudos de 

políticas públicas, que, “em democracias estáveis, aquilo que o governo faz ou deixa  

de fazer é passível de ser formulado cientificamente e analisado por pesquisadores 

independentes”. Assim sendo, a autora complementa:  

 

A trajetória da disciplina, que nasce como subárea da ciência política, abre o 

terceiro grande caminho trilhado pela ciência política norte-americana no 

que se refere ao estudo do mundo público. O primeiro, seguindo a tradição 

de Madison, cético da natureza humana, focalizava o estudo das instituições, 

consideradas fundamentais para limitar a tirania e as paixões inerentes à 

natureza humana. O segundo caminho seguiu a tradição de Paine e 

Tocqueville, que viam, nas organizações locais, a virtude cívica para 

promover o “bom” governo. O terceiro caminho foi o das políticas públicas 

como um ramo da ciência política para entender como e por que os governos 

optam por determinadas ações. (SOUZA, 2006, p. 3). 

 

Diferentemente da tradição europeia, nos Estados Unidos, os estudos das políticas 

públicas não problematizavam a análise sobre o Estado e suas instituições. Para Frey (2000), 

o interesse residia, sobretudo, na empiria e na prática política — fruto da tradição sociológica 

norte-americana, conforme já salientado neste texto. Os norte-americanos estavam  

mais preocupados com a perspectiva em vista das ações dos governos, e menos da  

teorização de tais atos. 

 

Na Europa, a área de política pública vai surgir como um desdobramento dos 

trabalhos baseados em teorias explicativas sobre o papel do Estado e de uma 

das mais importantes instituições do Estado – o governo –, produtor, por 

excelência, de políticas públicas. (SOUZA, 2006, p. 3).  
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No caso dos Estados Unidos, Souza ainda destaca a forma peculiar triádica com que os 

americanos conceituam política: polity (instituições), policy (conteúdo) e politic (processo). 

Por ser mais do que uma simples categorização semântica, Souza critica essa perspectiva 

fragmentária argumentando que a divisão da política abre um “instransponível fosso 

metodológico” (SOUZA, 2006, p. 25). Para ela, mesmo que as dimensões da política sejam 

entrelaçadas e porosas, a fragmentação tripartite tende a gerar um reducionismo conceitual.  

No entanto, Wollmann (1985 apud FREY, 2000, p. 215) pensa diferente, ao dizer que a 

perspectiva norte-americana contém  

 

O potencial analítico de superar uma abordagem isolada que dá prioridade 

ou à dimensão institucional (‘polity’) ou à dimensão político-processual, ao 

deixar confluir a dimensão material de política (isto é, fins, impactos, etc.) 

com as dimensões institucional e político-processual. (WOLLMANN, 1985 

apud FREY, 2000, p. 215). 

 

Enquanto o termo política pública representa um leque de tendências teóricas, a 

classificação das políticas públicas parece ser uma tarefa menos difícil (FREY, 2000).  

O referido autor ainda nos apresenta a seguinte categorização: a) Políticas redistributivas:  

a política é orientada pela retirada de determinado benefício de um grupo e sua distribuição 

para outro grupo que não o possui. O grau de conflito é alto; b) Políticas regulatórias: 

determinam ordens, criam o arcabouço legal para um determinado fenômeno social.  

A mensuração do conflito, neste caso, vai ser determinada de acordo com o grau de consenso 

que cada política alcançará na sociedade; c) Políticas constitutivas: determinam as regras 

gerais. Espécie de regulamentação dos conflitos e processos políticos, ou seja, quais serão as 

condições gerais sob as quais vêm sendo negociadas as políticas redistributivas e regulatórias; 

d) Políticas distributivas: aquelas que repartem igualmente um ganho social, sem que haja 

pessoas prejudicadas no processo. 

Dentro dessa classificação tipológica apresentada por Frey, sem dúvidas, vamos 

avançar o nosso debate no âmbito das políticas regulatórias, que estão umbilicalmente ligadas 

à concepção de políticas públicas de comunicação, conforme veremos ao longo deste capítulo. 

Ainda, vale ressaltar que as políticas regulatórias têm sofrido razoáveis transformações nas 

últimas décadas, em vista de sua natureza, função e concepção. Nesse ínterim, vale também 

colocar em relevo o desempenho dos estados nacionais em frente dessa inovadora — mas não 

tão nova — configuração.   

Desde a década de 1980, com a reformulação dos estados nacionais (BARROS, 2009), 

sobretudo a partir de uma ascensão da agenda neoliberal, o debate a respeito das políticas 
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públicas tem chamado a atenção da comunidade acadêmica (SOUZA, 2006), já que houve 

uma tendência de implementação de uma política de restrição de gastos por parte do estado. 

Diante disso, cabe questionar sobre qual o papel e o espaço que tiveram e têm as políticas 

públicas de comunicação, já que 

 

A partir dessas políticas, o desenho e a execução de políticas públicas, tanto 

as econômicas como as sociais, ganharam maior visibilidade. [...]  

Novas visões sobre o papel dos governos substituíram as políticas 

keynesianas do pós-guerra por políticas restritivas de gasto. Assim, do ponto 

de vista da política pública, o ajuste fiscal implicou a adoção de orçamentos 

equilibrados entre receita e despesa e restrições à intervenção do Estado na 

economia e nas políticas sociais. Esta agenda passou a dominar corações e 

mentes a partir dos anos 80, em especial em países com longas e recorrentes 

trajetórias inflacionárias como os da América Latina. (SOUZA, 2006, p. 1). 

 

Um aspecto que a autora apresenta para sustentar a tese é a de que alguns países, 

sobretudo os latino-americanos, ainda não consolidaram os arranjos de coalizões políticas que 

equacionem o problema de como desenhar políticas públicas que alavanquem o 

desenvolvimento econômico, promovendo a inclusão social da população. No que tange ao 

reposicionamento do estado em frente às políticas públicas, Barros (2009, p. 26) elenca  

alguns dos fatores que propiciaram esse momento, ressaltando, sobretudo, sucessivas crises 

econômicas que atravessaram os estados ocidentais durante quase todo o século XX: “na 

década de 1980, portanto, o Estado interventivo encontra-se espreitado e conhece o seu 

esgotamento intervencionista graças à crise fiscal”. A autora ainda finaliza complementando 

que, por conta dessa crise de arrecadação, o Estado de Bem Estar Social (ou Welfare State), 

agora, era visto como o grande responsável pelo déficit das contas públicas. No mesmo 

raciocínio, Chomsky (apud DAMASCENO, 2012, p. 67), conta-nos que, com a emergência 

da agenda neoliberal, reduziu-se a  

 

[...] capacidade dos governos de implementar políticas públicas, já que estas 

começaram a ser realmente determinadas cada vez mais pelo que é às vezes 

denominado de o parlamento virtual de investidores e credores. 

 

Ramos (2005, p. 250) mostra-se preocupado ao dizer que esse cenário não favorece a 

comunicação, já que, para ele, o capitalismo tem dificuldade de reconhecer a comunicação 

enquanto política pública “justamente por ser ela entendida, na ideologia liberal das 

sociedades de mercado, como a principal garantidora e, mesmo, alavancadora da liberdade de 

mercado, por meio do livre fluxo de informação”.   
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2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMUNICAÇÃO 

 

A revisão teórica que apresentou as diversas concepções sobre políticas públicas 

certamente pavimentou o nosso itinerário bibliográfico, que percorre, agora, o campo da 

política pública de comunicação. Nessa seara, Gomes (1997, p. 106) apresenta a seguinte 

definição: “ação realizada em conjunto por um grupo social, ou um governo, tendo em vista 

alcançar determinado objetivo no campo da comunicação”. Ainda, segundo o autor, a política 

pública de comunicação é um conjunto de ações e práticas que edificam o sistema de 

comunicação social de cada país. Hardy (2012) vai além, ao dizer, como vimos anteriormente, 

que um sistema de mídia engloba todos os meios de comunicação de massa estruturados, 

organizados e operando dentro de um sistema político e social.  

Nessa perspectiva, o autor enxerga a comunicação como operante dentro da órbita 

cultural das sociedades. E é nos meandros da praxe cultural que a política pública de 

comunicação é interpretada, por Beltrán (apud GOMES, 1997, p. 107), como  

“um conjunto de normas integradas e duradouras para reger a conduta de todo o sistema de 

comunicação de um país, entendendo por sistema a totalidade das atividades de comunicação 

massiva ou não”. Para ele, essas políticas, harmonizadas e coerentes, disciplinam a  

conduta das instituições “especializadas no manejo do processo geral de comunicação de um 

país” (BELTRÁN apud GOMES, 1997, p. 107). 

Rebouças (2005) chama a atenção para a definição do pesquisador argentino  

Jorge Daniel Cohen: 

 

A Política Nacional de Comunicações pode se definir como o ‘conjunto de 

normas, princípios e práticas sociais relacionadas com a administração, a 

organização e o funcionamento dos recursos humanos e técnicos para 

orientar o sistema comunicacional de um país’. De modo que a política 

contempla não somente as normas jurídicas, mas também os princípios do 

sistema e as práticas sociais. (COHEN, 1988 apud REBOUÇAS, 2005, p. 10, 

tradução nossa).   

 

Lima (2015), ao tratar do assunto, divide a política de comunicação em 

telecomunicação e radiodifusão. A primeira diz respeito basicamente aos setores de telefonia, 

internet e TV por assinatura (a cabo, satélite e MMDS). A radiodifusão está relacionada às 

atividades comunicacionais que exploram o espectro eletromagnético, como o rádio  

e a televisão. Complementando, Santos (2009) diz que a radiodifusão se refere ao provimento 

de conteúdo.  
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No entanto, Ramos (2010) alerta para a interpretação de política de comunicação  

que se envereda basicamente como a noção de infraestrutura de transmissão e distribuição de 

sinais. Ele relembra um documento dos anos 1980, da UNESCO (que ficou conhecido como 

Relatório MacBride, sobre o qual ainda discorreremos com mais detalhes), que  

pretendia fazer com que os estados, através dos governos, demandassem importância à 

comunicação do mesmo modo que a políticas setoriais, como educação, saúde e seguridade 

social, por exemplo. 

No caso de Domingues-da-Silva (2014), este autor elenca duas âncoras teóricas 

principais para a elucidação do conceito de políticas de comunicação — teoria do interesse 

público e teoria da regulação. A primeira se fundamenta na descrição funcionalista do estado, 

“cuja reflexão sobre o que vem a ser políticas de comunicação se filia a aspectos da teoria do 

interesse público” (DOMINGUES-DA-SILVA, 2014, p. 8). No entanto, há, na literatura, 

muitos autores que criticam tal perspectiva, sobretudo apontando a imprecisão conceitual 

desse interesse público (MIOLA, 2009).  

A segunda é menos descritiva e mais crítica, de acordo com Domingues-da-Silva 

(2014, p. 8), no que diz respeito às reais motivações do estado, “ou seja, mais próxima da 

crítica realizada pela teoria da regulação econômica”. Nesse contexto, o autor segue dizendo 

que, no primeiro caso, por exemplo, estão perspectivas que interpretam a comunicação como 

parte integrante de um projeto de governo, configurando modelos de regulação  

(DOMINGUES-DA-SILVA, 2014). Nesse sentido, o estado levaria em consideração o 

interesse público na concepção de política de comunicação, salientando os aspectos 

administrativos, técnicos e procedimentais da coisa (DOMINGUES-DA-SILVA,  

2014), como outra política pública setorial. No entanto, Freedman (2008 apud  

DOMINGUES-DA-SILVA, 2014, p. 9) nos alerta para outra perspectiva, dentro de uma 

lógica mais complexa e dinâmica, na qual as políticas de comunicação estão no olho de uma 

redoma de processos e interação, onde há diversos atores e instituições, “por meio do qual 

agentes auto-interessados desenvolvem mecanismos formais e informais para moldar o 

sistema de mídia de modo a atingir determinados objetivos”.  

Voltando um pouco à crítica de Freedman (2008 apud DOMINGUES-DA-SILVA, 

2014) sobre a perspectiva da teoria do interesse público, Bolaño (2007) parece seguir o 

mesmo itinerário que o primeiro autor. No caso das políticas de comunicação, Bolaño realizou 

um levantamento para tentar identificar as principais tendências pelas quais atores 

hegemônicos contribuem para influenciar os processos que delineiam as questões regulatórias 

e legislativas no campo da comunicação. Referenciando o caso brasileiro, o autor diz que: 
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Para entender o problema em sua amplitude é preciso ir além dos aspectos 

jurídicos formais e analisá-los na perspectiva da Economia Política e da 

reestruturação dos mercados e das relações de poder e hegemonia que se 

processam hoje no setor do audiovisual no país. (BOLAÑO, 2007, p. 5). 

 

Saindo do caso brasileiro e percorrendo o cenário de Portugal, Conde (2012), por meio 

do estudo O papel do estado no sistema de media, articula conceitos teóricos para tentar 

compreender a relação e as dimensões vinculadas entre o estado português e o seu sistema de 

mídia. Nesse descortinar, a tese se atém basicamente a três aspectos conceituais, 

caracterizando o estado, em frente a seu sistema de comunicação, enquanto proprietário, 

financiador e regulador dos meios de comunicação de massa. Assim sendo, Conde analisa o 

papel do estado, enquanto proprietário, como aquele mantenedor das redes públicas de 

comunicação, como as TVs e rádios públicas. Numa perspectiva do estado financiador, o 

autor elenca situações como o apoio estatal à comunicação social e local, a exemplo de rádios 

e TVs comunitárias, ou, ainda, quando o estado dispõe de recursos para executar as suas 

políticas públicas na área da comunicação. No que diz respeito ao estado, num aspecto de 

intervenção regulatória, o estudo o revela agindo numa perspectiva de disciplinar, através de 

legislação e outros institutos, as diretrizes gerais da concepção do seu sistema de mídia.  

Seguindo por outro aspecto do debate, as pesquisas na área de políticas públicas de 

comunicação sempre estiveram um pouco às margens das vertentes mais tradicionais desse 

campo de saber. Nesse diapasão, Pieranti e Martins (2008) reclamam do número de pesquisas 

voltadas para o tema, no sentido de ampliar a reflexão: 

 

Mesmo a terminologia que envolve essa problemática é confusa. 

Algumas fontes utilizadas referem-se à política nacional de 

comunicações e outras à política de comunicações — em ambos os 

casos, portanto, referem-se a algo único, não fragmentado e 

consolidado no âmbito nacional. Outras fontes sequer se referem a 

uma política específica, por acreditar que a ação do Estado nesse  

setor deve ser mínima. (PIERANTI; MARTINS, 2008, p. 305, grifo 

dos autores). 

 

Talvez essa lacuna apontada pelos autores possa nos fazer refletir sobre o que Orofino 

(2008) tem dito quanto às pesquisas comunicacionais no Brasil. Embora constitua um campo 

de saber científico e acadêmico relativamente recente, como bem pontua a autora, a 

comunicação, muitas vezes, é desafiada diante de novos questionamentos sobre certos 

fenômenos sociais. Nesse sentido, Orofino alerta para que estudos sobre questões 

comunicacionais possam ir além do seu tradicional modelo de pesquisa tripartite  
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produção-mensagem-recepção. Seguindo a mesma tônica, Signates (2003, p. 7) afirma  

que a literatura sobre políticas de comunicação no Brasil é “parca e insuficiente”.  

Para o autor, faltam trabalhos que busquem uma teorização consistente da comunicação 

enquanto política pública.  

 

Os trabalhos existentes, produzidos por diferentes pesquisadores, restringem-

se, na maioria das vezes, à história e à análise do marco regulatório das 

concessões de rádio e televisão e das telecomunicações no Brasil, onde as 

políticas clientelistas sempre dominaram. [...] Raros são os pesquisadores e 

teóricos no Brasil que tematizaram a ação de comunicação dos governos 

como campo de possibilidades de políticas públicas. [...] Um caso recente e 

interessante é o Heloíza Matos, para quem há quatro conceitos de 

comunicação, ligados a esta esfera: comunicação política, comunicação 

governamental, comunicação social e comunicação pública. (SIGNATES, 

2003, p. 7-8). 

 

Signates continua colocando em relevo a dificuldade de se pensar a comunicação 

como política pública na contemporaneidade. A reivindicação do autor é em torno de uma 

articulação teórica para tratar do tema, já que há a carência de uma crítica “pertinente do 

modo como se estabelecem, no Brasil, as estruturas estatais de comunicação, em seus vários 

aspectos, a partir de uma perspectiva das políticas públicas de comunicação”  

(SIGNATES, 2013, p. 9). Nesse sentido, para além do caso brasileiro, é preciso de um 

repertório teórico e conceitual que nos faça enxergar a comunicação de um ponto de vista 

mais global, articulando outros aspectos, tais como a economia, a cultura e a política.  

 

2.3 COMUNICAÇÃO, ECONOMIA E REGULAÇÃO 

 

Como bem apontou Domingues-da-Silva (2014), uma das correntes teóricas que se 

posiciona mais criticamente em relação às políticas de comunicação é a teoria da regulação 

econômica. Nesse aspecto, Liedtke (2003) ressalta a importância de trazer novos recortes 

referenciais para compreender os embates entre estado, empresariado e sociedade civil. 

Ramos (2010, p. 20) faz referência a essa perspectiva ao afirmar que as instituições de 

comunicação “decorrem historicamente de processos socioculturais e político-econômicos, 

que as colocam progressivamente no centro das decisões de poder nas sociedades 

democráticas contemporâneas”. 

Como bem já observamos, o estado é o produtor, por excelência, de políticas  

públicas (SOUZA, 2006). No entanto, o modelo de estado interventivo, ou o Estado Social, 

segundo Barroso (2015, p. 101), que se configurou em boa parte do mundo durante o  
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século XX, sofreu intensas transformações nas últimas décadas, por conta de um novo cenário 

político e econômico, sobretudo a partir da ascensão ao poder de Ronald Reagan, como 

presidente dos Estados Unidos, e de Margareth Thatcher, como primeira-ministra da 

Inglaterra (RAMOS, 2010; BARROS, 2011; LICKS, 2012). Ambos protagonizaram a 

abertura de uma frente que definiu um novo cenário de reconfiguração do capitalismo, com 

incontestáveis consequências nos âmbitos político, social e econômico.  

Caindo praticamente por terra o postulado keynesiano do estado como grande 

combustível das políticas públicas e do desenvolvimento, a atuação estatal, agora discreta,  

no protagonismo desse papel institucional, estava, a partir de então, sob a égide de uma 

perspectiva chamada de neoliberal. Tal visão mudou sensivelmente a forma de atuação do 

estado, que se encontrou diante de um modelo de governança alinhado transnacionalmente. 

“A orientação geral, emitida pelo FMI, Banco Mundial e Grupo dos 7 – todos sob forte 

influência dos Estados Unidos – foi dura: profundos cortes nos gastos públicos”  

(RAMOS, 2006 apud BARROS, 2011).  

No referido contexto, Ramos ainda destaca que foram justamente o Banco Mundial, o 

Fundo Monetário Internacional (FMI), além do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que 

deram a tônica global à regulação política, econômica e financeira dos países. “Uma pequena, 

embora não menos importante, parte dessa agenda, que ficaria conhecida como neoliberal, 

tratou da questão da comunicação” (BARROS, 2011, p. 23). Nesse diapasão, é mister 

identificar como a comunicação foi vista pelos governos laissez-faire, como também ficou 

conhecido o estado liberal. “A dinâmica global passa, dessa maneira, a ser determinada pela 

expansão da hegemonia neoliberal assentada sobre a crise de legitimação do Estado e pela 

cristalização de uma cultura antiestado” (BARROS, 2011, p. 29). 

Como já vimos, a partir da categorização de políticas públicas de Frey (2000),  

as políticas regulatórias, resumidamente, “determinam ordens, criam o arcabouço  

legal para um determinado fenômeno social”. No entanto, como assinala Domingues-da-Silva 

(2015, p. 134), praticamente toda política pública está cercada de normas e regras para a ação, 

“portanto, a formulação e a implementação de iniciativas dessa natureza possuem, em alguma 

medida, uma dimensão regulatória”. O autor segue dizendo que  
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A princípio, a intervenção regulatória teria como objetivo a promoção do 

bem-estar econômico para a população, por meio de medidas que 

significassem a proteção dos interesses da coletividade, do público em geral 

ou de uma parcela significativa desse público. Ações de regulação estariam 

atreladas à correção de falhas de mercado relacionadas a externalidades, 

ineficiências ou estruturas monopolistas. Esses eram os pressupostos  

básicos da chamada teoria do interesse público. (DOMINGUES-DA-SILVA, 

2015, p. 135). 

 

No entanto, o próprio autor revela que essa perspectiva de política regulatória, via 

teoria do interesse público, foi colocada em xeque por autores da Escola de Chicago,  

já que a corrente apresentava limitações para oferecer explicações contundentes para situações 

em que “sistemas regulatórios modificam o comportamento de mercados de maneira 

inexplicável à luz do interesse público” (POSNER, 2004 apud DOMINGUES-DA-SILVA, 

2015, p. 135). 

Nas palavras de Carvalho (2002 apud NAPOLITANO, 2011, p. 6), as políticas 

regulatórias “são medidas estatais, tanto legislativas como administrativas, que visam 

controlar e ou influenciar os comportamentos ‘dos agentes econômicos’, tendo em vista 

orientá-los em direções desejáveis e evitar efeitos lesivos aos interesses socialmente 

legítimos”. Para Gonçalves (2003), regular seria estabelecer direitos e deveres e  

fronteiras do exercício, tornar claras as condições de uso, além de defender a sociedade contra 

abusos no uso dos direitos.  

 

2.3.1 A regulação da comunicação 

 

Como bem salienta Manuel Castells (2006 apud MORENO, 2015), a sociedade 

contemporânea se caracteriza, sobretudo, pela introdução, cada vez mais progressiva, das 

tecnologias de informação e comunicação no cenário social, econômico e político, processo 

que muitos autores têm chamado de mediatização da sociedade. Nesse contexto, no início 

deste século XXI, essas tecnologias — também conhecidas pela sigla TICs —, cada vez mais 

fazem parte do nosso cotidiano. Não à toa, Hjarvard (2014, p. 15) diz que “a cultura e a 

sociedade contemporâneas estão a tal ponto permeadas pela mídia, que talvez já não seja 

possível concebê-las como algo separado das instituições culturais e sociais”. Em um cenário 

de comunicação onipresente em praticamente todos os setores da sociedade, na mediatização 

do habitus, como bem salienta este último autor, a comunicação passou a ser cada vez mais 

objeto de interesse do mercado.  
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Segundo Lins (BRASIL, 2002), nas últimas décadas, a exploração dos serviços de 

comunicação tem sido executada cada vez mais pela iniciativa privada, sobretudo a partir da 

reforma do estado, pela qual os países passam desde a mundialização da economia capitalista 

até a globalização dos bens simbólicos (SIGNATES, 2003). As exigências para a adaptação 

dessas mudanças dos estados nacionais “são por uma forte pressão internacional de 

reconfiguração das economias de países em desenvolvimento” (BARROS, 2009, p. 24). 

Colocando o postulado de Lins (BRASIL, 2002) no contexto latino-americano, 

Marques de Melo (1997 apud LIEDTKE, 2003, p. 44) afirma que a política de comunicação 

que se instituiu pelo lado de cá foi no sentido de garantir “a propriedade e uso dos meios de 

massa à iniciativa privada, atuando o Estado como árbitro (controle político) das pendências 

entre as forças econômicas em competição e como provedor (anunciante, financiador) de 

recursos para a sua manutenção”.  

Ainda retratando a perspectiva latino-americana, Ramos (2010) aponta que nossas 

instituições de comunicação espelharam-se via experiência dos Estados Unidos, que 

regularam a sua comunicação com forte apelo ao financiamento privado, através de 

publicidade comercial.  

 

Mas qualquer análise atual que se tente sobre a relação entre mídia e 

democracia na América Latina precisa levar em conta variáveis históricas 

fundamentais, como a natureza do liberalismo político que aqui se 

desenvolveu, entrecortado sistematicamente por regimes ditatoriais; e como 

a grandes desigualdades sociais decorrentes de um desenvolvimento 

econômico distorcido em favor dos mais ricos. (RAMOS, 2010, p. 21). 

 

Nesse contexto de estado liberal, Jambeiro (2007) mostra-se preocupado, sobretudo, 

quando um setor permeado pelo conceito de interesse público se coloca à disposição de 

interesses econômicos e mercadológicos, inserido no novo modelo de mercado e política de 

difusão de bens simbólicos. 

 

Em síntese, os processos de concepção e execução de políticas de 

informação e comunicações enfrentam, hoje, entre outros, dois fatores 

condicionantes de natureza tanto conceitual quanto contextual: em primeiro 

lugar, a tendência de retirada progressiva do Estado, em benefício do 

interesse privado e mercantil, facilitando a mercantilização de produtos e 

processos informacionais e comunicacionais; em segundo lugar, a tentativa 

crescente de instrumentalização direta das ações públicas em favor de grupos 

empresariais, em prejuízo do interesse público e da democratização dos 

serviços informativo-culturais. (JAMBEIRO, 2007, p. 124). 
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Nessa mesma perspectiva crítica de Jambeiro, Barroso (2015) aponta que, ao 

estabelecer um paralelo com a transformação estatal, saindo do estado intervencionista para o 

liberal, o absenteísmo estatal na regulação dos meios de comunicação produz efeitos 

contrários à liberdade, à igualdade e à democracia. Ele argumenta dizendo que essa ausência 

acaba gerando opressão “na medida em que todo o poder de influência exercido pela mídia é 

determinado por grupos setorizados cujo objetivo central é eminentemente econômico” 

(BARROSO, 2015, p. 104).  

Por outro lado, Rosa (2008) apresenta contra-argumento à referida tese ao elencar 

alguns pressupostos de teóricos de cunho liberal que questionam a interferência do estado no 

mercado de radiodifusão, apontando distorções provenientes do intervencionismo regulatório. 

“O primeiro argumento é que a ação governamental fere a ‘soberania do consumidor’, que 

estabelece o consumidor – no caso o telespectador – como o melhor avaliador de suas 

preferências” (ROSA, 2008, p. 9). Nesse raciocínio, continua o autor, intervenções 

regulatórias, sobretudo as que dizem respeito ao conteúdo da programação “seriam 

ineficientes, pois limitariam a oferta disponível de programação e assumiriam preferências 

que podem não corresponder às preferências dos telespectadores” (ROSA, 2008, p. 9).  

 

2.3.2 Modelos de regulação 

 

Excetuando-se nos Estados Unidos, os serviços de transmissão de dados e telefonia se 

estabeleceram ao logo do tempo como monopólio estatal (SANTOS; SILVEIRA 2011).  

Seu arcabouço regulatório desenvolveu uma estrutura física com respaldo em três pilares 

genéricos: acesso universal (common carriage), interconexão e controle de preços (tarifas não 

discriminatórias) (SANTOS; SILVEIRA, 2011). Segundo Jambeiro e Ferreira (2011), as 

primeiras tentativas de regular o setor naquele país datam de 1913. Em 1934, o parlamento 

norte-americano aprovou o Federal Communication Act, fato que resultou na criação da 

Federal Communication Commission (FCC), com autoridade para regular telefonia, 

radiodifusão e telegrafia (SANTOS; SILVEIRA, 2011). 

Santos e Silveira (2011) ainda destacam que o controle desses serviços era guiado sob 

uma lógica geopolítica e de segurança de estado, balizada numa perspectiva estratégica de 

política de desenvolvimento do século XX. “O conteúdo das transmissões era considerado 

uma transação privada e jamais foi controlado, salvo em períodos de guerra ou convulsão 

social” (SANTOS; SILVEIRA, 2011, p. 111).  
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Mesmo em modelos de radiodifusão pública, estatal ou comercial, tanto a distribuição 

quanto o conteúdo eram controlados pelo estado. A regulação, nesse contexto, estabelecia 

critérios culturais e econômicos, além de políticos, “[...] estando baseada em princípios 

diversos das telecomunicações e mais próxima à lógica aplicada anteriormente à imprensa” 

(SANTOS; SILVEIRA, 2011, p. 111). Essa perspectiva de Santos e Silveira também é 

encontrada na bibliografia de Jambeiro (1997), quando este diz que: 

 

Histórica e universalmente, os sistemas regulatórios desenvolvidos para 

governar a indústria da TV têm derivado diretamente dos instrumentos legais 

e aparatos burocráticos que os estados-nações criaram para tratar com a 

Imprensa. Na medida em que novas tecnologias deram origem a novos 

meios de comunicação de massa – o cinema, depois o rádio, em seguida a 

TV – aqueles instrumentos e aparatos foram conseqüentemente adaptados, 

muitas vezes para permitir que se pudesse continuar a policiar e controlar a 

mídia. Os sistemas regulatórios evoluíram em seguida para evitar danos 

morais, regular a relação trabalhista entre empregados e proprietários dos 

meios, prevenir excessiva concentração de poder, licenciar freqüências de 

rádio e TV, e – particularmente nas democracias liberais da Europa ocidental 

e nos Estados Unidos – garantir formas de competição econômica suficiente 

para frustrar o estabelecimento de monopólios. (JAMBEIRO, 1997, p. 148). 

 

Nessa mesma perspectiva de Jambeiro, Hamelink (2008) segue dizendo que, desde o 

século XIX, a comunicação global já era objeto de preocupação na agenda do debate 

internacional:   

 

Nos últimos 150 anos, os atores nesse campo (governos, empresas 

comerciais e associações profissionais) têm criado e adotado regras (pela 

legislação e por auto-regulação) e instituído práticas que estabelecem limites 

e incentivos para as suas condutas. Durante todos esses anos, os domínios 

substantivos da política de comunicação global permaneceram 

essencialmente os mesmos. Eles englobam os campos da telecomunicação 

(incluindo agora a comunicação de dados), os direitos de propriedade 

intelectual e a comunicação de massa. (HAMELINK, 2008, p. 11).  

 

Para o autor, hoje, ainda são esses os três pilares que balizam as discussões no âmbito 

da política de comunicação em nível global. No setor de telecomunicações, as questões giram 

em torno de acessibilidade, distribuição e confidencialidade.   

 

2.3.3 A regulação na América Latina 

 

No caso do Brasil, como ainda veremos melhor, nossa regulação — ou a falta dela, não 

foi capaz de frustrar o monopólio nem mesmo o oligopólio (RAMOS, 2010). Aliás, não  
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só no nosso caso verde e amarelo, como bem pontua Marques de Melo (1997 apud GOMES, 

1997, p. 121): “a política de comunicação na América Latina [...] corresponde a uma 

articulação entre burguesia e o Estado, que asseguram o monopólio desses instrumentos de 

reprodução simbólica”.  

No entanto, esse arranjo comunicacional na América Latina pode encontrar 

semelhanças com alguns países do sul da Europa. Pelo menos é o que demonstra um estudo 

de Hallin e Papathanassopoulus (2002), no artigo Political clientelism and the media: 

southern Europe and Latin America in comparative perspective. Nesse trabalho, os autores 

analisaram e compararam o sistema de comunicação de Portugal, Espanha, Itália e Grécia, 

além de Brasil, Colômbia e México. 

No estudo, os autores revelam que há diferenças substanciais no sistema de 

comunicação social dos países europeus situados ao sul do continente em relação aos  

demais territórios que compõem a União Europeia. Ao mesmo tempo, os pesquisadores 

identificaram que essas mesmas características que divergem do restante da Europa se 

assemelham com as dos países latinos pesquisados e analisados numa perspectiva 

comparativa. Como o título do artigo sugere, os autores identificaram, nas configurações dos 

sistemas de mídia dos países em estudo, a presença das práticas de clientelismo. “Há uma 

forte tendência em todos os sete países para que a mídia seja controlada por interesses 

privados com alianças políticas e ambições, que buscam usar o seu potencial midiático para 

fins políticos” (HALLIN; PAPATHANASSOPOULUS, 2002, p. 177, tradução nossa).  

No caso mais específico do sistema de radiodifusão, entre os países estudados, os autores são 

categóricos ao afirmar que: 

 

Todos os sistemas públicos de radiodifusão são, em algum nível, sujeitos à 

influência política (Etzioni-Halevy, 1987), e disputas sobre a independência 

da radiodifusão pública são comuns na história da mídia europeia. Muitos 

países na Europa ocidental tiverem sucesso em desenvolver instituições que 

separam a radiodifusão pública do controle direto do poder político. Os 

países do sul da Europa, no entanto, não foram tão longe nessa direção.  

(HALLIN; PAPATHANASSOPOULUS, 2002, p. 180, tradução nossa). 

 

Na mesma direção em que os países do sul europeu seguiram, foi também boa parte da 

América Latina, mais precisamente os três países analisados pelos autores. Especificamente 

no caso brasileiro, Jambeiro e Ferreira (2011) dizem que o debate sempre se deu em torno do 

modelo norte-americano e do chamado public service
4
 europeu, prevalecendo, a partir dos 

                                                 
4
 Serviço público (tradução nossa). 
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anos 1990, o modelo dos Estados Unidos. Para os autores, a perspectiva europeia “jamais”  

esteve presente na regulamentação das comunicações no Brasil (JAMBEIRO;  

FERREIRA, 2011, p. 5). 

No caso de Ramos (2010, p. 21), em Possibilidade de uma nova agenda para as 

políticas de comunicação na América Latina, ele reafirma a proposição de Jambeiro e 

Ferreira quanto à vigência do modelo norte-americano no desenho institucional das políticas 

de comunicação na América, “com forte ênfase no financiamento privado, via publicidade 

comercial”.  

Não à toa, autores como Becerra (2013 apud ANDRADE, 2013) têm trilhado um 

itinerário acadêmico que tenta articular conceitos-chave da Economia Política da 

Comunicação à regulação dos meios de comunicação, já que “a tradição de regular o 

 meios de comunicação inexiste na América Latina” (ANDRADE, 2013, p. 10). Para Becerra 

(2013 apud ANDRADE, 2013), esse fenômeno pode estar ligado ao modelo de organização 

econômica e política, atrelado à história e à cultura dos países latino-americanos, hipótese 

também formulada por Hallin e Papathanassopoulus (2002). Nesse sentido: 

 

Se não se regula os meios de comunicação por lei, eles se regulam por outra 

via. É preferível que haja uma regulação que estabeleça garantias, com 

perspectiva de inclusão de setores com menos recursos. Quando a regulação 

não existe oficialmente, ela termina sendo exercida pelos setores mais 

poderosos. (BECERRA, 2013 apud ANDRADE, 2013, p. 11).  

 

2.3.4 A tônica da regulação da comunicação 

 

Lins (apud BRASIL, 2002, p. 4) ainda salienta que, nas democracias ocidentais, a 

tônica da regulação da comunicação gira em torno da preservação da liberdade de expressão, 

direito individual “orientado a garantir ao cidadão a sua auto-realização, o avanço de sua 

formação e a busca da verdade, e também, um direito essencial à promoção de uma sociedade  

auto-governada e do controle de abusos de poder por autoridades constituídas”.  

No entanto, para além desses valores fabricados pelo liberalismo, Napolitano (2011) 

aponta a necessidade de se regular a comunicação, sobretudo porque, nas sociedades 

contemporâneas, a comunicação, cada vez mais, é cobiçada pelo poder econômico, dentro de 

um mercado de bens simbólicos. “Nesse sentido, a informação e a comunicação são bens que 

o direito quer e deve regular” (NAPOLITANO, 2011, p. 5). O autor coloca em questão, ainda, 

a dicotomia da comunicação em contraste com o interesse mercadológico e o interesse 

público — duas faces da mesma moeda: “A compreensão dos direitos relacionados à 



34 
 

comunicação social, simultaneamente, como mercadoria e como direitos fundamentais geram 

conflitos de interesses, o que, por hipótese, acarreta repercussões na sua regulação  

jurídica” (NAPOLITANO, 2011, p. 5). Acrescenta-se a isso também a perspectiva  

política do processo. Aliás, muitos autores são bastante contundentes na análise de 

comunicação sob o prisma triádico de economia, política e sociedade civil. 

 

Autores como Baker (2007) e Buckley (2007) são enfáticos ao garantir não 

terem dúvidas da indisposição de governos no sentido de formular e 

implementar políticas de comunicação guiadas por princípios relacionados 

ao interesse público. Essa perspectiva crítica em relação às reais intenções 

estatais a partir da interação estratégica entre governo quanto a sua política 

de comunicação e atores autointeressados é amplamente amparada por 

análises empíricas. (DOMINGUES-DA-SILVA, 2015, p. 14). 

 

Como bem ponderaram Baker e Buckley, a questão pode estar justamente na 

fragilidade conceitual de interesse público, levantada por Miola (2009). Nesse ponto, 

destacamos, ainda, as ponderações apresentadas por Jambeiro e Ferreira (2011), quando 

colocam em debate as noções de “serviço público”, “bem público” e “interesse público”. 

Assim, os autores apontam que, cada vez mais, esses conceitos são desprezados, “sendo a 

performance dos concessionários dos vários modos de serviços de comunicações avaliada por 

critérios da economia de mercado” (JAMBEIRO; FERREIRA, 2011, p. 4).   

No caso brasileiro, segundo Domingues-da-Silva (2015, p. 142), há uma vasta 

bibliografia que confirma a tese de que o “processo de definição de políticas setoriais de 

regulação da comunicação – em especial a área da radiodifusão – não é guiado, 

necessariamente, pelos princípios do interesse público”. Dentre a bibliografia citada no 

estudo, na qual são presentes diversos autores cujos trabalhos enveredam por esse caminho, 

está o próprio Jambeiro (2001), integrante da base teórica da presente dissertação. 

 

2.3.5 Regulação na era digital 

 

Embora haja uma tendência, entre alguns setores, sobretudo os mass media, ou mesmo 

entre alguns teóricos de vertente mais liberal, que acreditam na autorregulação da 

comunicação, ou mesmo na desregulamentação do setor, Carvalho et al. (apud MORENO, 

2015, p. 28) acreditam que o cenário de convergência midiática é o momento mais que 

oportuno para regular o setor da comunicação e informação, ou melhor, para a emergência de 

um novo modelo regulatório:  
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As dúvidas de substância em torno desse paradigma são: Até que ponto 

regular? Até que ponto condicionar o exercício das liberdades de expressão e 

de informação em nome do interesse público – e de procedimento? Quais os 

métodos regulatórios? Será viável, sobretudo, desejável compatibilizar a 

regulação de conteúdos, das redes e dos acessos, numa única autoridade? 

(MORENO, 2015, p. 28).  

 

No caso da Europa, a autora portuguesa diz que a tendência, nesse cenário de 

convergência midiática, é pela heterorregulação. A opção seria, assim, a regulação via 

instrumentos jurídicos aplicados por instituições externas, como agências reguladoras, com 

instâncias institucionais, comunitárias e nacionais (MORENO, 2015). No caso dos  

Estados Unidos, a perspectiva regulatória da comunicação é a da autorregulação, “ou seja, 

fornecedores de serviços de internet, os utilizadores e os fornecedores  

de conteúdo responsabilizam-se através de código de conduta firmados entre si [...]” 

(MORENO, 2015, p. 28).  

Nesse contexto, Moreno ainda enfatiza que o novo cenário tecnológico, onde os media 

tradicionais e os novos media estão cada vez mais sendo colocados em discussão, emergem 

também novos desafios para os legisladores, sobretudo em um momento em que a sociedade 

da informação vem reivindicando a comunicação dentro no escopo dos direitos fundamentais 

(MORENO, 2015, p. 29). A autora finaliza dizendo que esses novos desafios que se 

descortinam “para melhor forma de regular, questionando-se entidades reguladoras para a 

Comunicação Social, por si só, dotadas de poderes jurídicos, serão capazes de regular as 

problemáticas da era digital” (MORENO, 2015, p. 30).    

 

2.4 A COMUNICAÇÃO SOB O VIÉS ECONÔMICO 

 

Como já vimos, no tocante às políticas regulatórias que regem o setor da comunicação, 

muitos são os autores que estão sempre colocando em discussão o aspecto econômico, já que 

o mercado de comunicação é um dos mais rentáveis no mundo atualmente. Uma grande 

indústria estruturada que movimenta uma cadeia produtiva no mercado de difusão de bens 

simbólicos em massa. Não à toa, Gonçalves (2003) afirma que uma das características da 

sociedade contemporânea é a penetração das novas tecnologias de informação e comunicação 

no cenário econômico, social e político, como bem já pontuamos através de  

Castells (2006 apud MORENO, 2015) e Hjarvard (2014). Gonçalves (2003, p. 19) segue 

afirmando que, na economia contemporânea, pós-industrial, a informação é objeto de 

transações econômicas e “é entendida como recurso económico estratégico”. 
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Nessa mesma tônica, Hamelink (2008, p. 17) é enfático ao afirmar que a política de 

comunicação global é cada vez mais definida através de critérios comerciais e de mercado, 

reduzindo as considerações políticas, “com notório deslocamento de um discurso 

predominantemente político para um discurso de comércio amplamente econômico”. O autor 

apresenta como argumento para esse postulado a importância cada vez mais crescente da 

ênfase econômica da propriedade intelectual, além da proteção prioritária aos investidores e 

produtores corporativos. Herscovici, Bolaño e Mastrini (1999) dizem que a mercantilização 

das diferentes atividades sociais é o que caracteriza o desenvolvimento capitalista desde a sua 

fase embrionária. No entanto, para os pesquisadores, o viés capitalista, no setor de cultura e 

comunicação, aconteceu de uma forma limitada e diferenciada. “Não obstante, atualmente 

assistimos a uma intensificação da industrialização dos processos de produção e de difusão 

dos produtos e serviços culturais e comunicacionais” (HERSCOVICI; BOLAÑO; 

MASTRINI, 1999, p. 9, tradução nossa).  

Nesse contexto, os autores falam da necessidade de se sistematizar uma análise 

econômica das duas atividades. Curtin (2015, p. 17) fala que as mudanças da reforma do 

estado, sob a égide do neoliberalismo, provocaram transformações em nível global e abriram 

frente para uma forte concorrência “para atrair o capital global e competir pelo talento 

criativo, de modo a sustentar as indústrias de serviço e informação que tinham se tornado 

setores excepcionalmente prósperos da economia global (FLÓRIDA, 2005)”.  

Para Kaufman (2016), a comunicação desempenha um papel central nos processos 

políticos, econômicos e sociais, o que requer a superação da ideia de comunicação enquanto 

fluxo de informação. Segundo a autora, a complexidade do século XXI pede uma 

reinterpretação de comunicação numa perspectiva de sociedade industrial, substituindo-o pelo 

conceito de comunicação ecológica, que: 

 

Agrega humanos, tecnologias, dispositivos, informações, territórios, 

elementos inorgânicos, banco de dados, etc. Parece não mais fazer sentido 

distinguir espaços físicos e espaços informativos, bem como não reconhecer 

o entrelaçamento entre economia e comunicação. (KAUFMAN, 2016, p. 2).  

 

No campo das teorias da comunicação, esse entrelaçamento entre economia e 

comunicação encontra a sua maior referência na teoria crítica, capitaneada por Max 

Horkheimer e Theodor Adorno. Segundo Wolf (2009, p. 73), “o ponto de partida da teoria 

crítica é, portanto, a análise do sistema da economia de troca”. Nessa análise, Horkheimer e 
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Adorno estabeleceram o conceito de indústria cultural, que tinha a comunicação de massa 

como o pilar da sua existência: 

 

[...] a cultura contemporânea confere a tudo um ar de semelhança. O cinema, 

o rádio e as revistas constituem um sistema. Cada setor é coerente em si 

mesmo e todos o são em conjunto [...]. O cinema e o rádio não precisam 

mais se apresentar como arte. A verdade de que não passam de um negócio, 

eles a utilizaram como uma ideologia destinada a legitimar o lixo que 

propositalmente produzem. Eles se definem a si mesmos como indústrias, e 

as cifras publicadas dos remédios de seus diretores gerais suprimem toda 

dúvida quanto à necessidade social de seus produtos. (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985 apud RÊGO; DOURADO, p. 2, 2013). 

 

Os estudos de Adorno e Horkheimer contribuíram para a emergência da Economia 

Política da Comunicação, embora, como apontam Rêgo e Dourado (2014), há diferenças 

substanciais entre ela e a teoria crítica dos pesquisadores alemães, como veremos com mais 

detalhe no próximo tópico.  

 

2.4.1 Economia Política da Comunicação 

 

A mais tradicional corrente teórica que busca sistematizar a relação entre comunicação 

e economia é a chamada Economia Política da Comunicação (EPC). Para Herscovici,  

Bolaño e Mastrini (1999), com a integração crescente entre os meios de comunicação no bojo 

da economia global, é relevante compreender esse fenômeno, a partir dos estudos da EPC, que 

busca precipuamente criar um arranjo teórico consistente que articule as relações de poder que 

ressoam no sistema econômico, na cultura e nas suas interações. Nesse diapasão, 

complementam os autores:  

 

O papel dos meios de comunicação no processo de acumulação de capital - o 

problema das classes sociais, os meios e a legitimação da estratificação 

social; a relação entre a produção material e a produção intelectual - 

constitui a base analítica da economia política da comunicação 

(HERSCOVICI; BOLAÑO; MASTRINI, 1999, p. 10, tradução nossa).  

 

Nesse ínterim, as origens desses estudos se amparam, sobretudo, no sentido de uma 

contraposição às perspectivas funcionalistas dos estudos na área da comunicação, que 

predominaram, nos anos 1950, nos Estados Unidos, através da mass communication research, 

sob a égide da sociologia norte-americana (HERSCOVICI; BOLAÑO; MASTRINI, 1999). 

Para os autores, a emergência dos estudos de uma EPC tem influência na transformação da 
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imprensa e de outros meios eletrônicos de radiodifusão e telecomunicações, além de 

mudanças nas empresas familiares do setor e na insurgência de conglomerados de mídia que 

atuam em nível global. Nesse contexto, tais estudos buscam uma articulação teórica entre 

instituições de poder e hegemonia e os processos econômicos e os mass media.  

A EPC tem sido reconhecida como um campo interdisciplinar emergente, cujo 

interesse reside na análise de “processos de produção, distribuição e consumo de produtos 

comunicacionais, especialmente a partir do advento do modo de produção capitalista” 

(KALIKOSKE, 2016, p. 321). Aires e Santos (2016) ressaltam bem as fronteiras conceituais 

entre a EPC e os estudos de Comunicação e Política. Para elas, o que difere essas duas linhas 

de análise é justamente o objeto de estudo: 

 

Enquanto os estudos de comunicação e política se dedicam centralmente ao 

estudo da comunicação no ambiente político, as análises da economia das 

comunicações se dedicam ao estudo “das relações sociais, em especial as 

relações de poder, que mutuamente constituem a produção, distribuição e 

consumo dos recursos” (Mosco, 1996, p. 25), não é a política e sua 

apropriação da comunicação o eixo de interesse da EPC, são as políticas de 

comunicação como instrumento da regulação do campo comunicacional. 

(AIRES; SANTOS, 2016, p. 304). 

 

Pertinente também é a observação em recente artigo de Kalikoske (2016). O autor nos 

mostra que a EPC herdou influências da Economia Política clássica dos séculos XVII e 

XVIII. “Assim, enquanto a Economia Política clássica esclarece as mazelas das estruturas 

sociais, a EPC nutre-se de sua perspectiva crítica para analisar fenômenos específicos, 

gerados no ambiente comunicacional, com notória atenção às suas relações de poder” 

(KALIKOSKE, 2016, p. 322). A EPC é herdeira do marxismo, assim como os pesquisadores 

da teoria crítica. Como bem pontua Brittos (2008 apud KALIKOSKE, 2016), os processos de 

comunicação e cultura estão interconectados ao capitalismo, podendo ser compreendidos 

numa perspectiva via Karl Marx: 

 

Ao pensar-se a realidade comunicacional e cultural diante da Economia 

Política, no cerne está a conexão entre a comunicação e o capitalismo, ou 

seja, que a primeira se insere no segundo, o que não implica determinação 

direta de um sobre o outro. É o que o capitalismo funciona como um todo, 

relevando contemporaneamente globalizado, e nesta proporção a produção 

industrial e cultural e suas corporações globalizam-se. Similarmente, a EPC 

mostra-se como uma via de compreensão do capitalismo na 

contemporaneidade, pelo papel da comunicação no sistema e pela 

capacidade analítica da própria Economia Política. (BRITTOS, 2008 apud 

KALIKOSKE, 2016, p. 319).  
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Nesse diapasão, Mosco (1999 apud RÊGO; DOURADO, 2013, p. 5) complementa 

dizendo que “economia política é o estudo das relações sociais, em especial das relações de 

poder, que constituem a produção, distribuição e consumo de recursos, incluindo os recursos 

da comunicação”. Já Garnham (1979 apud HERSCOVICI; BOLAÑO; MASTRINI, 1999) 

acredita que a funcionalidade econômica dos meios de comunicação é criar a mais-valia (via 

produção da mercadoria “programa”), além de servir de forma indireta à criação desta em 

outros setores (via publicidade).  

Para Mattelart e Mattelart (1999), a chamada EPC inicia os seus estudos nos anos de 

1960 colocando em questão a falta de equilíbrio dos fluxos de informação e de produtos 

culturais entre as nações. É nesse contexto que emerge a teoria da dependência cultural, 

“depois questionada por se constituir em uma abordagem mecanicista, calcada numa visão 

dicotômica da realidade social e impossibilitada de ultrapassar o nível da denúncia” 

(ANDRADE, 2013, p. 12). Na mesma tônica, Bolaño (2008 apud RÊGO; DOURADO, 2013) 

pede atenção para as diferenças entre as perspectivas da EPC e da teoria da dependência: 

 

A Economia Política da Comunicação trata da expansão da lógica capitalista 

para o terreno da Comunicação e da Cultura e não confunde os enfoques 

setentistas das Teorias da Dependência Cultural ou o Imperialismo Cultural. 

Suas análises empíricas devem situar-se na dupla contradição existente entre 

capital e trabalho, de um lado, economia e cultura, de outro, sendo uma 

alternativa para a construção de um paradigma teórico geral, centrado no 

entendimento do fenômeno cultural e comunicacional, para a compreensão 

da MPC [Modo de Produção Capitalista] na sua atual fase de 

desenvolvimento. (BOLAÑO, 2008 apud RÊGO; DOURADO, 2013, p. 9).  

 

A partir dos anos 1970, a teoria da dependência ganha relevo no debate internacional, 

por iniciativa da UNESCO (RÊGO; DOURADO, 2013), que abriu uma frente importante  

para a discussão do direito à comunicação, reafirmando a necessidade desta na seara  

dos direitos sociais, como veremos no tópico a seguir.  

 

2.5 O DEBATE SOBRE O DIREITO À COMUNICAÇÃO 

 

Bobbio (2004, p. 7) aponta que o debate sobre os direitos do homem está diretamente 

ligado à democracia e à paz, sendo que o “[...] reconhecimento e a proteção dos direitos do 

homem estão na base das Constituições democráticas modernas”. No entanto, aponta o autor, 

a expressão direitos do homem é uma discussão permanente e confusa, muito pelo seu  
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caráter polissêmico. Para ele, mais do que tentar fundamentar o direito do homem, é  

preciso garanti-lo.   

 

O elenco dos direitos do homem se modificou, e continua a se modificar, 

com a mudança das condições históricas, ou seja, dos carecimentos e dos 

interesses, das classes no poder, dos meios disponíveis para a realização dos 

mesmos, das transformações técnicas, etc. (BOBBIO, 2004, p. 13). 

 

Nesse sentido, não há direito absoluto, de acordo com o autor italiano. O debate sobre 

certos direitos do homem é dinâmico. No caso do direito à comunicação, no bojo dos  

direitos humanos, essa discussão só ganha força, no século XX, devido às próprias 

transformações sociais.  

Em Comunicação, direitos sociais e políticas públicas, Ramos (2005) chama a 

atenção para o fato de a comunicação ser revestida de um novo direito social, o direito à 

comunicação, um direito de quarta geração, “mas que está muito longe de ser reconhecido 

como tal” (RAMOS, 2005, p. 245). Passados mais de dez anos da escrita do texto, o postulado 

do autor continua muito atual.  

Quando falamos em direitos humanos, ou direitos do homem, como prefere denominar 

Bobbio (2004), podemos categorizá-los em três tipos: civis, políticos e sociais.  

Os direitos civis, considerados de primeira geração, dizem respeito à personalidade do 

indivíduo, como liberdade pessoal, econômica, de religião, de pensamento e de reunião.  

“São direitos que obrigam o Estado a uma atitude de renúncia, de abstenção diante dos 

cidadãos, quase no exato momento em que ele se formava, na esteira das revoluções 

burguesas, entre os séculos XVII e XVIII” (RAMOS, 2005, p. 245). 

No caso dos direitos políticos, considerados de segunda geração, estes incluem a 

liberdade de associação nos partidos e os direitos eleitorais, por exemplo. “Estão ligados à 

formação do Estado democrático representativo e implicam a liberdade ativa, na participação 

dos cidadãos na determinação dos objetivos políticos do Estado” (RAMOS, 2005, p. 245).  

Os direitos políticos emergem no século XIX, no turbilhão do capitalismo industrial.   

Por fim, concebidos como de terceira geração, os direitos sociais surgem mais tarde, 

entre o fim do século XIX e meados do século XX. Nesse bojo, estão os direitos ao trabalho, à 

assistência, ao estudo, à saúde, etc. Estes “estão imbricados com a emergência e o auge do 

Estado-Providência” (RAMOS, 2005, p. 246), dentro da perspectiva keynesiana.  

Ramos (2005) ainda destaca que a informação, como liberdade de pensamento e de 

expressão, fez parte da primeira geração de direitos humanos, os direitos civis, mas está 
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reduzida, nas democracias representativas de massa, como o direito de ser informado —  

o que parece ser insuficiente em nosso contexto atual. Foi nesse sentido que, entre os anos de 

1960 e 1970, a UNESCO, braço da Organização das Nações Unidas (ONU), fomentou um 

debate que colocou em pauta, mais do que a informação, a comunicação enquanto 

protagonista do fortalecimento da democracia (RAMOS, 2005).  

Em um conhecido documento redigido pela instituição, já se mencionava a 

comunicação numa perspectiva de direito humano. “Mas esse direito é cada vez mais 

concebido como o direito de comunicar, passando-se por cima do direito de receber 

comunicação ou de ser informado” (UNESCO, 1980 apud RAMOS, 2005, p. 247). O texto, 

denominado de Relatório MacBride, acreditava na comunicação enquanto processo 

bidirecional, onde os participantes mantêm um diálogo democrático e equilibrado.  

“Essa ideia de diálogo, contraposta à monólogo, é a própria base de muitas das ideias atuais 

que levam ao reconhecimento de novos direitos humanos” (UNESCO, 1980 apud RAMOS, 

2005, p. 247). 

 

2.5.1 A UNESCO e o Relatório MacBride 

 

Como já pontuamos neste capítulo, Kaufman (2016) acredita que a comunicação 

desempenha um papel central nos processos políticos, econômicos e sociais, e isso requer a 

superação da ideia de comunicação enquanto fluxo de informação, que serviu de amparo 

retórico do liberalismo para nortear a noção de liberdade de expressão (RAMOS, 2010).  

Essa perspectiva de livre fluxo da comunicação começou a ser refutada a partir de uma ideia 

central de democratização da mídia: 

 

Se essa ideia podia ser absorvida, sem grandes contestações, nas grandes 

democracias liberais do mundo desenvolvido, dada a maior homogeneidade 

das suas estruturas de classes sociais, ela não era absorvida em sociedade 

como as latino-americanas, com suas desigualdades sociais nas quais se 

aguçavam conflitos de classe mais radicais. (RAMOS, 2010, p. 22). 

 

Nesse ínterim, Ramos (2010, p. 22) afirma que foram os cientistas sociais  

norte-americanos que colocaram em questão os papéis da imprensa, do cinema, do rádio e da 

televisão como “fundamentais para que os países do que se convencionara chamar de Terceiro 

Mundo rompessem as barreiras do subdesenvolvimento”.  

A UNESCO, então, capitaneada pelos países com inclinações mais 

socialistas/comunistas, abriu uma frente em que a comunicação era interpretada como “força 
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motriz do desenvolvimento político, econômico, social e cultural” (RAMOS, 2010, p. 22).  

Assim, no decorrer das décadas de 1960 e 1970, através de programa sistemático de pesquisa 

e formação, fomentou reuniões, seminários e pesquisas, numa perspectiva oposta ao conceito, 

até então reinante, do livre fluxo de informação, cujo raciocínio se limitava à liberdade de 

imprensa enquanto promotora do direito à informação.  

Nesse contexto, Rebouças (2005) nos conta que a iniciativa da UNESCO ainda 

contribuiu para o que ele chama de “pensamento comunicacional latino-americano”, com a 

criação do Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para a América 

Latina (CIESPAL).   

Ainda segundo Rebouças (2005), a teoria da dependência, além da teologia da 

libertação, fortaleciam-se nos anos de 1960, na América Latina, contrapondo a teoria do 

desenvolvimento, resultando na teoria da participação popular. “Com isso, nos anos 70, vê-se 

a emergência de trabalhos mais engajados politicamente, fundados sobretudo, nas 

perspectivas de Frankfurt e de Gramsci” (REBOUÇAS, 2005, p. 68). 

A preocupação da UNESCO se dava precipuamente no âmbito da cultura, o que 

inevitavelmente colocava a comunicação no centro do debate. Desde os anos 1950, essas 

preocupações no âmbito das culturas locais estavam ganhando força.  

 

A teoria do imperialismo cultural americano encontrou um terreno fértil 

quando começou-se a ver os jovens latino-americanos em jeans, ouvindo 

rock’n roll nas rádios, comendo sanduíches, assistindo a filmes de 

Hollywood em todas as cidades, mesmo nas mais pequenas.  

A ameaça às culturas locais nacionais batia à porta da América Latina. 

(REBOUÇAS, 2005, p. 72).  

  

Nesse contexto, governos abriam os seus mercados sem muitas dificuldades para os 

investimentos oriundos dos Estados Unidos, deixando de lado mecanismos de proteção 

industrial. Autores como Guback e Schiller, na década de 1960, que se dedicam ao estudo do 

imperialismo da mídia, publicaram estudos criticando a hegemonia dos Estados Unidos 

(CURTIN, 2015). De um ponto de vista latino-americano, Mattelart, em 1979, articulou esse 

imperialismo midiático com o conceito de lutas de classes (CURTIN, 2015).  

 

No campo da cultura, alguns países estabeleceram a obrigação de incluir o 

inglês como segunda língua nas escolas, em substituição ao francês. Mas 

nem tudo andava como previsto. A América Latina tinha sua própria música, 

sua própria televisão, sua própria literatura, sua própria imprensa, seu 

próprio star system. (REBOUÇAS, 2005, p. 72, grifo do autor).  
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Foi nesse sentido de caráter denuncista que a UNESCO contribuiu para o debate sobre 

a importância da comunicação no processo de desenvolvimento dos países considerados de 

“terceiro mundo”, num ambiente mundial polarizado pela Guerra Fria. 

Diante do referido diagnóstico apontado pela UNESCO, Liedtke (2003) nos conta que 

as políticas públicas de comunicação começaram a ganhar mais relevo no debate público a 

partir de 1977, quando a Comissão Internacional para o Estudo dos Problemas da 

Comunicação da UNESCO se reuniu pela primeira vez. Segundo Rebouças (2005), a missão 

dessa comissão era realizar uma varredura dos problemas relativos à Nova Ordem  

Mundial da Informação e da Comunicação (NOMIC). Antes, em 1976, a Conferência 

Intergovernamental de Comunicação, realizada na Costa Rica, “deu as bases do paradoxo que 

ocorreu na região em relação ao pioneirismo nos debates sobre políticas públicas de 

comunicação” (REBOUÇAS, 2005, p. 76).  

Para presidir os trabalhos da Comissão Internacional para o Estudo dos Problemas da 

Comunicação, foi convidado o jornalista irlandês e ganhador do prêmio Nobel, em1974,  

Seán MacBride, que também era fundador da Anistia Internacional. “Dos 15 membros além 

do presidente dois eram latino-americanos: o escritor e jornalista Gabriel Garcia Marquez, da 

Colômbia; e o pesquisador Juan Somavia, do Chile” (REBOUÇAS, 2005, p. 78).  

O documento final dessa comissão de 1977 ficou pronto só em 1980 e foi intitulado 

Um mundo e muitas vozes: comunicação e informação em nossa época, que ficou mais 

conhecido como Relatório MacBride. O estudo apresentava um o panorama sobre a situação 

das políticas de comunicação (ou da falta delas) nos países da América Latina, ainda sob 

ditaduras militares. Para Ramos (2005), o relatório é, até hoje, o mais completo documento  

já confeccionado sobre a importância da comunicação nas sociedades contemporâneas.  

 

O problema fundamental consiste na relação que se deve estabelecer entre a 

comunicação — obras de infra-estrutura e atividades — e os objetivos 

nacionais ou, em outras palavras, a incorporação do desenvolvimento da 

comunicação aos planos de desenvolvimento geral. Como a comunicação 

não é um setor separado e autônomo, a interdependência, talvez mais 

marcada nesse campo e em outros, impõe a necessidade de formular algumas 

políticas de comunicação que não se limitem à informação e ainda menos 

aos meios de comunicação social, mas sim que levem em consideração todos 

os meios que pode utilizar uma sociedade para atingir seus objetivos  

gerais de desenvolvimento. (UNESCO, 1938, p. 340 apud PIERANTI; 

MARTINS, 2008, p. 308). 

 

O Relatório MacBride previa também a necessidade de práticas para garantir direitos 

fundamentais, por meio das políticas de comunicação, para assegurar, por exemplo, condições 
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de livre difusão de ideias e mais opções de conteúdos e produtos comunicacionais 

(LIEDTKE, 2003).  

Ramos (2010) disseca as três diretrizes de ação para os países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento que constavam no referido relatório: 

 

A ideia de um direito à comunicação, como superior, porque mais inclusivo, 

ao direito à informação; a ideia de políticas nacionais de comunicação, como 

iniciativas de governo, similares a políticas de educação e saúde, por 

exemplo, e a ideia de uma nova ordem mundial da informação e da 

comunicação, homóloga à ideia de uma nova ordem econômica mundial, 

preconizada, naquele mesmo período, por pesquisadores da Comissão 

Econômica para a América Latina. (RAMOS, 2010, p. 23). 

 

No entanto, a finalização do relatório coincidiu com a emergência do neoliberalismo, 

capitaneada, sobretudo, por Estados Unidos e Inglaterra. Segundo Ramos (2010), os 

americanos se retiraram da UNESCO, levando junto quase todo o orçamento da instituição da 

ONU, além da própria Inglaterra e do Japão, que seguiram os passos do país norte-americano. 

 

O contra-ataque anglo-americano à iniciativa da NOMIC foi acompanhado 

por uma década de ajuste estrutural promovido pelo governo Reagan e 

Thatcher, provocando uma onda de desregulamentação, bem como de 

privatização das instituições públicas nacionais em áreas como as finanças, a 

saúde, os transportes e a comunicação. Esta agenda neoliberal também 

incluiu numerosas etapas de negociações internacionais, com o fim de 

reduzir barreiras e tarifas comerciais, inclusive no campo da cultura, uma 

área de preocupação pessoal de Ronald Reagan, o ex-ator que virou 

presidente e que notava, com aprovação, que o entretenimento tinha crescido 

a ponto de tornar-se a segunda maior indústria de exportação dos Estados 

Unidos. (CURTIN, 2015, p. 16, grifo do autor). 

 

Na visão de Ramos (2005), a perspectiva neoliberal naquele momento acreditava ser 

um absurdo se pensar a comunicação sob o prisma das políticas nacionais. 

 Mais absurdo ainda, segundo o autor, era pensar a comunicação de uma forma mais ampla do 

que o velho direito à informação, “do qual beneficiava-se fundamentalmente a imprensa, 

enquanto instituição, e seus proprietários privados, como agentes privilegiados de projeção de 

poder sobre as sociedades” (RAMOS, 2005, p. 247).  

Além disso, Gomes (1997 apud LIEDTKE, 2003, p. 42) critica a postura da grande 

mídia nesse debate, uma vez que, ao evitar a sua “[...] projeção, os magnatas da indústria 

cultural trabalharam silenciosamente para não legitimá-lo”.  
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2.6 A DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO 

 

Ramos (2010, p. 21), em Possibilidade de uma nova agenda para as políticas de 

comunicação na América Latina, conta-nos que o fim das ditaduras militares no continente e 

o progressivo retorno de regimes democráticos abriram uma frente para que a sociedade 

reivindicasse a concepção de instituições democráticas, o que “não poderia deixar de refletir 

também nas instituições de comunicação”, sobretudo num contexto onde instituições 

midiáticas ou apoiaram claramente esses regimes militaristas, ou mesmo se omitiram diante 

de descalabros aos direitos humanos, políticos e sociais. Nesse sentido, o “[...] clamor pela 

(re) democratização política em países latino-americanos naquele período viria, por conta 

dessa tensão, acompanhado por um quase igual clamor pela (re) democratização das 

instituições de comunicação” (RAMOS, 2010, p. 22).  

 

O clamor por mais democracia na mídia era alimentado contra o que muitos 

segmentos sociais, à esquerda do espectro político-ideológico, via como um 

tipo mais insidioso de censura: a econômica, que afastava uma maioria das 

populações do acesso à mídia, fosse como sujeitos noticiosos, fosse como 

presença, por exemplo, nas programações ficcionais. A democratização da 

mídia, de acordo com essa perspectiva crítica, não passava, conceitualmente, 

pela ideia liberal de clássica de liberdade de expressão como fruto de um 

livre fluxo da informação, que, na prática, subsumia na liberdade das 

instituições de comunicação de informar a partir dos seus próprios critérios 

editoriais. (RAMOS, 2010, p. 22). 

 

As instituições de comunicação na América Latina, tão ou mais poderosas do que as 

entidades religiosas, educacionais, sindicais e empresariais, por exemplo, controlam, de forma 

organizada e sistemática, a sua própria agenda de interesses “naturalizando-a, 

deliberadamente confundindo-a com a agenda do interesse geral da sociedade” (RAMOS, 

2010, p. 24). Conglomerados de comunicação como as Organizações Globo, no Brasil, o 

Grupo Clarín, na Argentina, e o Grupo Cisneros, na Venezuela, já interferiram ou tentam 

alguma influência nos processos políticos de seus países, “não apenas manifestando 

preferências editoriais por esta ou aquela candidatura, mas agindo ostensivamente em favor 

delas” (RAMOS, 2010, p. 24), causando danos inestimáveis à sociedade e à democracia.  

Ramos (2010) ainda elenca algumas questões que emergiram enquanto demanda 

desses movimentos pela democratização no âmbito comunicacional, a exemplo de novas 

legislações para imprensa, rádio e televisão que estabelecessem o controle sobre monopólios 

ou oligopólios privados no setor de comunicação e informação, a criação de um sistema 

público de radiodifusão, a ampliação de mídias comunitárias e a criação de novos órgãos 
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reguladores autônomos (com a participação da sociedade civil nas suas estruturas de 

governança), numa perspectiva de comunicação enquanto serviço público. 

Ainda referenciando Ramos (2010), os movimentos pela democratização da 

comunicação resultavam de uma disputa político-ideológica travada após a Segunda Guerra 

Mundial, sobretudo a partir dos anos 1950, quando a comunicação foi colocada em pauta 

pelos norte-americanos, durante a reconstrução da Europa e o fim dos grandes impérios onde 

o continente europeu mantinha colônias. Além disso, esses movimentos ganharam força com 

a iniciativa da UNESCO em pensar a comunicação enquanto desenvolvimento das 

sociedades, resultando no já descrito Relatório MacBride. 

Indiferentes aos postulados dos movimentos pela democratização da comunicação, os 

grandes conglomerados de mídia de rádio, televisão e veículos impressos se proliferavam.  

No entanto, como sabido, esse crescimento não acompanhava as perspectivas culturais e 

educacionais que balizavam as preocupações da UNESCO, como explica Marques de Melo: 

 

A expansão dos veículos eletrônicos na America Latina não alterou 

substancialmente a situação de analfabetismo e de carência cultural das 

classes trabalhadoras. O que provocou de imediato foi a difusão do 

consumismo, pois a publicidade comercial engenhosamente usou o rádio e a 

televisão para impingir os produtos supérfluos que as empresas 

multinacionais passaram a produzir na própria região. (MARQUES DE 

MELO, 1997 apud LIEDTKE, 2003, p. 42).  

 

Domingues-da-Silva e Barros (2013) colocam esse debate num nível mais conceitual. 

Os autores realizaram uma releitura bibliográfica dos principais modelos de democracia para 

identificar como essas teorias se entrelaçam com a comunicação. Eles iniciam o estudo com 

uma questão interessante, quando perguntam, pragmaticamente: “quando se fala sobre 

‘democratização da comunicação’, fala-se sobre qual tipo de democracia?”  

(DOMINGUES-DA-SILVA; BARROS, 2013, p. 48).  

A estratégia dos autores para tentar responder a essa indagação é recorrer a  

Bobbio (2012), que explica que, quando se tenta categorizar a democracia, ela se ramifica 

basicamente em duas grandes famílias — a democracia procedimental e democracia 

substancial. Cada uma delas carrega um séquito de outras correntes que se proliferam a partir 

de suas matrizes teóricas. A democracia procedimental focaliza a sua atenção nas chamadas 

“regras do jogo como mecanismos de distribuição de poder político entre a maior parte da 

população” (DOMINGUES-DA-SILVA; BARROS, 2013, p. 51). Está mais preocupada com 

a formalidade das ações democráticas, com pouca atenção às suas consequências. No caso da 
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democracia substancial, predomina a ideia de igualdade enquanto caminho a ser percorrido 

pelos governos democráticos. “As tentativas de definição baseadas na abordagem substantiva 

levam em conta, fundamentalmente, sua capacidade de atingir ideais de igualdade e inclusão 

(MAIR, 2008)” (DOMINGUES-DA-SILVA; BARROS, 2013, p. 51).  

Nesse contexto comparativo, os autores concluem que a reflexão empreendida no 

sentido de articular a noção de democratização da comunicação com os tradicionais modelos 

de democracia, categorizando-a, via Bobbio, em procedimental e substancial, demonstrou que 

“há um predomínio de entendimento de democracia enquanto substância no que diz  

respeito à concepção de democratização da comunicação, tanto no ambiente acadêmico 

quanto em entidades da sociedade civil organizada” (DOMINGUES-DA-SILVA; BARROS, 

2013, p. 65).  

Em tal aspecto, vale voltar com a afirmação de Ramos (2005), quando diz que a 

UNESCO, muito imbuída com os valores da democratização da comunicação, fora 

capitaneada pelos países com inclinações mais socialistas/comunistas.  

Referenciando ainda Domingues-da-Silva e Barros (2013), os pesquisadores traçam 

um itinerário onde mostram a relação entre a comunicação e a democracia. Para os autores, 

nas sociedades contemporâneas, os meios de comunicação desempenham um papel no 

comportamento estratégico de indivíduos e instituições racionais pelo potencial de produzir e 

difundir bens simbólicos, além de “empreender o que pode se chamar de construção da 

realidade” (DOMINGUES-DA-SILVA; BARROS, 2013, p. 59).  

 

Neste sentido, a pré-condição de uma sociedade civil plenamente 

desenvolvida seria um modelo de mídia concebido como um lugar no qual as 

ideias e interesses possam ser livremente apresentados e discutidos, um 

fórum onde elementos de participação cidadã e a constituição de decisões 

públicas possam se estabelecer, tais como: a expressão de demandas, 

necessidades ou problemas sociais, debates econômico, político, cultural, 

consultas públicas, busca de consensos e resolução de problemas. 

(DOMINGUES-DA-SILVA; BARROS, 2013, p. 60).  

 

Nesse diapasão, Golding e Murdock (1990 apud DOMINGUES-DA-SILVA; 

BARROS, 2013) identificam o protagonismo dos mass media no desenvolvimento da 

cidadania, elencando três tipos de relações entre os meios de comunicação e a cidadania:  

1) a disponibilização de informação aos cidadãos para o pleno exercício de seus direitos;  

2) a constituição dos meios de comunicação como canais de mobilização para se fazer críticas 

políticas e também propor cursos alternativos de ação; 3) o direito a contribuir para a 

representação de identidades e interesses de grupo dentro dos meios de comunicação. 



 

 

3 OS CONSELHOS GESTORES NO BRASIL 

 

Os conselhos gestores de políticas públicas têm se consolidado, no Brasil, desde a 

promulgação da Constituição Federal (CF) de 1988, como espaços não apenas de participação 

social, mas também de representação política (PEREZ, 2010). A instalação de conselhos 

gestores em áreas como saúde, educação e desenvolvimento urbano já era uma realidade na 

década de 1990. No entanto, os conselhos gestores na área da comunicação, nos âmbitos 

federal, estadual ou municipal, ainda são pontuais em todo o País. Nesse sentido, também são 

tímidos os estudos acadêmicos que tematizam a questão, como veremos neste segundo 

capítulo.   

 

3.1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS SOBRE A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

 

Assim como a democracia, a discussão conceitual sobre participação dos cidadãos na 

esfera política percorre, muitas vezes, caminhos teóricos distintos. É possível encontrar 

autores que se enveredam a discutir o tema sob a ótica da participação cívica, social, política, 

etc. Embora sigam diretrizes teóricas e metodológicas que, por vezes, sejam divergentes, as 

abordagens, não raramente, acabam convergindo basicamente para o mesmo objeto. Aqui, 

vamos utilizar o termo participação política, em detrimento de outras denominações que 

encontramos ao longo da revisão da literatura. 

Segundo Barbosa (2014), um dos primeiros estudos sobre a participação política foi 

realizado por Milbrath, em 1965. Intitulado Political Participation, o trabalho define o termo 

como um conjunto de atividades relacionadas ao período eleitoral. O autor limita a 

participação política como o ato de votar, de pedir voto para algum candidato, de se informar 

sobre candidatos, de fazer doações a campanhas políticas. Nessa linha, Milbrath categoriza  

os cidadãos em três grupos: os passivos (que não participam), os espectadores (que participam 

pouco) e os gladiadores (que participam de forma mais enérgica). 

Em seguida, Pizzorno (1966 apud BORBA; LÜCHMANN, 2012) amplia a noção de 

participação política defendendo o seu modelo de consciência de classe, no qual postula a 

participação não apenas como ação, mas também como identidade política. Assim, Pizzorno 

classifica em quatro as modalidades de participação: a ação inserida no sistema estatal; a ação 

extraestatal; a participação civil na política; o movimento social. Para Borba e Lüchmann 

(2012), o grande mérito de Pizzorno foi antecipar a inclusão de movimentos sociais entre as 

modalidades de participação política, algo que não passou pelas ideias de Milbrath. 
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Posteriormente, Verba e Nie (1978) apresentam novos estudos teóricos, destacando também 

quatro outras modalidades de participação política: voto, atividade de campanha, contato 

político e atividade cooperativa. 

Norris (2007), por sua vez, critica os primeiros modelos teóricos, por estes não 

colocarem o protesto e outras atividades políticas como categorias de participação.  

Essa ponderação de Norris se encerra através de Barnes e Kaase (1979 apud BORBA; 

LÜCHMANN, 2012). Até então, as mobilizações políticas em forma de protestos eram vistas 

dentro de um contexto de instabilidade política em países em desenvolvimento. Barnes e 

Kaase identificaram tais fenômenos não como eventos de países subdesenvolvidos, mas como 

atividades de participação que poderiam gerar contribuições para o desenvolvimento político 

e econômico das sociedades.  

Os estudos dos autores levaram à categorização e à classificação dos tipos de 

participação em dois grupos: participação convencional e participação não convencional.  

No rol da participação convencional, temos: o voto, a participação em campanha e em 

partidos políticos e as atividades de contato político, por exemplo. Por outro lado, a 

participação não convencional se materializa em atos de protesto, incluindo subscrever um 

abaixo-assinado, na participação de manifestações legais e de boicotes, no ato de não querer 

pagar impostos, na ocupação de edifícios ou fábricas, no bloqueio do trânsito, na participação 

de greves, etc. Della Porta (2003 apud BORBA; RIBEIRO, 2011) ainda coloca, neste bojo,  

os atos de escrever um jornal e de danificar bens dentro da categoria de participação  

não convencional. 

 

Com efeito, a participação convencional está frequentemente relacionada 

com a não convencional, indicado que pessoas interessadas na política e 

competentes no campo tendem a utilizar simultaneamente vários 

instrumentos possíveis para pressionar os governos. Se há indivíduos que 

preferem um ou outro tipo de estratégia, existem muitos que os combinam 

entre si. (DELLA PORTA, 2003 apud BORBA; RIBEIRO, 2011, p. 99). 

 

Para Gohn (2004), o foco central da participação política está na interlocução entre a 

sociedade e civil e a sociedade política. Já Axford (2003 apud BORBA; RIBEIRO, 2011) 

acredita na participação enquanto comportamento guiado para influenciar o processo político.  

No fim da década de 1980, Dahl (apud BAQUERO, 2011) já apontava a necessidade 

de as democracias do século XXI se adequarem e se adaptarem às condições políticas de seu 

momento. O próprio Baquero (2011), analisando especificamente a América Latina, questiona 

a natureza das instituições políticas nesse processo. Ele não nega a importância das entidades, 
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mas pondera sobre a eficácia das próprias democracias, apontando a necessidade da produção 

de uma cultura política em que a sociedade civil pudesse apoiar os princípios democráticos. 

 

3.2 OS CONSELHOS GESTORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

É volumosa a bibliografia acadêmica que busca analisar, ou mesmo descrever, as 

experiências dos conselhos gestores de políticas públicas no Brasil. A introdução desses 

colegiados na estrutura da administração pública tem sido vista como um mecanismo de 

descentralização dos atos públicos, ao mesmo tempo em que traz, aos governos, a experiência 

da gestão participativa da sociedade e da governança democrática (SANTOS JÚNIOR; 

AZEVEDO; RIBEIRO, 2004). 

Para Gomes (2003), o surgimento de novas instituições e a entrada de novos atores na 

arena estatal podem ser resultados da crise da democracia representativa. Assim, a sociedade 

civil organizada, cada vez mais, tende a buscar espaços para participar das decisões ora 

delegadas aos políticos partidários. Perez (2010, p. 9) diz que a deliberação de políticas 

públicas “não é mais monopólio dos partidos e parlamentares”. Segundo a autora, nas 

democracias contemporâneas, o desgaste da democracia parlamentar faz surgir novas práticas 

de deliberação, muitas vezes, fora do desenho institucional tradicional (PEREZ, 2010). 

Para Lima (2013, p. 17), a palavra conselho é derivada do latim consilium, “que 

significa parecer, juízo, sugestão, advertência ou a entidade à qual incumbe opinar ou 

aconselhar sobre certos negócios públicos”. Para o autor, a participação da sociedade civil na 

formulação e no acompanhamento de políticas públicas é fundamental para o fortalecimento 

da democracia. 

Perez (2010, p. 9) chama de arenas extraparlamentares os Conselhos Gestores de 

Políticas Públicas, “[...] espaços de cogestão, em que representantes da sociedade civil e do 

governo se reúnem para discutir, formular e controlar políticas públicas em diversas áreas”.  

 

3.2.1 A experiência dos conselhos no Brasil 

 

A maior parte da bibliografia acadêmica que trata sobre os conselhos na estrutura do 

estado brasileiro se dedica à compreensão desses espaços a partir da CF de 1988. No entanto, 

González (2012) afirma que, do ponto de vista histórico, o conselho, enquanto instância 

colegiada, seja deliberativo, consultivo ou propositivo, encontra a sua experiência já na 
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monarquia, através da existência do Conselho de Estado, que servia como instância  

consultiva ao imperador.  

Mata-Machado (2013, p. 3) nos conta que o “Conselho de Estado teve papel 

proeminente na elaboração da Carta de 1824, que o oficializou como órgão consultivo do 

Imperador no exercício do Poder Moderador”. Já Allebrandt (2003) afirma ainda que, no 

início do XX, as câmaras municipais eram denominadas de conselhos municipais, e aqueles 

que, hoje, chamamos de vereadores, naquela época, eram denominados de conselheiros 

municipais.   

Mais à frente, a partir de 1930, é possível identificar novas experiências desses 

colegiados na estrutura do estado. Para González (2012), esse desenvolvimento serviu como 

uma instância de intervenção nas políticas sociais. É desse período do Estado Novo que o 

autor nos informa sobre a criação, por exemplo, do Conselho Nacional de Educação, do 

Conselho Consultivo de Ensino Comercial, do Conselho Federal do Comércio Exterior, do 

Conselho Nacional de Saúde. 

Existia uma concepção tecnicista desses conselhos de outrora, já que, muitas vezes, 

eram criados dentro de uma proposta apenas consultista ao gestor púbico, que, de fato, 

mantinha o poder de decisão. Souza (1983 apud GONZÁLEZ, 2012, p. 26) endossa: “os 

conselhos técnicos, o mito da tecnocracia e a representação técnico-profissional foram 

elementos básicos do modelo corporativo defendido na época”.  

O próprio González (2012) nos conta, ainda, que praticamente todos os governos, após 

a Revolução de 1930, instituíram conselhos. No entanto, foram os militares que promoveram 

a expansão desses colegiados. 

 

Durante o regime militar de 1964 houve novamente certo avanço, com a 

criação de uma maior quantidade de conselhos nos governos Castello Branco 

(7), Costa e Silva (6), Médice (6), Geisel (5) e Figueiredo (6), em relação aos 

governos anteriores, como Juscelino Kubitschek e João Goulart, que criaram 

dois conselhos cada um, segundo que nenhum foi criado no governo de Jânio 

Quadros. (GONZÁLEZ, 2012, p. 28). 

 

Após 21 anos de regime militar, o Congresso Nacional promulga a CF de 1988, que 

preceitua a participação da sociedade civil na condução das políticas públicas.  

De uma maneira mais objetiva, o texto constitucional fala do plebiscito, do referendo e da 

iniciativa popular. A CF é mais enfática em relação a essa interação em cinco áreas: educação, 

saúde, criança e adolescente, assistência social e seguridade social, como se pode ver no 

artigo 194: o inciso VII determina o “caráter democrático e descentralizado da gestão 
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administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários 

e aposentados” (BRASIL, 1988, p. 33). Já no inciso III do artigo 198, que baliza o Sistema 

Único de Saúde (SUS), uma das premissas é a participação social da comunidade, enquanto 

que, no inciso II do artigo 204, que trata da assistência social, estabelece-se a “participação da 

população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no 

controle das ações em todos os níveis” (BRASIL, 1988, p. 34). Nas áreas da infância e 

adolescência e da educação, o texto também deixa claro o princípio democrático participativo 

na condução da gestão e na formulação de suas políticas.   

Para tentar garantir essa participação que a Constituição preceituou, foram necessárias 

regulamentações posteriores, por meio de leis orgânicas e estatutos. Por exemplo, a  

Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/93) determinou que os municípios fossem 

obrigados a ter um conselho de assistência social. O Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Lei nº 8.069/90), além da Lei Orgânica da Saúde (Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90), também 

fizeram o mesmo, exigindo a criação de conselhos gestores nas cidades. É importante ressaltar 

que a existência desses conselhos é condicionante para que os municípios recebam recursos 

financeiros da União. Ao fim dos anos 1990, segundo a Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
5
, já havia 

aproximadamente 27 mil conselhos municipais em todo o Brasil. 

Para Santos Júnior, Azevedo e Ribeiro (2004), a institucionalização dos conselhos 

gestores está relacionada a processos políticos que combinam instituições e práticas de 

regimes representativos com as da democracia direta ou participativa. Ainda, segundos os 

autores, a reorganização do estado sob a ótica da descentralização e participação civil 

encontra respaldo na agenda liberal.  

 

Nesta agenda, o objetivo do aumento da participação da gestão local se 

justifica apenas em razão das ameaças a uma suposta crise de 

governabilidade das cidades e da necessidade de coesionar as forças locais 

para aproveitarem as oportunidades criadas pela globalização. (SANTOS 

JÚNIOR; AZEVEDO; RIBEIRO, 2004, p. 13). 

 

Os mesmos autores lembram que o surgimento desses conselhos em nível local 

também está relacionado à reforma municipal ocorrida no Brasil, a partir da década de 1980, e 

consolidada com o texto constitucional de 1988. Para eles (SANTOS JÚNIOR;  

AZEVEDO; RIBEIRO, 2004, p. 12), sobre a tal reforma, a orientação é “a busca do aumento 

                                                 
5
 Disponível em: <http://www1.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/1704munic.shtm>. Acesso em: 10 jan. 

2017. 
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da participação direta da sociedade na gestão municipal e da eficiência e da efetividade das 

políticas públicas que vêm sendo descentralizadas desde a segunda metade dos anos 80”.    

González (2012) aponta que a formatação adotada pelos conselhos após a CF de 1988 

se diferencia da daqueles criados pelos governos anteriores à constituição democrática. 

Conforme a ótica do autor, esses novos conselhos possuem algumas características, como:  

a) poder deliberativo; b) autonomia da representação; c) democratização da composição. 

Em geral, esses conselhos são de composição paritária — 50% da sociedade civil e 

50% de representantes de órgãos governamentais — e/ou tripartite — compostos por 50% de 

órgãos de representantes de usuários da respectiva política, 25% de órgãos governamentais e 

25% de entidades que representam os trabalhadores do setor, como no caso dos conselhos 

municipais de saúde (SANTOS JÚNIOR; AZEVEDO; RIBEIRO, 2004).  

No que diz respeito à comunicação enquanto objeto de discussão dos conselhos 

gestores, algumas unidades da federação têm criado mecanismos legais para a instituição dos 

seus conselhos estaduais de comunicação, como ainda veremos. Um levantamento de  

Lima (2013) mostra que nove das 26 constituições estaduais incluíram, em seus textos, a 

criação do referido conselho.  

No âmbito dos municípios brasileiros, contudo, não identificamos nenhuma análise 

sistemática dos conselhos municipais de comunicação, mesmo a título de estudo de caso, 

exceto a do Conselho Municipal de Comunicação de Porto Alegre (OSÓRIO, 2013).  

No entanto, o que sabemos é que algumas cidades brasileiras estão criando os seus conselhos 

de comunicação, como também veremos. Nesse sentido, há carência, no campo acadêmico, de 

estudos que objetivem fazer análises desses colegiados na esfera da municipalidade, de modo 

que seja possível responder a questões sobre sua natureza política — o que motiva o universo 

municipal a instituir tais conselhos — e, sobretudo, acerca da possibilidade de avançarmos no 

debate a respeito de políticas públicas municipais de comunicação.  

 

3.2.2 Uma perspectiva crítica dos conselhos gestores 

 

Como já vimos, desde a promulgação da CF de 1988, sobretudo a partir dos anos 

1990, o Brasil tem sido apontado como baluarte das experiências de práticas participativas 

que visam fortalecer o regime democrático inserindo cidadãos na arena do processo decisório 

governamental (SANTOS JÚNIOR; AZEVEDO; RIBEIRO, 2004). No entanto, é preciso 

questionar sobre a qualidade dessa participação, sobretudo se os conselhos gestores são de 

fato um efetivo canal de interação entre poder público e sociedade civil e se os conselhos são 
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efetivamente capazes de influenciar o delineamento das políticas públicas, incluindo a 

definição de objetivo, a implementação e a avaliação dessas políticas.  

Nesse sentido, é preciso levar em consideração que a institucionalização dos conselhos 

gestores na cultura burocrática da administração pública encontra-se num contexto de 

avanços, retrocessos, limites e desafios. 

 

[...] não se trata apenas de “inserir o povo” em práticas de gestão pública, 

como ingenuamente preconizavam as propostas da democracia com 

participação comunitária dos anos 80, quando a ideia da participação 

vinculava-se à apropriação simples de espaços físicos. Trata-se agora de 

mudar a ótica do olhar, do pensar e do fazer; alterar os valores e os 

referenciais que balizam o planejamento e o exercício das práticas 

democráticas. (GOHN, 2004, p. 61).   

 

Nesse diapasão, González (2012) salienta que nem tudo que está disposto na 

legislação acontece de fato na prática. Segundo o autor, “[...] na análise dos conselhos 

gestores é preciso diferenciar validade formal e validade empírica da lei, identificando os 

poderes e funções que lhe são atribuídos pelas leis regulamentadoras da Constituição e por 

suas leis de criação [...]” (GONZÁLEZ, 2012, p. 24). Para o estudioso, a negação empírica 

dessas leis que regulamentam os conselhos gestores acontece de forma diferente. A negação 

total, segundo ele, ocorre quando se ignora a lei com a não criação do conselho, ou com a sua 

criação fora dos parâmetros previstos — como um conselho sem poder de deliberação ou 

autonomia suficiente. Já a conciliação aparente acontece quando de fato ocorre a instalação 

do conselho dentro dos arranjos formais, com deliberação e competência para administrar 

fundos, por exemplo. Não obstante, “[...] esses, na prática, não são exercidos, por entraves de 

outra natureza. Em ambos os casos, o efeito do conselho sobre a democracia é anulado” 

(GONZÁLEZ, 2012, p. 30).  

Como pontuam Labra e Figueiredo (2002 apud NETO, 2012, p. 7), a criação dessas 

instâncias de participação da sociedade civil gera expectativas “de que as decisões tomadas 

sejam mais equitativas”. No entanto, essas expectativas podem não corresponder  

com o funcionamento das novas arenas decisórias. Nesse diapasão, Gerschman  

(2004, p. 1673) questiona: 

 

 

 

 

 



55 

 

     

Qual o papel político dos Conselhos? Que controle social exercem, 

entendido este como vigilância da sociedade organizada sobre as ações do 

governo? Qual a natureza da representação social exercida pelos 

conselheiros, a sua configuração dentro da esfera pública e seu tipo seu tipo 

de mandato? Qual a efetividade do Conselho, levando em consideração sua 

composição, criação e funcionamento?  

 

González (2012) volta afirmando que há diferentes fatores para resultados pífios no 

tocante ao desempenho dos conselhos gestores no Brasil. O primeiro é a tradição autoritária. 

González ainda aponta o conservadorismo local, além de uma cultura política onde a 

representação eleitoral é vista como a mais legítima do que aquelas instâncias de participação 

direta, como os conselhos. Além disso, ele aponta “o desconhecimento da legislação e a falta 

de assessoria técnica qualificada para os governantes responsáveis pela proposição das leis 

como outras hipóteses que podem ser formuladas e eventualmente observadas [...]” 

(GONZÁLEZ, 2012, p. 31). 

 

3.3 O CONSELHO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO 

 

A América Latina viveu parte do seu século XX sob ditaduras militares. A tônica 

posta pelo “[...] fim das ditaduras e o retorno progressivo a regimes democráticos, matizados 

pelo pluripartidarismo político, por livres eleições em todos os níveis” (RAMOS, 2010, p. 21) 

acabou, segundo o autor, refletindo no campo da comunicação.  

Liedtke (2003, p. 52) comenta que, concomitante à mobilização política pela 

redemocratização no País, já a partir dos anos 1970, “surge também um movimento 

reivindicando a democratização da comunicação no Brasil. Afinal, uma sociedade 

democrática pressupõe uma comunicação democrática”. Nesse sentido, a igreja, a academia e 

os movimentos sociais vêm à tona no sentido de tentar colocar a comunicação na agenda do 

debate público. Em tal contexto, não podemos deixar de destacar o legado do Relatório 

MacBride e do CIESPAL, que têm um papel muito importante nessa questão também no 

Brasil, como já assinalamos no primeiro capítulo desta dissertação.  

Concomitantemente, setores dos mass media também se organizaram sob a órbita dos 

interesses corporativos. A bibliografia que trata desse tema nos mostra que, desde a década de 

1940, já existiam, no Brasil, entidades organizadas em torno da indústria da comunicação.  

Em 1962, foi criada a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Abert 

(BOLAÑO, 2007), entidade patronal que reunia os magnatas da mídia eletrônica no País, a 

exemplo da Rede Globo.  
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Os trabalhadores, por sua vez, fundaram antes, em 1945, o Sindicato dos 

Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão no Estado de São Paulo. No ano 

seguinte, em 1946, foi criada, em 20 de setembro, a FENAJ, que incorporou as lutas dos 

trabalhadores de imprensa e a defesa da liberdade de expressão. Com a queda da ditadura 

militar, outras organizações emergiram para o debate, sobretudo quando a academia começou 

a se preocupar com a temática.  

Além da academia, de setores organizados, da própria contribuição da UNESCO e seu 

conhecido relatório, a igreja católica latino-americana — sob a ótica da teologia da libertação 

— colocou as questões políticas e sociais no centro das suas preocupações  

(HOHLFELDT, 2010). Segundo o autor, desse modo, “[...] a Igreja promoveu diferentes 

conclaves, desde o Concílio Vaticano II, emprestando especial ênfase às questões da 

comunicação social, tema que, aliás, dava atenção destacada desde o final da II Guerra” 

(HOHLFELDT, 2010, p. 31). No caso especificamente brasileiro, Jambeiro (2001, p. 184) 

aponta a influência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) nesse debate: “Seu 

braço específico na área foi a União Cristã Brasileira de Comunicação (UCBC), por meio da 

qual desenvolveu atividades sistemáticas de reflexão e debate”. A UCBC, inclusive, 

participou amplamente da Assembleia Constituinte de 1987-1988. Foi nesse momento, com o 

fim da ditadura militar e com o processo de redemocratização no País, que as entidades 

organizadas se articulam com mais energia e força política dentro da Constituinte. Naquele 

momento, setores da sociedade preocupavam-se com a tônica que seria dada à nova 

constituição, nos seus artigos sobre a comunicação.  

Do campo da sociedade civil, a liderança do movimento pela democratização da 

comunicação no Brasil nos anos 1980, sobretudo no contexto da Constituinte, foi a FENAJ 

(LIEDTKE, 2003). A entidade reivindicava mudanças enérgicas na política de concessões de 

rádio e televisão. Em 1984, jornalistas, sindicalistas, parlamentares e outros setores da 

sociedade criam a Frente Nacional por Políticas Democráticas de Comunicação  

(LIEDTKE, 2003). Bigliazzi (2007) aponta a FENAJ e a Frente como protagonistas, no 

âmbito da sociedade civil, no processo de discussão, no que diz respeito à democratização da 

comunicação no País.  

O autor nos conta que, para respaldar a reivindicação de mudanças tão profundas na 

operação da indústria da comunicação no Brasil, essas entidades se ancoravam na perspectiva 

conceitual do direito à comunicação. “A comunicação é um bem social e um direito 

fundamental da pessoa humana e a garantia da sua viabilização é uma responsabilidade do 

Estado” (FENAJ, 1987 apud BIGLIAZZI, 2007, p. 27).  
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Ao analisar esse ambiente, Bolaño (2007) identifica duas grandes frentes que se 

defrontavam no seio da Assembleia Nacional Constituinte. O objetivo era não só não ficar de 

fora do debate, mas influenciá-lo no que tange à confecção do capítulo dedicado à 

comunicação. Bolaño categoriza a frente conservadora, liderada pela Abert, e a frente 

progressista, capitaneada pela FENAJ. Jambeiro vai mais longe ao descrever essas duas 

influentes entidades na Constituinte, como se vê a seguir: 

 

A ABERT defendia que a radiodifusão deveria ser controlada pelo poder 

Executivo e explorada pela iniciativa privada, [...] a FENAJ propunha a 

criação de um Conselho Nacional de Comunicação [...], órgão coletivo 

autônomo, com atribuições executivas e composto, na sua maioria, por 

representantes de entidades de trabalhadores da sociedade civil. 

(JAMBEIRO, 2000, p. 82).   

 

Enquanto a Abert defendia a exploração da radiodifusão pela iniciativa privada, a 

FENAJ apostava que esta deveria ser feita por fundações sem fins lucrativos  

(BOLAÑO, 2007). A solução para esse impasse resultou na redação do artigo 223 da 

Constituição, onde a exploração da radiodifusão poderia ser feita por entidades privadas, 

públicas e estatais “de forma complementar, fixando ainda que as concessões e  

renovações dadas pelo Poder Executivo deveriam ser aprovadas pelo Congresso” (BOLAÑO, 

2007, p. 20).  

 

3.3.1 A comunicação na Assembleia Constituinte de 1987-1988 

 

O declínio da ditadura militar no Brasil culminou com a eleição indireta da chapa 

Tancredo Neves-José Sarney para a presidência da República. Sarney, como sabemos, acaba 

assumindo o executivo, após a morte de Tancredo. O novo presidente inicia, então, as 

conversas sobre a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, conforme promessa de 

campanha da Aliança Democrática, que respaldou a chapa pela qual foi eleito vice-presidente, 

juntamente com Tancredo. 

O presidente eleito, Tancredo Neves, demonstrava inclinação quanto a algumas 

demandas da sociedade civil no campo da comunicação (LIMA, 2015). Durante uma 

entrevista à imprensa, em 17 de janeiro de 1985, Tancredo responde a uma pergunta do então 

presidente da FENAJ, o ex-deputado Audálio Dantas (MDB/SP), falando do problema das 

concessões, quando fez uma análise mais ampla da comunicação no Brasil (LIMA, 2015).  
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O presidente eleito reconhecia: 1) a necessidade de se democratizar a 

comunicação no Brasil, de vez que prevalecia na área do “espírito 

autoritário”; 2) que os canais de rádio e televisão eram distribuídos por 

critérios “exclusivamente políticos, partidários e até personalistas”; 3) a 

conveniência da criação de um Conselho Nacional de Comunicação que 

participaria diretamente das decisões de outorga e, sobretudo, fiscalizaria o 

funcionamento dos canais concedidos. (LIMA, 2015, p. 138).  

 

No caso da criação desse conselho, um debate muito acalorado praticamente deu a 

tônica nos processos de negociação entre os deputados da constituinte e as entidades que 

representavam os meios de comunicação de massa e a sociedade civil. Jambeiro (2001) faz 

uma interessante caracterização desse momento, olhando a Constituinte num processo  

mais global: 

 

A Assembleia Nacional Constituinte de 1987/88 foi um palco no qual as 

elites da velha oligarquia brasileira enfrentaram novos e velhos comunistas, 

novos e velhos socialistas, novos e velhos social-democratas e velhos 

liberais, e também um emergente corrente neoliberal. (JAMBEIRO,  

2001, p. 140-1). 

 

No âmbito da Assembleia Constituinte, a parte que concernia à comunicação estava 

nos braços da Subcomissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação. Esta, por sua vez, era 

subordinada à Comissão Temática VIII – da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da 

Ciência e da Tecnologia e da Comunicação (LIMA, 2015). Segundo Jambeiro (2001), essa 

subcomissão discutiu e analisou 5.585 sugestões para o texto constitucional. A relatora do 

colegiado era a deputada federal Cristina Tavares (PMDB/PE), parlamentar que se mostrava 

sensível às demandas da sociedade civil e à pauta pela democratização da comunicação no 

País. No entanto, a deputada encontrara articulada a resistência de seus pares quanto às suas 

proposições enquanto relatora (BIGLIAZZI, 2007). “Na política partidária, destacou-se como 

séria interlocutora junto aos movimentos sociais, tendo conquistado três mandatos” 

(VAINSENCHER, 2010, p. 2).  

Segundo Lima (2015), o primeiro anteprojeto apresentado pela relatora à subcomissão 

para discussão e recepção de emendas, em maio de 1987, estabelecia, no item quatro, a 

criação do Conselho Nacional de Comunicação, como se vê a seguir: 
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Institui o Conselho Nacional de Comunicação (CNC) composto por 15 

membros, três representantes das entidades empresariais, três de entidades 

profissionais da área de comunicação, um representante do Ministério da 

Cultura, um representante do Ministério das Comunicações, dois 

representantes da Comissão de Comunicação do Senado Federal, dois 

representantes da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados, um 

representante da comunidade cientifica, um representante de instituição 

universitária, e um representante da área de criação cultural, cabendo ao 

Congresso Nacional designar as entidades representadas no Conselho, as 

quais elegerão seus respectivos representantes para um mandato de dois 

anos, vedadas reeleições. (LIMA, 2015, p. 142). 

 

Ainda de acordo com Lima (2015), essa primeira proposta da relatora trazia uma série 

de atribuições e competências ao conselho, como a de outorgar e renovar, ad referendum, do 

Congresso Nacional, concessões e autorizações para exploração de serviços de radiodifusão e 

telecomunicações, bem como promover licitações públicas para a concessão de frequência de 

canais, decidir e fixar as tarifas cobradas aos concessionários, estabelecer a organização e a 

transparência das concessionárias de radiodifusão, a qualidade técnica e a programação 

regional e garantir mercado para os programas das produtoras independentes. Além disso,  

 

Seria também atribuição do Conselho Nacional de Comunicação estabelecer, 

supervisionar e fiscalizar políticas nacionais de comunicação nas áreas de 

rádio e televisão atendidos os seguintes princípios: i) promoção da cultura 

nacional em suas distintas manifestações assegurada a regionalização da 

produção cultural nos meios de comunicação e publicidade; ii) garantia da 

pluralidade e descentralização, vedada a concentração da propriedade dos 

meios de comunicação; iii) prioridade a entidades educativas, comunitárias, 

sindicais, culturais e outras sem fins lucrativos na concessão de canais e 

exploração de serviços. (LIMA, 2015, p. 141). 

 

Na semana seguinte, ainda em maio de 1987, após intensas negociações políticas e já 

com as emendas recebidas, a deputada e relatora Cristina Tavares consolidou um novo texto 

de anteprojeto que iria à apreciação do plenário da subcomissão (LIMA, 2015). 

 

A composição do Conselho Nacional de Comunicação ainda de 15 membros, 

não está mais especificada no texto. Define-se apenas que os membros serão 

representantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo, entidades 

empresariais e profissionais da área de comunicação e representantes das 

comunidades científica e universitária e cultural, na forma da lei. Além 

disso, o Conselho Nacional de Comunicação, na nova versão, teria atribuição 

de propor ao Congresso Nacional políticas nacionais de comunicação e não 

mais de estabelecê-las. (LIMA, 2015, p. 142). 

 

Como se pode perceber, a proposta da relatora sai de um conselho bem descritivo, 

funcionalista e poderoso, no seu aspecto mais democrático no tocante à condução das 
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políticas de comunicação, para um texto quase inócuo. “Elimina-se, dessa forma, o Conselho 

Nacional de Comunicação e desapareceram as atribuições de estabelecer políticas segundo os 

princípios definidos nos anteprojetos da relatoria” (LIMA, 2015, p. 143).  

Não foi só no aspecto ligado ao Conselho Nacional de Comunicação que o texto da 

relatora não conseguiu o voto dos seus pares. Lima (2015, p. 143) diz que, votado no pleno da 

subcomissão, o projeto da relatora, “foi derrotado em praticamente todos os seus parágrafos”. 

No fim das contas, após intensas negociações, restaram como pontos principais do 

novo texto: 

 

Estabelece o direito à informação; assegura aos meios de comunicação o 

exercício do pluralismo ideológico e cultural; possibilita a concessão pelo 

Estado dos serviços de telecomunicações; permite a propriedade de empresas 

jornalísticas nos termos do segundo anteprojeto da relatora; veda o 

monopólio e oligopólio dos meios de comunicação por parte de empresas 

privadas; estabelece como competência da União, ad referendum do 

Congresso Nacional, outorgar concessões, autorizações ou permissões de 

serviços de radiodifusão sonora ou de sons e imagens. (LIMA, 2015, p. 143, 

grifo do autor). 

 

Dessa forma, foram eliminadas do anteprojeto da relatora as atribuições de estabelecer 

políticas por meio do Conselho Nacional de Comunicação (LIMA, 2015, p. 143). No entanto, 

semanas depois, em junho de 1987, o relator da Comissão Temática VIII – da Família, da 

Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, o deputado Artur 

da Távola (PMDB-RJ), recupera alguns pontos principais da sua colega de partido, a relatora 

Cristina Tavares, cuja subcomissão que relatava estava como braço da comissão em que o 

próprio Távola também era relator (LIMA, 2015). A seguir, estão algumas das proposições da 

deputada, que voltaram pelas mãos do seu colega:  

 

Institui o Conselho Nacional de Comunicação (CNC), independente e com 

atribuição de formular políticas nacionais de comunicação dentro de quatro 

princípios: a) complementaridade dos sistemas público, estatal e privado nas 

concessões dos serviços de radiodifusão; b) prioridade a finalidade 

educativas, artísticas, culturais e informativas; c) promoção da cultura 

nacional e regionalização da produção; e d) pluralidade e desconcentração. 

(LIMA, 2015, p. 144). 

 

O retorno da proposição da deputada, por meio de seu colega relator, Artur da Távola, 

sendo ambos do PMDB, pode não ser uma mera coincidência. O 1º Congresso Nacional do 

PMDB, que aconteceu em agosto de 1986, cujo objetivo era formular proposições para 

orientar o partido durante a Constituinte, acabou aprovando a criação do Conselho Nacional 
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de Comunicação, “com competência para emitir parecer conclusivo sobre concessões de 

canais de rádio e televisão para deliberação do Congresso Nacional” (LIMA, 2015, p. 150).  

No entanto, mesmo com o esforço do deputado Artur da Távola, a partir de uma nova 

rodada de negociações entre os deputados de dentro e de fora da Comissão Temática, foi 

elaborado um segundo substitutivo para ser votado ainda naquele mês de junho pela 

comissão. Lima (2015, p. 145, grifo do autor) aponta as alterações dessa nova redação naquilo 

que diz respeito ao Conselho Nacional: “Define como competência do Poder Executivo,  

ad referendum do Congresso Nacional e ouvido o Conselho Nacional de Comunicação, a 

outorga de concessões, permissões e autorizações de serviços de radiodifusão”.  

O autor ainda explica que, mesmo com as modificações feitas no segundo substitutivo 

do relator, assim como no primeiro, este foi derrotado na Comissão Temática VIII, “que foi a 

única a não encaminhar à Comissão de Sistematização nenhum texto aprovado”  

(LIMA, 2015, p. 145).  

Foi o deputado José Carlos Martinez (PDS-PR) que apresentou uma emenda ao 

anteprojeto da relatora Cristina Tavares, de outra forma, estabelecendo uma Comissão 

Nacional da Comunicação, cuja decisão de outorga, renovação e cassação de concessões de 

radiodifusão, por exemplo, não fosse sua atribuição, conforme pretendiam os que defendiam o 

Conselho Nacional de Comunicação. E foi nos moldes do deputado Martinez que o conselho 

acabou sendo aprovado. 

 

O Conselho de Comunicação Social – não mais o Conselho Nacional de 

Comunicação, como proposto inicialmente – seria criado mas como um 

órgão apenas consultivo do Congresso Nacional, ao contrário do poderoso e 

independente conselho, semelhante ao FCC americano, com poderes para 

regular e conceder licenças para exploração de serviços de radiodifusão, 

como a FENAJ havia proposto. (JAMBEIRO, 2001, p. 147). 

 

Conforme aponta Jambeiro (2001), o Conselho Nacional de Comunicação, 

transformado em Conselho de Comunicação Social, virou, assim, um acessório institucional 

do Congresso Nacional.  

Na observação de autores como o próprio Jambeiro (2001) e também Lima (2015), é 

possível identificar algumas das razões para a derrota na Constituinte. Lima ainda  

denominou de “grupo das comunicações” um agrupamento de deputados interessados no tema 

durante a constituinte. 
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Fazem parte desse grupo constituintes vinculados, direta ou indiretamente, a 

empresas concessionárias de emissoras de rádio e/ou televisão, como os 

deputados Arolde de Oliveira (PFL-RJ – TV-Rio), presidente da 

Subcomissão de Ciência e Tecnologia e Comunicação, Arnoldo Fioravante 

(PDS-SP – Rede Capital de Comunicações); Fausto Rocha (PFL-SP  

– Sistema Silvio Santos); José Carlos Martinez, agora não mais do PDS-PR, 

mas do PMDB-PR (Organizações OEME, TV Carimã –PR); José Elias 

(PTB-MS – TV Mato Grosso); Mendes Ribeiro (PMDB-RS – RBS – Rede 

Brasil Sul de Comunicação); Paulo Marques (PFL-PE – TV Tropical-PE). 

(LIMA, 2015, p. 147). 

 

Além destes, outros dois deputados, vinculados ao então ministro das comunicações, 

Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA), estavam integrados no grupo: o irmão e o próprio filho 

do ministro — os deputados Ângelo Magalhães e Luís Eduardo Magalhães —, ambos 

também do PFL baiano (LIMA, 2015).  

 

Foram esses constituintes que, com a ajuda de outros três parlamentares do 

PMDB (Onofre Corrêa, MA; Aluízio Vasconcelos, MG; e Roberto Vital, 

MG) e um do PDS (Francisco Diógenes, AC), derrotaram praticamente toda 

parte sobre Comunicação do Relatório da deputada Cristina Tavares na 

Subcomissão. (LIMA, 2015, p. 147). 

 

Nesse diapasão, cabe salientar uma observação de Jambeiro (2001, p. 141), quando diz 

que houve uma inclinação, por parte da Assembleia Constituinte, em assumir posições 

liberais, “particularmente quanto à preferência pela economia de mercado, pela empresa 

privada ao invés de pública, e pela não interferência do Estado na economia”. Muitas das 

proposições — ou todas elas — apresentadas pela deputada relatora Cristina Tavares e pelos 

movimentos sociais para o campo da comunicação, na Constituinte, encontravam forte 

oposição da perspectiva liberal dos políticos brasileiros. Não à toa, Jambeiro (2001, p. 143) 

nos revela que “aproximadamente 40 por cento de todas as concessões feitas no país até o 

final de 1993 estavam em poder de atuais e ex-parlamentares, prefeitos, governadores e seus 

parentes e sócios”. 

 

3.3.2 O Conselho de Comunicação da vida real 

 

Para muito aquém do proposto no anteprojeto da relatora Cristina Tavares, o conselho, 

ora denominado de Conselho Nacional de Comunicação, acaba finalmente indo parar na 

redação da CF, como Conselho de Comunicação Social. Desse modo, os senadores e 

deputados da república poderiam consultá-lo quando necessário. Um conselho sem autonomia 
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e sem poder deliberativo. Nos termos do artigo 224 da CF, o Congresso Nacional,  

como seu órgão auxiliar, ganha o Conselho de Comunicação Social. Na CF, coube ao Poder 

Executivo, e não ao Conselho Nacional de Comunicação, como inicialmente, outorgar e 

renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão, conforme  

o artigo 223. 

Numa perspectiva otimista, Donadelli (2013, p. 124) afirma que: 

 

O legislativo, contando com o Conselho de Comunicação Social como órgão 

auxiliar, deverá legitimar por meio dos estudos técnicos e de sistemas de 

escuta da sociedade, a atuação do executivo na outorga da concessão e a 

atuação do judiciário no cancelamento. 

 

No entanto, o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, como 

previsto na Constituição, mostrou-se inócuo durante todo esse tempo, no tocante ao debate 

sobre a democratização da comunicação e do direito à comunicação no País. 

Três anos após a promulgação da CF, o Conselho de Comunicação Social previsto em 

seu texto foi regulamentado, pela Lei nº 8.389/91. Para Jambeiro (2001, p. 153), o dispositivo 

legal foi “o mais importante ato regulatório aprovado para a indústria da TV no Brasil no 

período pós-Constituição de 1988”. O excerto da Lei, exposto a seguir, demonstra as 

finalidades do conselho: 

 

Art. 2º O Conselho de Comunicação Social terá como atribuição a realização 

de estudos, pareceres, recomendações e outras solicitações que lhe forem 

encaminhadas pelo Congresso Nacional a respeito do título VIII, Capítulo V, 

da Constituição Federal [...]. (BRASIL, 1991). 

 

Como o texto constitucional não fazia referência aos membros do conselho, coube, à 

lei que o regulamentou, fazê-lo.   

 

Art. 4º O Conselho de Comunicação Social compõe-se de: 

 

I – um representante das empresas de rádio;  

II – um representante das empresas de televisão; 

III – um representante de empresa de imprensa escrita; 

IV – um engenheiro com notórios conhecimentos na área de comunicação 

social; 

V – um representante da categoria profissional de jornalistas;  

VI – um representante da categoria profissional de radialistas; 

VII – um representante da categoria profissional dos artistas; 

VIII – um representante das categorias profissionais de cinema de vídeo;  

IX – cinco membros representantes da sociedade civil. (BRASIL, 1991). 
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Por fim, o Conselho de Comunicação Social só saiu mesmo do papel em 2002. 

Passaram-se 14 anos entre a aprovação na CF e a sua instalação. Para Bigliazzi (2007, p. 40): 

 

O temor provocado pelo capital estrangeiro foi o principal responsável por 

implementar o conselho, trazendo-o de volta do esquecimento. O evento que 

marca esta reativação é a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional 

nª 203, de 1995, que veio a se tornar a Emenda Constitucional nª 36, de 28 

de maio de 2002. A oportunidade para flexibilizar o artigo 222 (que na 

versão original não permitia participação estrangeira no capital de  

empresas de mídia) foi oferecida pela crise financeira que afetou as 

Organizações Globo. 

 

Assim, foi só no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que o conselho 

foi instalado, embora tenham ocorrido duas tentativas para a sua instalação, em 1992 e em 

1995 (JAMBEIRO, 2001).  

 

Em 4 de abril de 1995, reunindo-se com o representantes do Fórum pela 

Democratização da Comunicação, o Presidente do Senado, senador José 

Sarney, disse que o Congresso não poderia instalar o Conselho porque não 

dispunha de recursos financeiros, pessoal nem físico para esse fim. Como se 

sabe o senador José Sarney é o mesmo político que era Presidente da 

República durante a Assembleia Nacional Constituinte e que distribuiu, por 

critérios políticos e político-eleitorais, 1.028 concessões de rádio e TV, isto 

é, cerca de 30 por cento de todas as concessões feitas no país desde 1922. 

(JAMBEIRO, 2001, p. 154).  

 

Segundo Bigliazzi (2007), o primeiro triênio do funcionamento do conselho foi 

rodeado de debates relacionados ao papel da mídia num sistema democrático. Em 2002, no 

primeiro ano do conselho, cujos conselheiros tomaram posse no dia 25 de junho, foram 

realizadas seis reuniões plenárias. No total, foram quatro composições: a primeira, entre 2002 

e 2004; a segunda, entre 2004 e 2006. Em seguida, o conselho ficou seis anos sem 

funcionamento, voltando a funcionar entre 2012 e 2015. No último ano, houve uma nova 

composição, mas a sociedade civil reclamou das nomeações sem votação, conforme 

determinado pela lei e pelo regimento. No mundo real, o conselho está fora do protagonismo 

no que diz respeito ao debate sobre a democratização da comunicação no Brasil. “Seus 

resultados do ponto de vista da alteração ou mudança concreta das regras e condições 

estabelecidas são pouco concretos” (BIGLIAZZI, 2007, p. 48).  
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3.4 OS CONSELHOS DE COMUNICAÇÃO NAS UNIDADES FEDERATIVAS 

 

O professor aposentado da Universidade de Brasília (UnB), Venício Lima, é sem 

dúvida um protagonista no debate da temática aqui em estudo. Ele assessorou a deputada 

Cristina Tavares, que foi responsável pela relatoria da subcomissão de Ciência e Tecnologia e 

Comunicação durante a Constituinte, como já vimos. Além disso, destaca-se pelos estudos 

acadêmicos que realizou sobre o assunto nas últimas décadas. Em 2013, Lima publicou o 

texto Conselhos de comunicação social: uma interdição de um instrumento da democracia 

participativa. O trabalho apresenta uma contextualização e um acompanhamento do estágio 

de implantação dos conselhos pelos estados brasileiros.  

Além da CF, cada unidade da federação possui a sua constituição estadual, que, na 

maioria das vezes, é uma reprodução — com algumas adaptações — da própria constituição 

nacional, seguindo o princípio constitucional da simetria. “Desde a promulgação da CF88, 

várias iniciativas de criação de conselhos, inspiradas no artigo 224 que criou o CCS, surgiram 

em nível estadual” (LIMA, 2013, p. 31). Nesse sentido, nove das 26 constituições estaduais 

incluíram, em seus textos, a criação dos conselhos estaduais de comunicação. Foram eles: 

Amazonas, Pará, Alagoas, Bahia, Paraíba, Goiás, Minas Gerais, Rio do Janeiro e Rio Grande 

do Sul — a lei orgânica do Distrito Federal também prevê a criação do conselho.  

 

Desnecessário registrar que a inclusão dos CECS nas CE de dez unidades da 

federação, resultou da atuação de setores organizados da sociedade civil que, 

há décadas, defendem a democratização do setor de comunicações no país. 

Da mesma forma, nos dezessete estados onde os CECS não lograram 

inclusão nas CE, esses setores não conseguiram mobilizar força política 

suficiente. Todavia, como aconteceu com a própria CF88, a inclusão da 

norma não tem sido garantia para a criação, instalação e funcionamento dos 

CECS. (LIMA, 2013, p. 31).  

 

No caso do Conselho de Comunicação da Bahia, embora previsto na Constituição 

Estadual de 1989, o colegiado só foi regulamentado em 2011 e instalado em 2012, após 

pressões da sociedade civil, como veremos com detalhes.  

Na maior parte das constituições estaduais, os conselhos são como órgãos auxiliares e 

remetem a sua regulamentação para leis complementares (LIMA, 2013), a exemplo dos 

estados do Rio Grande do Sul (1992), de Alagoas (2001) e da Bahia (2011), onde houve a 

regulamentação do Conselho de Comunicação Social (CCS).  
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Em outras quatro unidades da federação (PA, PB, DF e RJ) existem e/ou 

existiram iniciativas até agora sem resultado. E em dois estados – AM e GO 

– não se tem notícias de qualquer iniciativa no sentido de cumprir o que 

manda a respectiva Constituição. (LIMA, 2013, p. 38). 

 

 Em 2012, a Bahia foi o primeiro estado brasileiro a colocar em funcionamento o seu 

Conselho Estadual de Comunicação.  

 

3.4.1 Os conselhos municipais de comunicação 

 

Aqui, fizemos um levantamento de natureza documental dos dispositivos legais (leis, 

projetos de leis, decretos) que preveem a criação dos conselhos de comunicação nas cidades 

brasileiras. Outrossim, acreditamos que a compreensão desses conselhos passa, também, por 

outras análises documentais, tais como os regimentos e os respectivos estatutos, o que não é 

nosso objetivo neste estudo. É importante ressaltar que a existência de algum dispositivo para 

a criação do conselho, na órbita da cidade, não garante por si só o funcionamento do órgão. 

Portanto, é preciso também que outros trabalhos possam se debruçar para identificar, no 

Brasil, as cidades onde funcionam efetivamente os conselhos municipais de comunicação.  

Segundo Osório (2003), o primeiro conselho municipal de comunicação criado no País 

foi em Porto Alegre, na gestão do então prefeito Olívio Dutra (PT). O decreto nº 9.426, de 

1989, foi baixado pelo gestor, determinando a criação do conselho, mas este foi somente 

regulamentado por lei em 1994. Depois da iniciativa inédita, diversas cidades brasileiras 

apresentaram propostas para a criação dos seus conselhos municipais de comunicação. Mas é 

interessante pontuar que a existência do dispositivo legal (leis, projetos de leis e decretos) não 

garante o seu funcionamento.   

Dos nove conselhos criados ou propostos por essas legislações, em três cidades 

(Itabira-MG, Bom Despacho-MG e Atibaia-SP), os colegiados têm o objetivo exclusivo de 

discutir questões relacionadas ao Canal da Cidadania, conforme determina o Ministério das 

Comunicações. A comunicação é entendida apenas no sentido de radiodifusão, e de uma 

maneira bem restrita, já que discute apenas uma emissora de TV local. Segundo dados de 

2015 do MiniCom
6
, 322 cidades brasileiras solicitaram outorgas para operacionalizar o Canal 

da Cidadania. A criação desses conselhos municipais é imprescindível para a liberação da 

                                                 
6
 As informações aqui disponibilizadas foram consultadas em 21 de novembro de 2016, no site da extinta revista 

MiniCom. Atualmente, o endereço eletrônico não está mais em funcionamento. 
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outorga. Assim, é provável que, nos próximos anos, o Brasil assista ao crescimento 

exponencial dos colegiados locais.   

No caso de São Luís (MA), aproveitou-se o ensejo do conselho para pleitear o Canal 

da Cidadania, e, no bojo do projeto de lei, foram incluídas outras atribuições ao colegiado, 

que deverá também formular, acompanhar e avaliar a execução da política municipal de 

comunicação social da cidade. Além de poder convocar audiências e consultas públicas para 

discutir as políticas do setor, em São Luís, o conselho poderá receber e encaminhar, aos 

órgãos competentes, denúncias sobre violações de direitos humanos em veículos de 

comunicação instalados na cidade.   

Na cidade do Rio de Janeiro (RJ), há um projeto de lei de 1999 e uma indicação 

legislativa de 2014 para a criação do conselho. Na proposta mais recente, na Câmara 

Municipal, são deveres do colegiado, além do cumprimento das finalidades do Canal da 

Cidadania, a atuação na defesa do direito à livre expressão, a definição da política de 

comunicação da cidade, a formulação e a apresentação para melhor contribuir pelo 

cumprimento do capítulo referente à comunicação na CF, além da orientação e da fiscalização 

a órgãos de radiodifusão sob a jurisdição da municipalidade.  

O conselho municipal de Jaboatão dos Guararapes (PE) não trata do Canal da 

Cidadania. A Lei nº 1.151/2014 atribui, ao conselho, a incumbência de formular e 

acompanhar a política de comunicação social do município. De acordo com o texto, essa 

política entraria em áreas como inclusão digital, pluralidade da comunicação, estímulo à 

implementação de veículos comunitários, etc., além de orientar e acompanhar as atividades 

dos órgãos públicos de radiodifusão no município. Na legislação de Jaboatão dos Guararapes, 

que estabelece 24 atribuições do conselho, encontramos uma competência não identificada em 

nenhum outro dispositivo: acompanhar a criação e a operação do Fundo Municipal de 

Comunicação Social. 

No caso da cidade de Pelotas (RS), a Lei nº 4.431/1999 atribui, ao seu conselho 

municipal de comunicação, atuar para garantir algumas prerrogativas da CF, no que tange à 

comunicação, como as liberdades individuais, incluindo todo o artigo 220, além da atuação 

para garantir o cumprimento de legislações que tratam de publicidade. Compete ao conselho 

municipal de comunicação de Pelotas também zelar pelo cumprimento do artigo 227 da sua 

Lei Orgânica Municipal (LOM) — que trata de questões relacionadas à comunicação social 

no município. Dentre outras prerrogativas, a LOM de Pelotas estabelece princípios para a 

produção e a programação de emissoras de rádio e TV e de veículos impressos na cidade, 

como a preferência por finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Em Pelotas, 



68 
 

o conselho parece ser, sobretudo, um instrumento para garantir o cumprimento, em nível 

local, de legislações na área da comunicação. 

Já Goiânia (GO) criou uma legislação, em 1994, por intermédio da Lei nº 7.332, que 

tem, entre seus objetivos, garantir a aplicação de forma disciplinada das verbas publicitárias 

do município, opinar sobre a comunicação social da cidade, desenvolver e propor medidas 

para fomentar micro, pequenas e médias empresas na área da comunicação, além de elaborar 

estudos sobre a Política Municipal de Comunicação Social.  

No caso do primeiro conselho municipal de comunicação do Brasil, em Porto Alegre 

(RS), este foi instituído pelo Decreto nº 9.426/1989 e era vinculado ao gabinete do prefeito. A 

proposta também segue a ideia de outros conselhos em relação à defesa dos princípios 

constitucionais, no que tange aos artigos da CF que tratam da comunicação. Mas, além isso, o 

conselho de Porto Alegre também preceitua:  

 

a) atuar na defesa do interesse público relacionado à atuação dos veículos de 

comunicação de massa e á execução de políticas de comunicação em âmbito 

municipal; qualquer natureza; b) estimular a organização e a participação da 

população e suas entidades na implementação de medidas em defesa do 

interesse público na área da comunicação. [...] (PORTO ALEGRE, 1989). 

 

Ainda, o artigo 7º previa que “as decisões do Conselho Municipal de Comunicação 

serão encaminhadas ás autoridades municipais, estaduais e federais, bem como às instruções 

ou pessoas que se fizer necessário” (PORTO ALEGRE, 1989). 

Para aprofundar a discussão teórica sobre os conselhos municipais de comunicação, é 

necessário também compreender o conceito de políticas locais de comunicação, tendo em 

vista que algumas leis que criaram os conselhos estabelecem, como competência, formular ou 

acompanhar a Política Municipal de Comunicação de Comunicação Social, que não é apenas 

a publicidade do governo municipal, como bem pontua a lei que criou o conselho de Jaboatão 

dos Guararapes (PE).  

No seu artigo 4º, sobre os princípios da política municipal, o inciso VII diz: “estímulo 

à inclusão digital, ao acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação” (JABOATÃO 

DOS GUARARAPES, 2014). No entanto, falta uma bibliografia sistemática que nos faça 

avançar na discussão teórica para que possamos tentar responder a perguntas como: em quais 

áreas da comunicação a municipalidade pode instituir as suas políticas públicas?  

Ou, simplesmente, o que são políticas públicas municipais de comunicação? 
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3.4.2 O Conselho Estadual de Comunicação da Bahia 

 

O primeiro Conselho Estadual de Comunicação do Brasil foi instituído em 2012, pelo 

governo de Jaques Wagner, após um compromisso do político firmado com a sociedade civil 

baiana. Mas, antes de falar propriamente sobre o conselho, convém discorrer sobre o ambiente 

precedente à sua criação. 

 

3.4.2.1 O movimento pela democratização da comunicação na Bahia 

 

A criação e o funcionamento do Conselho Estadual de Comunicação na Bahia, nos 

anos de 2011 e 2012, respectivamente, encaixam-se no contexto de mobilizações de entidades 

da sociedade civil no que diz respeito à democratização da comunicação no estado  

(CARIBÉ; LOPES, 2012). Naquele momento, os autores enxergavam, com certo otimismo, 

os avanços, como o surgimento do próprio conselho, conquistados pela mobilização.  

Para eles, essas mobilizações “resultaram de um processo envolvendo organizações de 

diferentes segmentos como o terceiro setor, a universidade, movimentos sindicais, estudantil, 

negro, entre outros, em diálogo com o Estado” (CARIBÉ; LOPES, 2012, p. 10). Os autores 

ainda apontam as realizações das duas conferências estaduais de comunicação e a criação do 

Conselho Estadual de Comunicação para exemplificar tais avanços no rol das demandas da 

Frente Baiana pelo Direito à Comunicação. 

É bem verdade que o debate sobre a democratização da comunicação e o direito à 

comunicação já vinham desde a divulgação do Relatório MacBride, pela UNESCO, 

concentrando-se no Brasil numa esfera mais federal, quando teve maior visibilidade, durante a 

Assembleia Constituinte. Vale lembrar, ainda, que a FENAJ foi fundada em 1946. A partir, 

sobretudo da década de 2000, esse debate acabou se regionalizando na Bahia, e ainda há 

muito a se conquistar, em todo Brasil, no âmbito do direito à comunicação. 

É possível identificar, a partir de 2004, um conjunto de atividades que se engajaram 

nesse campo (FERREIRA, 2009). O autor ainda exemplifica as organizações de várias 

Semanas da Comunicação ao longo dos últimos anos. “Oferecemos disciplinas na  

Facom-UFBA [Universidade Federal da Bahia] sobre o tema, atuação no interior e na região 

metropolitana na formação de comunicadores comunitários” (FERREIRA, 2009). Antes, em 

2002, muitas das organizações que integravam a Frente Baiana pelo Direito à Comunicação 

articularam uma audiência pública sobre o tema na Câmara Municipal de Salvador.  
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O ponto de maior aglutinação desse movimento, todavia, foi em 2006, com as  

eleições para o governo do estado (FERREIRA, 2009). “Analisamos os programas dos 

candidatos e percebemos pouca coisa no tocante às políticas públicas de comunicação” 

(FERREIRA, 2009). 

Nesse diapasão, foi confeccionado um documento, denominado Proposições de 

entidades da sociedade civil para uma política de comunicação democrática no Estado da 

Bahia. Segundo Amaral (2014), o documento atendia às reivindicações de 28 organizações 

não governamentais, a exemplo do FNDC e da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias 

(Abraço), além de entidades sindicais e da própria UFBA. 

Em 2006, Paulo Souto e Jaques Wagner, já mencionados neste texto, eram os líderes 

de pesquisa para capitanear o governo da Bahia. O petista foi eleito no primeiro turno, com 

52,89% dos votos. O documento confeccionado pela sociedade civil sobre a comunicação não 

ficou todo pronto antes da eleição de outubro. O texto acabou sendo finalmente entregue ao já 

eleito Jaques Wagner, por intermédio de sua equipe de transição. Amaral (2014) ressalta que 

o programa de governo do petista não fazia qualquer menção à condução da comunicação. 

“Um dos pontos de reivindicação foi a realização da conferência, que acredito, deu um salto 

qualitativo à discussão na Bahia” (FERREIRA, 2009). Além disso, o documento entregue 

pela sociedade civil também reivindicava a criação do Conselho Estadual de Comunicação da 

Bahia, que já estava prevista na Constituição Estadual, promulgada em 1989. Nesse sentido, a 

criação e o funcionamento do Conselho foram demandas da própria sociedade civil, não uma 

política espontânea do governo da Bahia.  

 

Com 27 propostas para políticas públicas de comunicação, o documento 

destacava que o ponto de partida para a elaboração de políticas nessa área 

deveria ser a constituição de duas instâncias: a Conferência de Comunicação, 

como marco de planejamento, e o Conselho Estadual de Comunicação, como 

órgão consultivo e deliberativo de tais políticas. (AMARAL, 2014, p. 146). 

 

As Proposições de entidades da sociedade civil para uma política de comunicação 

democrática no Estado da Bahia, entregues ao governador eleito, Jaques Wagner, sugeriam 

ações abrangentes de comunicação, com o objetivo de delinear uma política de comunicação 

democrática (AMARAL, 2014), como o próprio título indica.  
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3.4.2.2 O Centro de Comunicação, Democracia e Cidadania  

 

No bojo da mobilização desse movimento no Estado da Bahia, a criação do Centro de 

Comunicação, Democracia e Cidadania (CCDC) ajudou, sem dúvidas, a fomentar o debate. A 

entidade estava vinculada à Faculdade de Comunicação da UFBA, articulada com o terceiro 

setor e o movimento social. O CCDC surgiu em 2009, sob a égide do professor Giovandro 

Marcus Ferreira. “Giovandro exerce papel chave por todo o processo que desencadeou no 

Conselho [de comunicação da Bahia], e apresenta uma trajetória permeada no 

desenvolvimento e direitos humanos” (CARIBÉ; LOPES, 2012, p. 14).  

O Centro reunia a ONG Cipó Comunicação Interativa e o Coletivo Intervozes.  

O CCDC reunia a tríplice universidade, o terceiro setor e o movimento social na mobilização 

pela democratização da comunicação no Estado, como forma de regionalizar o debate público 

sobre o assunto. 

O CCDC foi criado em 2009, com o financiamento da Fundação Ford. A proposta era 

a de realizar um estudo sistemático de monitoramento da violação dos direitos humanos na 

mídia baiana (CARIBÉ; LOPES, 2012). O cenário, vale ressaltar, era de uma crescente 

programação nas emissoras baianas de televisão com programas do tipo policialesco. Apenas 

a título de exemplificação, “o programa Se Liga Bocão, apresentado por José Eduardo, 

aumentou o seu tempo de exibição de 1h30min para 2h30min” (CARIBÉ; LOPES,  

2012, p. 11). Para os autores, o crescimento desses formatos era resultado da audiência e da 

arrecadação publicitária em frente a anunciantes, incluindo o próprio governo do Estado da 

Bahia. Caribé e Lopes (2012, p. 11) continuam dizendo que se trata de um “jornalismo 

popularesco”, cujas matérias estão sempre recheadas de requintes de violência e 

criminalidade. 

As atividades de monitoramento do CCDC evidenciaram uma escancarada violação, 

por parte da mídia, em relação aos direitos consolidados e disciplinados no código civil e em 

diversos tratados cujo Brasil é signatário, como o Tratado dos Direitos Civis e Políticos e o 

Tratado dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Como evidência, o centro publicou, 

ainda em 2009, o livro A construção da violência na televisão da Bahia, organizado por 

Giovandro Ferreira, Pedro Caribé e Nilton Lopes. No entanto, não eram apenas o estudo e a 

sua divulgação os objetivos do CCDC: “Outros dois eixos de ação integravam o projeto: a 

mobilização da sociedade civil e a divulgação do tema, por meio de ferramentas de 

comunicação como um site” (CARIBÉ; LOPES, 2012, p. 12).  
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Os autores, mais uma vez, mostram-se otimistas quanto aos resultados, que eles 

classificam como “avanços na mobilização da sociedade civil na pauta do direito à 

comunicação” (CARIBÉ; LOPES, 2012, p. 11). Nesse sentido, os estudiosos apontam 

algumas ações, no âmbito da estrutura estadual, que culminaram em denúncia junto ao 

Ministério Público da Bahia, “contra os Programas Na Mira (TV Aratu) e Se Liga Bocão (TV 

Itapoan) e na assinatura do Termo de Ajuste de Conduta pelas emissoras” (CARIBÉ; LOPES, 

2012, p. 11). 

O projeto do CCDC também previa a mobilização da sociedade civil e, por isso, estava 

diretamente articulado com mais duas organizações. O trabalho do CCDC serviu de 

combustível para o Seminário Marco Regulatório e Políticas de Comunicação Locais, 

realizado em julho de 2011, em Salvador. Foi nesse momento que foi criada a Frente Baiana 

pelo Direito à Comunicação (CARIBÉ; LOPES, 2012). Para os autores, essa frente foi “criada 

para consolidar um grupo de organizações que vem atuando no Estado da Bahia, desde a 

realização da primeira conferência de comunicação em 2008” (CARIBÉ; LOPES, 2012,  

p. 10). O Seminário Marco Regulatório reunia participantes das conferências estaduais que 

ocorreram anteriormente e deu maior visibilidade ao assunto. “Foi pauta da Frente, logo após 

a realização da etapa baiana da Conferência de Comunicação, a criação do Conselho de 

Comunicação e a transformação da Agência de Comunicação do Governo da Bahia em 

secretaria de Estado” (CARIBÉ; LOPES, 2012, p. 10).  

A Frente acabou se tornando uma importante articulação da sociedade civil para 

fortalecer o debate pela democratização da comunicação na Bahia. Cerca de 30 entidades 

integram o coletivo, como: Centro de Estudos Barão de Itararé, Intervozes, Sindicato dos 

Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia (Sinjorba), Central Única dos Trabalhadores na 

Bahia (CUT-BA), Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB-BA), Cipó 

Comunicação Interativa, Sindicato dos trabalhadores em Rádio, Tv e Publicidade do Estado 

da Bahia (Sinterp), Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações da Bahia (Sinttel), 

União Brasileira de Mulheres (UBM), Fórum de Comunicação da Região Sisaleira, Conselho 

Regional de Psicologia, Associação das Rádios Públicas do Brasil (ARPUB), FNDC, Abraço, 

Articulação Mulher e Mídia, Associação Baiana de Comunicação de Varzêdo, Instituto de 

Mídia Étnica, Associação Regional de Comunicação e Ação, Fórum de Comunicação do São 

Francisco, União da Juventude Socialista, Portal Vermelho e o próprio CCDC.  
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3.4.2.3 A 1 Conferência Estadual de Comunicação da Bahia 

 

Como vimos neste estudo, a realização da 1ª Conferência Estadual de Comunicação da 

Bahia também se encaixa no âmbito do movimento baiano pela democratização da 

comunicação (FERREIRA, 2009; LIMA, 2013). Nesse sentido, a Bahia foi pioneira no País, 

pois foi o primeiro estado brasileiro a realizar uma conferência sobre o tema.  

A 1ª Conferência Estadual de Comunicação foi realizada em agosto de 2008 

(AMARAL, 2014). Naquele ano, a então Agência Geral de Comunicação (AGECOM) criou 

um grupo de trabalho (GT) com agentes públicos e membros da sociedade civil. “O GT teve 

as seguintes atribuições: deliberar e criar regulamentações para o evento, definindo formato, 

metodologia, temáticas, regras para a eleição de delegados e cidades participantes” 

(AMARAL, 2014, p. 149). No entanto, o regimento interno do GT não deu o caráter 

deliberativo à conferência. “Com isso, as proposições discutidas se limitariam apenas a 

sugestões, podendo ou não ser absorvidas pelo governo” (AMARAL, 2014, p. 149).  

Nesse sentido, a 1ª Conferência Estadual de Comunicação passou a ter os seguintes objetivos: 

 

a) avaliar a situação da comunicação social, envolvendo os meios de 

comunicação públicos, privados e comunitários; b) definir diretrizes para a 

plena garantia da informação e da comunicação como direito fundamental da 

pessoa humana e como política do Estado; c) estabelecer linhas de ações 

voltadas para o fortalecimento da comunicação social através de meios e 

processos democráticos; d) contribuir para a elaboração do projeto de 

políticas públicas de comunicação social do Governo do Estado; e e) 

escolher representantes para a 1ª Conferência Nacional de Comunicação que 

se realizaria um ano mais tarde. (AMARAL, 2014, p. 149). 

 

Antes da realização da conferência, oito plenárias aconteceram, de modo a contemplar 

todos os territórios de identidade (AMARAL, 2014). Assim, Eunápolis, Ilhéus, Vitória da 

Conquista, Barreira, Irecê, Juazeiro, Salvador e Feira de Santana realizaram as suas plenárias 

territoriais antes do grande encontro.  

Seguindo as diretrizes estabelecidas pelo GT, a conferência definiu quatro eixos 

temáticos, abarcando: a) Comunicação e Desenvolvimento Territorial (Identidade, Cultura e 

Comunicação, Mobilização e Comunicação Social e Produção, Gestão e Difusão Local);  

b) Políticas Públicas de Comunicação (Controle Social, Financiamento Público, 

Regulamentação do Sistema de Comunicação – Rádios Comunitárias – e Comunicação 

Governamental); c) Comunicação e Educação (Metodologia/Leituras Críticas, Escolas e as 
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TICs e Universidade e Formação do Professor); d) Cidadania e Novas TICs (Inclusão Digital, 

Software Livre e Convergência Digital) (AMARAL, 2014).  

Segundo Lima (2013), na conferência, foi priorizada a criação do Conselho Estadual 

de Comunicação, além da transformação da AGECOM em uma Secretaria Estadual de 

Comunicação. “O governo criou, então, um Grupo de Trabalho para discutir e propor a 

criação do CECS-BA. Realizou-se uma audiência pública que, ao final, chegou a uma 

proposta de consenso” (LIMA, 2013, p. 40).  

De acordo com Caribé e Lopes (2012), a criação do Conselho Estadual de 

Comunicação da Bahia foi resultado da energia canalizada pela Frente Baiana pelo Direito à 

Comunicação. Nesse sentido, representantes da frente “participaram de uma comissão criada 

pelo governo para criar a estrutura do que seria o Conselho Estadual de Comunicação, 

compromisso firmado pelo governo [...]” (CARIBÉ; LOPES, 2012, p. 10).  

 

3.4.2.4 A criação do Conselho Estadual de Comunicação da Bahia 

 

A criação do Conselho Estadual de Comunicação Social da Bahia obteve uma razoável 

repercussão nacional, já que foi o primeiro estado brasileiro a colocar o órgão em 

funcionamento. Por conta disso, foi fruto de muita expectativa quanto ao seu desempenho, 

sobretudo por parte da sociedade civil. Outrossim, a instalação do conselho — como já vimos 

— não pode ser identificada apenas como uma política de governo, mas, sobretudo, como 

resultado de uma ampla mobilização da sociedade civil no sentido de consolidar, na prática, 

um dispositivo da Constituição do Estado da Bahia, que prevê a criação do conselho no seu 

capítulo XVI: “O Conselho de Comunicação Social, que formulará a política de comunicação 

social do Estado, terá sua competência e composição estabelecidas em lei” (BAHIA, 2016,  

p. 106). Promulgada em 1989, a lei que regulamentou o conselho só se efetivou 22 anos 

depois, em 2011. No ano seguinte, foram empossados os primeiros conselheiros.  

 

Depois de longo processo, a Assembleia Legislativa da Bahia aprovou, em 

abril de 2011, a proposta do governo de regulamentação do artigo 277 da 

Constituição baiana e criou o CECS-BA (cf. Lei 12.212/2011) que foi 

solenemente instalado em janeiro de 2012. (LIMA, 2013, p. 39). 

 

O projeto de lei do Poder Executivo Estadual não só tratava do conselho. Na realidade, 

a instalação do Conselho Estadual de Comunicação Social veio no bojo de proposições do 

Poder Executivo baiano, liderado por Jaques Wagner. A ideia central da lei sancionada era 
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modificar a estrutura organizacional e de cargos em comissão da máquina pública. Tanto é 

que o conselho só é mencionado no artigo 38. Nesse diapasão, o governo apresentou, ao crivo 

do Poder Legislativo Estadual, como já discorrermos anteriormente, a transformação da então 

AGECOM, que estava como braço da Casa Civil, em uma Secretaria de Comunicação Social. 

Como vimos, as duas iniciativas fazem parte de uma série de reivindicações da sociedade 

civil, capitaneadas pela Frente Baiana pelo Direito à Comunicação (CARIBÉ; LOPES, 2012). 

 

Para indicação dos Conselheiros da sociedade e para orientar os desafios do 

Conselho, a Frente Baiana pelo Direito à Comunicação construiu uma 

plataforma na qual defende pontos cruciais para a garantia do direito à 

comunicação. Temas como as verbas publicitárias, educação e comunicação, 

apoio às emissoras de radiodifusão comunitária, autonomia da radiodifusão 

pública da Bahia, apoio a ações que visem apropriação social das tecnologias 

de informação e comunicação [...]. (CARIBÉ; LOPES, 2012, p. 11).  

 

Para a criação da nova secretaria de comunicação, o propositor do projeto apresentou a 

criação do Conselho Estadual de Comunicação Social, subordinando-o à Secretaria de 

Comuniação Social (SECOM), como mostra o excerto a seguir: 

 

Art. 38- Fica criada a Secretaria de Comunicação Social - SECOM, com a 

finalidade de propor, coordenar e executar a política de comunicação social 

do Governo, tendo a seguinte estrutura organizacional básica: I - Órgão 

Colegiado: a) Conselho Estadual de Comunicação Social; II - Órgãos da 

Administração Direta: a) Gabinete do Secretário; b) Assessoria de Imprensa 

do Governador; c) Diretoria Geral; d) Coordenação de Comunicação 

Integrada; e) Coordenação de Jornalismo. (BAHIA, 2011). 

 

Tão logo aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Jaques 

Wagner, foi criada a nova secretaria. No comando, o mesmo que esteve à frente da 

AGECOM, o petista Robinson Almeida. A derrota dos movimentos nesse processo foi a 

máxima de que o presidente vitalício do conselho será sempre o secretário de comunicação. 

Nesse sentido, Robinson Almeida foi o presidente do conselho desde a sua criação, em 2012, 

até abril de 2014, quando se licenciou para concorrer ao cargo de deputado federal pelo PT. 

Ele já havia sido alvo de críticas por parte dos movimentos sociais e de outros setores da 

sociedade por ser um engenheiro eletricista, sem relação de trabalho com a área de 

comunicação. 

O Conselho Estadual de Comunicação da Bahia tem características diferentes do CCS 

que auxilia o Poder Legislativo Federal. Enquanto este se apresenta como um órgão apenas 

consultivo ao Congresso Nacional, aquele se coloca na condição de colegiado deliberativo, 
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conforme postula o artigo 40 do dispositivo que o regulamentou (Anexo B). No total, a lei 

estabelece 18 competências do conselho: 

 

I - formular e acompanhar a execução da Política de Comunicação Social do 

Estado e desenvolver canais institucionais e democráticos de comunicação 

permanente com a sociedade baiana;  

II - formular propostas que contemplem o cumprimento do disposto nos 

capítulos referentes à comunicação social das Constituições Federal e 

Estadual;  

III - propor medidas que visem o aperfeiçoamento de uma política estadual 

de comunicação social, com base nos princípios democráticos e na 

comunicação como direito fundamental, estimulando o acesso, a produção e 

a difusão da informação de interesse coletivo;  

IV - participar da elaboração do Plano Estadual de Políticas Públicas de 

Comunicação Social, bem como acompanhar a sua execução;  

V - orientar e acompanhar as atividades dos órgãos públicos de radiodifusão 

sonora e radiodifusão de sons e imagem do Estado;  

VI - atuar na defesa dos direitos difusos e coletivos da sociedade baiana no 

que tange a comunicação social;  

VII - receber e reencaminhar denúncias sobre abusos e violações de direitos 

humanos nos veículos de comunicação no Estado da Bahia, aos órgãos 

competentes, para adoção de providências nos seus respectivos âmbitos de 

atuação;  

VIII - fomentar a produção e difusão de conteúdos de iniciativa estadual, 

observadas as diversidades artísticas, culturais, regionais e sociais da Bahia;  

IX - estimular o fortalecimento da rede pública de comunicação, de modo 

que ela tenha uma participação ativa na execução das políticas de 

comunicação do Estado da Bahia;  

X - articular ações para que a distribuição das verbas publicitárias do Estado 

seja baseada em critérios técnicos de audiência e que garantam a diversidade 

e pluralidade;  

XI - estimular a implementação e promover o fortalecimento dos veículos de 

comunicação comunitária, para facilitar o acesso à produção e à 

comunicação social em todo o território estadual;  

XII - estimular a adoção dos recursos tecnológicos proporcionados pela 

digitalização da radiodifusão privada, pública e comunitária, no incentivo à 

regionalização da produção cultural, artística e jornalística, e democratização 

dos meios de comunicação;  

XIII - recomendar a convocação e participar da execução da Conferência 

Estadual de Comunicação e suas etapas preparatórias;  

XIV - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno, para posterior 

homologação por ato do Chefe do Poder Executivo;  

XV - convocar audiências e consultas públicas sobre comunicação e 

políticas públicas do setor;  

XVI - acompanhar a criação e o funcionamento de conselhos municipais de 

comunicação;  

XVII - fomentar a inclusão digital e o acesso às redes digitais em todo o 

território baiano, como forma de democratizar a comunicação;  

XVIII - fomentar a adoção de programas de capacitação e formação, 

assegurando a apropriação social de novas tecnologias da comunicação. 

(BAHIA, 2011).  
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A posse dos primeiros conselheiros aconteceu em janeiro de 2012, na sede do 

Ministério Público Estadual, com a presença do governador Jaques Wagner. Foram 

empossados os seguintes conselheiros: a) Secretaria de Comunicação Social – Titular: 

Robinson Almeida e Suplente: Marlupe Ferreira Caldas; b) Secretaria de Comunicação  

Social – Titular: Antonio Santos do Carmo e Suplente: Rosely Fabricia de Melo  

Arantes; c) Secretaria de Cultura – Titular: Antonio Albino Canelas Rubin e  

Suplente: Taiane Fernandes Silva de Alcântara; d) Secretaria da Educação – Titular: Shirley 

de Souza Pinheiro e Suplente: Silvia Maria Nunes da Costa; e) Secretaria de Ciência e 

Tecnologia e Inovação – Titular: Daniela Biscarde Carvalho e Suplente: Ângela Maria 

Medrado Brasileiro; f) Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos – Titular: Samuel 

Salgado Soares e Suplente: Heloísa Gerbasi Sampaio; g) Instituto de Radiodifusão Educativa 

da Bahia (IRDEB) – Titular: Paulo Roberto Vieira Ribeiro e Suplente: João Luis Torreão 

Ferreira; h) Representante da entidade profissional de classe – Titular: Antonio Walter dos 

Santos Pinheiro (Associação Baiana de Imprensa – ABI) e Suplente: Saul Venâncio de 

Quadros Filho (Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – Seção Bahia); i) Representante das 

universidades públicas, com atuação no Estado da Bahia – Titular: Giovandro Marcus Ferreira 

(Faculdade de Comunicação da UFBA) e Suplente: Vilbégina Monteiro dos Santos 

(Universidade do Estado da Bahia – UNEB); j) Representante do segmento de televisão aberta 

e por assinatura comercial – Titular: Nei da Rocha Bandeira Júnior (TV ARATU) e Suplente: 

José Amâncio Barbosa Santos (TV ITABUNA); k) Representante do segmento de rádio 

comercial – Titular: Rafael de Freitas Mota Lomes (Grupo Tucano de Comunicação LTDA.) 

e Suplente: Fábio Alberto de Carvalho Lima (Tudo FM LTDA.); l) Representante das 

empresas de jornais e revistas – Titular: Edivaldo Machado Boaventura (Empresa Editora A 

Tarde S.A.) e Suplente: Margareth Cedraz Freire (Jornal Folha do Estado); m) Representante 

das agências de publicidade – Titular: Vera Maria Rocha Dauster (Rocha Propaganda  

& Marketing LTDA.) e Suplente: Alfredo de Souza Tavares Filho (CCA Comunicação  

e Propaganda LTDA. – Tempo Propaganda); n) Representante das empresas de 

telecomunicações – Titular: José Ailton de Lira (Sindicato Nacional das Empresas de 

Telefonia e Serviços Móvel, Celular e Pessoal – SindiTelebrasil) e Suplente: Derneval Sodrez 

Silva (SindiTelebrasil); o) Representante das empresas de mídia exterior – Titular: Pedro 

Augusto Menezes Dourado (Sindicato das Empresas em Publicidade Exterior do Estado da 

BA/SEPEX – URANUS 2) e Suplente: Antonio Carlos Aquino de Oliveira (Central de 

Outdoor – Seccional Bahia); p) Representante das produtoras de audiovisual ou serviços de 

comunicação – Titular: Maurício Sancho Rios Xavier (RX 30 Produtora LTDA.) e  
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Suplente: Márcia Taioli Tucunduva (Malagueta Cinema e Vídeo LTDA.); q) Representante 

do Movimento de Radiodifusão Comunitária – Titular: Edisvânio do Nascimento Pereira 

(Rádio Comunitária Santa Luz FM) e Suplente: Emanoel Messias Correia Lima (Abraço – 

Seção Bahia); r) Representante das entidades de classe dos trabalhadores do segmento de 

comunicação social – Titular: Marjorie da Silva Moura (Sinjorba) e Suplente: Roque Silva de 

Azevedo (Sinttel); s) Representante dos veículos comunitários e alternativos – Titular: 

Fernando César Costa da Silva (Associação Vermelho) e Suplente: Maria do Carmo dos 

Santos Ribeiro (Instituto Cultural de Arte-Educação Nego D’Água); t) Representantes das 

ONGs ou entidades sociais vinculadas à comunicação – Titulares: Nilton dos Santos Lopes 

Filho (CIPÓ Comunicação Interativa), Pedro Andrade Caribé (Intervozes Coletivo Brasil de 

Comunicação Social) e Julieta Maria Cardoso Palmeira (Centro de Estudos da Mídia 

Alternativa Barão de Itararé) e Suplentes: Uiára Lopes Nonato (União de Negros pela 

Igualdade – UNEGRO), Antonio Marcos Evangelista dos Santos (Instituto de 

Desenvolvimento Social e Ambiental – IDESAB) e Evangel Vale dos Santos Júnior 

(Associação para Inclusão à Comunicação, Cultura e Arte – ARCCA); u) Representante dos 

movimentos sociais de comunicação – Titular: Céres Marisa Silva dos Santos (Associação 

Renascer Mulher) e Suplente: Jonicael Cedraz de Oliveira (FNDC da Bahia);  

v) Representantes de entidades de movimentos sociais organizados – Titulares: Daniele Costa 

Silva (UBM), Emanoel Souza de Jesus (Central dos Trabalhadores do Brasil – CTB) e 

Everaldo Santos Monteiro (Sinterp) e Suplentes: Sueli Araújo da Silva (União da Juventude 

Socialista – UJS), Kardelícia Mourão Lopes (Federação dos Trabalhadores na Agricultura no 

Estado da Bahia – FETAG) e Danilo Libarino Assunção (CUT); x) Representante de 

entidades de jornalismo digital – Titular: Ricardo Luzbel Silva Soares Bonfim (S2R 

Comunicação LTDA. – Bahia Notícias) e Suplente: José Dimas dos Santos Roque  

(Notícias do Sertão). 

 

3.4.2.5 Os primeiros anos do conselho 

 

Até o momento, quase não há bibliografia, na área acadêmica, que trate do Conselho 

Estadual de Comunicação da Bahia nos seus mais variados aspectos. Nesse sentido, esta 

dissertação de mestrado parece ser um dos primeiros trabalhos acadêmicos colocando em 

questão o referido tema no Estado da Bahia. Não obstante, com parco repertório bibliográfico, 

muitas vezes, entender a percepção de alguns atores nesse processo nos faz enveredar para 

conversas informais. 
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Conselheiro representante da sociedade civil, Pedro Caribé, do Coletivo Intervozes, 

criou o blog Vozes Baianas
7
, espaço que, até 2014, foi alimentado com divulgação e 

informação sobre o andamento e o funcionamento do conselho, sempre com uma perspectiva 

crítica do processo. O blog, que até o início de 2017 ainda estava no ar, é, talvez, o único 

relato público documental do funcionamento do conselho por parte de um membro integrante.    

O Conselho Estadual de Comunicação Social da Bahia foi regulamentado após 

mobilizações de setores da sociedade civil e de compromissos firmados por agentes políticos. 

O conselho, como vimos, é resultado da articulação da Frente Baiana pelo Direito à 

Comunicação, a partir, sobretudo, de 2006. Pioneiro no Brasil, o conselho foi considerado 

uma vitória para os movimentos sociais. “Passos importantes foram dados na luta pelo direito 

à comunicação no âmbito estadual, que resultaram de um processo envolvendo organizações 

de diferentes segmentos [...]” (CARIBÉ; LOPES, 2012, p.  11).  

Nesse sentido, a sua criação é identificada pelos autores como um desses resultados. O 

próprio conselho de comunicação é visto como avanço “[...] na mobilização da sociedade civil 

na pauta pelo direito à comunicação, com resultado na própria estrutura do estado”  

(CARIBÉ; LOPES, 2012, p. 11). Por outro lado, os autores ponderam que, mesmo fruto de 

uma grande expectativa da sociedade, enquanto espaço inédito, o Conselho ainda precisa 

amadurecer enquanto esfera de participação e controle social.    

 

Estava prevista para 2012 a realização do planejamento estratégico e a 

formulação do Plano Estadual de Comunicação da Bahia, que seria 

decretado pelo governador e monitorado pelo próprio conselho em sua 

execução. Entretanto, pouco se avançou neste sentido, Até o final do ano, 

nem mesmo o diagnóstico, necessário para a formulação do Plano, foi 

realizado. (CARIBÉ; LOPES, 2012, p. 11). 

 

Até janeiro de 2017, a situação continua a mesma. O Plano Estadual de Comunicação 

ainda não foi formulado. Em dezembro de 2016, a Secretaria Estadual de Comunicação 

disponibilizou, até fevereiro de 2017, a consulta pública do plano — certamente o esmiuçar 

do plano deve ser objeto de outro trabalho acadêmico.  

O Conselho Estadual de Comunicação tem conselheiros nomeados e empossados 

ininterruptamente desde 2012. Em 2016, tomaram posse os novos conselheiros para o biênio 

entre 2016 e 2018. Para esse novo período, duas entidades estão inseridas entre os 

protagonistas: o Coletivo Intervozes e a Cipó Comunicação Interativa.  

                                                 
7
 Disponível em: <www.vozesbaianas.wordpress.com>. Acesso em: 4 dez. 2016. 
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Com relação à atuação do conselho, uma das expectativas era a de que, com a presença 

do órgão, a violação dos direitos humanos fosse barrada na imprensa baiana. No entanto, um 

ano depois de criação e funcionamento do conselho, Caribé e Lopes (2012, p. 11) ainda 

denunciavam: “assistimos na Bahia uma presença cada vez maior de programas 

sensacionalistas nas grades de programação das emissoras locais. O programa Se Liga Bocão 

[...] aumentou o seu tempo de exibição”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

4 A PESQUISA EM JORNALISMO: ALGUMAS DIRETRIZES METODOLÓGICAS 

 

 O objetivo desta dissertação de mestrado é analisar a construção discursiva da 

instalação do Conselho Estadual de Comunicação Social da Bahia em dois suportes de 

imprensa, jornais diários que circulam no Estado: os títulos A TARDE e Correio*. O nosso 

corpus é formado por textos jornalísticos publicados pelos referidos veículos no dia posterior 

a posse dos primeiros conselheiros. Nossa proposta é identificar como e de que forma o tema 

foi construído pelos jornais. Neste capítulo, traçaremos um breve itinerário sobre as pesquisas 

em jornalismo, sobretudo na perspectiva da análise do discurso, que respaldará o nosso 

percurso analítico. Nesse sentido, seguimos o entendimento de Charaudeau (2007, p. 15): 

“informação, comunicação, mídia, eis as palavras de ordem do discurso da modernidade”.  

 

4.1 A PESQUISA EM JORNALISMO NO BRASIL 

 

 Motta (2005) denomina de “midiacêntrico” o paradigma hegemônico da pesquisa em 

jornalismo no Brasil. Para ele, “Os estudos seguidores desse paradigma focam a atenção na 

mídia para observar o que o jornalismo faz com a sociedade ao divulgar uma ‘visão de 

mundo’ autoritária a partir da cultura profissional e institucional, e de critérios do mercado”, 

(MOTTA, 2005, p. 2). Nesse sentido, o autor aponta que as abordagens que se desenvolveram 

por aqui — tão distintas como antagônicas — passeiam por referenciais como o marxismo, o 

funcionalismo e o estruturalismo. Diferenças à parte, todas essas perspectivas dão ao 

jornalismo “certa autonomia como um ator social ativo no jogo democrático e procuram 

denunciar seu poder de configurar a cultura política da sociedade, confirmando seu lugar 

hegemônico de dizer e de poder dizer” (MOTTA, 2005, p. 2).  

 Por outro lado, Motta (2005) apresenta uma perspectiva epistemológica contra-

hegemônica que ele acredita ser “menos ingênua” que a midiacêntrica: trata-se do paradigma 

“sociocêntrico”, que, embora não seja uma nova corrente no campo das pesquisas em 

jornalismo no Brasil, tem ganhado envergadura teórica e metodológica nas últimas décadas 

(MOTTA, 2005). Conforme o autor, “O foco se desloca da mídia para o social, cuja 

correlação de forças determina as posições, as práticas e os conteúdos da mídia. Esse 

paradigma não é específico dos estudos sobre o jornalismo, refere-se aos estudos de mídia em 

geral” (MOTTA, 2005, p. 11).   

 Em seu livro Teorias do Jornalismo, o português Nelson Traquina (2005) usou a 

expressão campo jornalístico em detrimento de jornalismo.  
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[...] a existência de um “campo” implica a existência de 1) um número 

ilimitado de “jogadores”, isto é, agentes sociais que querem mobilizar o 

jornalismo como recurso para as suas estratégias de comunicação; 2) um 

enjeu ou prêmio que os “jogadores” disputam, nomeadamente as notícias;  

e 3) um grupo especializado, isto é, profissionais do campo, que reivindicam 

possuir um monopólio de conhecimento ou saberes especializados, 

nomeadamente o que é notícia e sua construção. (TRAQUINA, 2005, p. 27).  

 

 Referenciando o sociólogo francês Pierre Bourdieu, Traquina aponta que o campo é 

um “espaço social estruturado, um campo de forças” (BOURDIEU apud TRAQUINA, 2005, 

p. 27). Para Traquina, o campo jornalístico se edifica em dois polos: de um lado, no polo 

ideológico, encontra-se o jornalismo numa perspectiva de serviço público, ancorado no 

conceito de informação para o desenvolvimento da sociedade democrática — o watchdog da 

sociedade. No outro polo, o campo jornalístico é imerso numa ambiência mercadológica, onde 

a notícia é o produto lucrativo no mercado concorrido da informação (TRAQUINA, 2005). 

 

Para o sociólogo francês Pierre Bourdieu os dois polos do campo jornalístico 

contemporâneo – o polo intelectual e o polo econômico – tornaram-se 

dominantes no jornalismo ao longo do século XIX, diminuindo a 

importância do ‘polo político’. (TRAQUINA, 2005, p. 27).  

 

 Ainda de acordo com Traquina (2005), as notícias devem ser vistas como uma 

construção social, que resulta a partir de diversas interações que envolvem inúmeros atores 

interessados em mobilizar as notícias como um instrumento social, por meio de suas 

estratégias de comunicação.  

 A consolidação do campo jornalístico não apenas como atividade profissional, mas 

também como área de pesquisa científica, requer uma reflexão quanto à concretude 

metodológica das pesquisas acadêmicas desenvolvidas na área (MACHADO; SANT’ANA, 

2014). Os autores apontam que, desde a década de 1940, já se postulava a necessidade de 

metodologias específicas para pesquisa em jornalismo. No entanto, ainda hoje, carecemos da 

mesma necessidade. 

 

A comunidade de pesquisadores em Jornalismo vive o paradoxo de ao 

mesmo tempo que demonstra capacidade de institucionalização através da 

criação de sociedades científicas, grupos de discussão permanentes em 

congressos acadêmicos e revistas especializadas revelar poucas iniciativas 

para pensar as metodologias do ponto de vista epistemológico, uma vez que 

são escassas as discussões metodológicas sobre a prática da pesquisa em 

Jornalismo. (MACHADO; SANT’ANA, 2014, p. 28). 
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 Para os autores, foram raras as empreitadas de pesquisadores que se debruçaram com 

esse objetivo; no Brasil, Machado e Sant’Ana (2014) apontam o pioneirismo de José Marques 

de Melo. Adghirni (2006) salienta que o autor foi o primeiro pesquisador brasileiro a defender 

tese de doutorado em jornalismo, em 1972, na Universidade de São Paulo. 

Machado e Sant’Ana (2014, p. 28) creditam essa lacuna ao recente debate 

metodológico sobre o campo do jornalismo como objeto de pesquisa científica “aliada a 

formação multidisciplinar dos pesquisadores, a falta de manuais de referência específicos e as 

próprias particularidades decorrentes da natureza multifacetada do objeto [...]”. Os autores 

ainda salientam a transposição de metodologias e métodos de outras áreas como ponto 

negativo das pesquisas em jornalismo, visto que “Em alguns casos [...], os pesquisadores 

sequer explicitam a metodologia utilizada no trabalho, o que prejudica a legitimação do 

Jornalismo como uma disciplina cientifica” (MACHADO; SANT’ANA, 2014, p. 29).  

O fato e o fazer jornalísticos deixam marcas que subsidiam a observação e a análise do 

produto jornalístico acabado (SILVA; MAIA, 2011; MOURA, 2014). No entanto, Silva e 

Maia (2011) apontam que a compreensão metódica do acontecimento jornalístico pode ir 

além do seu produto final. As autoras argumentam que essa compreensão passa também pelo 

processo de produção do acontecimento jornalístico, “ou seja, nas estratégias e técnicas do 

processo produtivo da notícia” (SILVA; MAIA, 2011, p. 19). Nesse sentido, Traquina (2005, 

p. 25) afirma que “compreender porque as notícias são com são tem sido objeto de longa 

pesquisa e têm diferentes teorias para explicar as notícias”. 

Para Adghirni (2006), a consolidação do jornalismo enquanto campo acadêmico no 

Brasil aconteceu em 2003, com a fundação da Sociedade Brasileira de Pesquisadores em 

Jornalismo (SBPJor). “No ano seguinte, em Salvador, o encontro da SBPJor juntou acima de 

300 participantes, com mais de 100 trabalhos científicos” (ADGHIRNI, 2006, p. 37). 

 

4.2 A ANÁLISE DO DISCURSO 

 

 De acordo com Gregolin (2007), o campo da análise do discurso (AD) se concentra 

numa perspectiva de pesquisa cujo objetivo é compreender a produção social de sentidos 

através da materialidade das linguagens realizada por sujeitos históricos. Nesse diapasão, a 

análise do discurso fornece estratégias conceituais para que possamos analisar acontecimentos 

discursivos “na medida em que toma como objeto de estudos a produção de efeitos de sentido, 

realizada por sujeitos sociais, que usam a materialidade da linguagem e estão inseridos na 

história” (GREGOLIN, 2007, p. 13). Em outro texto, Gregolin (1995) afirmou que: 
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O DISCURSO é um suporte abstrato que sustenta os vários TEXTOS 

(concretos) que circulam em uma sociedade. Ele é responsável pela 

concretização, em termos de figuras e temas, das estruturas semio-narrativas. 

Através da Análise do Discurso é possível realizarmos uma análise interna (o 

que este texto diz?, como ele diz?) e uma análise externa (por que este texto 

diz o que ele diz?). (GREGOLIN, 1995, p. 17, grifos do autor). 

 

 A obra Análise Automática do Discurso, de 1969, publicada por Michel Pêcheux, é 

apontada como um estudo decisivo nesse debate (BRASIL, 2011). Até a referida publicação, 

vigoravam as proposições estruturalistas e a gramática gerativa transformacional (GGT), esta 

encabeçada por Noam Chomsky. Nesse contexto, a AD emerge, colocando em xeque o 

formalismo hermético da linguagem.  

 

A linguagem não é mais concebida como apenas um sistema de regras 

formais com os estudos discursivos. A linguagem é pensada em sua prática, 

atribuindo valor ao trabalho com o simbólico, com a divisão políticas dos 

sentidos, visto que o sentido é movente e instável. (BRASIL, 2011, p. 172). 

 

 Ainda segundo Brasil (2011, p. 172), o objeto de estudo deixa a frase para focar no 

discurso, “uma vez que foge da apreciação palavra por palavra na interpretação como uma 

sequência fechada em si mesma”. No caso de Maingueneau (1997, p. 14, grifos do autor), este 

afirma que “os objetos que interessam à AD [...] correspondem, de forma bastante satisfatória, 

ao que se chama, com frequência de formações discursivas [...]”.  

 Charaudeau (2007) adverte para a diferença entre língua e discurso. A língua é o 

alicerce do discurso, mas está voltada para a sua própria organização em sistemas que 

estabelecem formas (morfologia), combinações (sintaxe) e sentido (semântica). Para o autor, 

o discurso vai além do uso da língua: “Resulta da combinação das circunstâncias em que se 

fala ou escreve (a identidade daquele que fala e daquele a quem este se dirige, a relação de 

intencionalidade que os liga e as condições físicas da troca) com a maneira pela qual se fala” 

(CHARAUDEAU, 2007, p. 40). 

 Nesse diapasão, o pesquisador afirma que discurso é a “imbricação das realizações 

intradiscursivas e das condições extradiscursivas que produz sentido” e que “Descrever 

sentido de discurso consiste, portanto, em proceder a uma correlação entre dois pólos” 

(CHARAUDEAU, 2007, p. 40). No caso de Maingueneau (1997, p. 11-12), o autor abre um 

fosso conceitual que diferencia língua da linguagem. Para ele, a língua — numa perspectiva 

saussuriana — é uma rede de propriedades formais, enquanto que a linguagem é aquilo que 

faz sentido “para sujeitos inscritos em estratégias de interlocução, em posições sociais ou em 

conjunturas históricas”. De acordo com Maingueneau (1997, p. 11-12), “o termo  
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‘discurso’ e seu correlato ‘análise do discurso’ remetem exatamente a este último modo de 

apreensão da linguagem”.  

 Rocha e Deusdará (2005) chamam a atenção para duas perspectivas teóricas que se 

assemelham e se diferenciam ao mesmo tempo, num processo de rupturas e continuidades no 

âmbito da AD. Para os autores, a emergência da análise do discurso, no fim da década de 

1960, surge por conta de inconsistência “de uma análise de texto que se vinha praticando e 

que se pautava prioritariamente por uma visão conteudista, característica central das práticas 

de leitura que localizamos nos estudos em análise de conteúdo” (ROCHA; DEUSDARÁ, 

2005, p. 307). De um lado, predominava a orientação oriunda da psicologia social, sob a égide 

behaviorista advinda dos Estados Unidos desde a primeira metade do século XX; de outro, 

estava a perspectiva de, sobretudo, Roman Jakobson, cuja concepção de linguagem estava 

ancorada pelos esquemas informacionais de comunicação. 

 

Segundo a articulação desses elementos que caracterizaram a abordagem da 

Análise de Conteúdo, a produção de sentido se refere apenas a uma realidade 

dada a priori, ou seja, o objetivo do tipo de análise preconizado pela Análise 

de Conteúdo é alcançar uma pretensa significação profunda, um sentido 

estável, conferido pelo locutor no próprio ato de produção do 

texto. (ROCHA; DEUSDARÁ, 2005, p. 307). 

 

Voltando para o campo da análise do discurso, os autores afirmam que a problemática 

se concentra no campo da discursividade. Nesse diapasão, existe uma proposta de um plano 

discursivo que articule linguagem, sociedade e ideologia, com a pretensão de “[...]não instituir 

uma ‘nova linguística’, mas consolidar uma alternativa de análise, mesmo que marginal, à 

perspectiva ‘tradicional’. Um alargamento teórico, uma possibilidade outra [...]” (ROCHA; 

DEUSDARÁ, p. 307). 

Nesse sentido, Ferreira (2003) afirma que investidas interdisciplinares têm conseguido 

romper algumas fronteiras dentro do domínio da análise do discurso. O autor nos mostra que, 

dentro de uma observação histórica, esse campo de estudo esteve, há não muito tempo, no que 

ele chama de “ilha de isolamento”. Nesse diapasão, relacionando a análise do discurso ao 

campo da teoria da comunicação, Ferreira (2003, p. 263) prossegue dizendo que a AD, em um 

passado não muito longe, concentrava-se no aspecto imanente das mensagens, isolando-se 

“[...] de outros estudos, por conseguinte de suas contribuições”. Superada essa fase da análise 

do discurso, Ferreira (2003) fala de um processo que ela nos apresenta como 

“antropologização da AD”. 
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Assim, os estudos do discurso deixam de ser uma ilha isolada onde 

florescem certezas mutiladas sobre o sentido das mensagens mediáticas, e 

passa a ser um carrefour por onde circulam disciplinas na contribuição à 

leitura do processo de significação edificado pelo discurso midiático. 

(FERREIRA, 2003, p. 265, grifo do autor).  

 

Nesse contexto, o autor nos mostra que as novas dinâmicas conceituais, teóricas e 

metodológicas dentro da AD foram oportunizadas a partir do esgarçamento da noção de 

discurso. No campo do discurso jornalístico, a AD nos apresenta ferramentas para o 

conhecimento das estratégias da informação na sociedade contemporânea midiática 

(FERREIRA, 2003). 

Em outro texto, Ferreira (2006) afirma que a análise discursiva descreve, explica e 

avalia os processos de produção, circulação e consumo de sentidos difundidos na sociedade 

via diferentes produtos e linguagens. “Esta estratégia de análise é empregada, entre outros, em 

estudos de suporte de imprensa, onde se trabalha a partir do produto (jornal) suas implicações 

de ordem da produção do reconhecimento” (FERREIRA, 2006, p. 6). Assim, “procura-se 

posicionar o discurso pelos parâmetros das expectativas dos leitores e não leitores, pelo 

comportamento de outros suportes [...] e pela evolução sócio-cultural” (FERREIRA,  

2006, p. 6-7). 

Nesse diapasão, a noção de enunciação é imprescindível para o presente debate. 

Cervoni (1989) afirma que, desde que o sentido transformou-se em atração da linguística, a 

questão enunciativa da linguagem tem trilhado um caminho teórico bastante diversificado, 

indo da semiolinguística ao dialogismo de Jacques. Para Cervoni, o sentido está no nível da 

compreensão, enquanto que o nível da interpretação se refere ao enunciado. No caso de 

Ducrot (apud CERVONI, 1989, p. 16), este propõe que “se empregue o termo significação a 

propósito da frase e o termo sentido a propósito do enunciado”.  

Cervoni ainda chama a nossa atenção para o fato de levarmos em conta as condições 

de produção dos enunciados, tanto no caso do estudo da significação da frase quanto para o 

sentido dos enunciados. De acordo com o autor, o estudo sobre o sentido dos enunciados 

passa essencialmente pelo contexto situacional. Nesses casos, o foco da atenção recai sobre os 

contratos de fala e as regras do discurso. Esses aspectos apontados pelo pesquisador, 

significação e sentido, constituem a “problemática enunciativa” (CERVONI, 1989, p. 19).  

Ele ainda afirma que a linguística da enunciação é toda aquela que, “preocupada  

em não mutilar demais a análise do sentido, integra um ou outro desses aspectos, que não 

situa de saída o conjunto da problemática enunciativa à margem de seu próprio objeto” 

(CERVONI, 1989, p. 19).  
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Nesse sentido, Cervoni nos fala que as fontes de pesquisa da linguística enunciativa se 

concentram na dêixis, o estudo das modalidades e dos atos de linguagem.  

 

4.3 A ANÁLISE DO DISCURSO NO ESTUDO DE JORNALISMO 

 

 No percurso histórico das teorias da comunicação, a AD oferece grande contribuição 

no intuito de responder a problemas suscitados no âmbito das pesquisas dos estudos 

mediáticos (FERREIRA, 2003). O autor nos apresenta a noção de contrato e contexto. 

Segundo ele, o contrato se edifica por meio do estudo do discurso.  

Já o contexto estrutura a construção de sentido e as propostas discursivas por intermédio de 

um suporte de mídia. “As estratégias discursivas, ato de enunciação, matérias significantes 

estão ancoradas a um contexto ou situação de comunicação que vão vertebrar o 

posicionamento ou contrato discursivo” (FERREIRA, 2003, p. 265). Nesse sentido, o autor 

afirma que a análise de sentido se ancora no discurso enquanto enunciação. 

 

Neste contexto que aparece a problemática da enunciação, que torna 

possíveis três avanços: (1) a definição de novos parâmetros de análise, (2) o 

estabelecimento de novas relações para se pensar certo tipo de matéria 

significante, a fotografia, por exemplo, e a relação entre diferentes matérias 

significantes, e sobretudo, (3) a articulação das mensagens analisadas e o 

ambiente sócio-cultural. (FERREIRA, 2006, p. 3). 

 

 Em outro texto, referenciando o francês Patrick Charaudeau, Ferreira (2003) afirma 

que as estratégias do discurso da informação constituem o contrato de leitura ou, para o 

próprio autor, o contrato de comunicação da informação mediática. Nesse sentido,  

“A informação mediática é forjada pela sua própria forma (mise em forme) e sua 

espetacularização (mise em spectacle)” (FERREIRA, 2003, p. 266, grifos do autor).  

O autor segue dizendo que, para obtermos o sentido do discurso, “é preciso conhecer o 

conjunto de imposições ou constrangimentos que regem sua construção para tornar-se válida 

todo o tipo de avaliação” (FERREIRA, 2003, p. 6). 

O contrato de leitura é uma proposta metodológica para a análise de jornalismo 

impresso apresentada por Eliseo Verón, ancorada no aspecto enunciativo e nas diferentes 

estratégias dos suportes de imprensa (MOURA, 2014). “Todo discurso pressupõe um 

dispositivo de enunciação que é construído através das modalidades do dizer e que comporta a 

imagem de quem fala; uma imagem daquele a quem o discurso se destina e uma relação entre 
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ambos” (MOURA, 2014, p. 51). Ferreira explicita ainda mais essa metodologia  

de Eliseo Verón: 

 

Ele trabalha com a perspectiva de análise dos discursos, onde o discurso, ou 

melhor, as matérias significantes são analisadas a partir de comparações. 

Para Verón o discurso mediático é construído de matérias significantes, que 

são lugares de investimentos de sentido (linguagem propriamente dita, a 

fotografia, a composição de página de um jornal...). Igualmente destaca que 

a noção de discurso vai além da noção de texto. Este último representa o 

conjunto significante ou um pacote de matérias significantes. Já a noção de 

discurso implica em certo número de postulados que apreende o texto de 

uma determinada maneira, ou seja, as estratégias de análise das matérias 

significantes em questão. (FERREIRA, 2003, p. 268-269, grifo do autor). 

 

 É através desse contrato de leitura que se pode estabelecer a conexão entre as 

instâncias de produção e de reconhecimento (MOURA, 2014). As condições de produção 

alimentam os sinais na superfície discursiva, também constituída por “traços que definem o 

sistema de referências das leituras possíveis do discurso do reconhecimento” (VERÓN, 2004 

apud MOURA, 2014, p. 52).  

 Nesse sentido, Ferreira (2003) ratifica a existência das instâncias de produção e 

reconhecimento no processo de apreensão de um conjunto discursivo. “O conjunto complexo 

de regras, que compõe estas duas instâncias discursivas, forma as gramáticas de produção e de 

reconhecimento” (FERREIRA, 2003, p. 269). No caso da gramática de produção, “representa 

as regras de engendramento de um discurso ou tipo de discurso. Para sua caracterização, 

Verón cunha o conceito ideológico, que designa uma dimensão da análise do funcionamento 

do discurso” (FERREIRA, 2003, p. 269). Já no âmbito da gramática do reconhecimento, é o 

conjunto de operações que descreve as leituras.  

 

Para caracterizar os efeitos de sentido do discurso, Verón trabalha com o 

conceito de poder, que está intimamente ligado ao conceito de ideológico, 

este último forjado a partir da gramática de produção. A noção de poder 

abarca uma dimensão de todo o discurso, visto agora pelos efeitos que ele 

gera em diferentes contextos sociais. A problemática a partir do 

reconhecimento interroga como e porque um mesmo discurso não tem o 

mesmo poder, não produz os mesmos efeitos em contextos sociais diversos. 

(FERREIRA, 2003, p. 269). 

 

 Todos os discursos possuem limitações e imposições para a sua validação, de acordo 

com Ferreira (2003). O autor exemplifica dizendo que, em certos ambientes, estabelece-se a 

expectativa de discursivo. Numa igreja, espera-se o discursivo religioso; num partido, o 
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discurso político. “Os discursos estão regidos pelo espaço de limitações, mas também há 

espaço de estratégias, um leque de ações discursivas possíveis” (FERREIRA, 2003, p. 267). 

 Estabelecidas a existência dessas limitações do discurso e a intencionalidade do sujeito 

que fala e se organiza em um meio interno e externo, Ferreira (2003) nos apresenta os três 

níveis que estruturam tais espaços: a) o situacional, b) o comunicacional e c) o discursivo.  

 

O situacional é considerado o externo, que evidencia ao mesmo tempo 

limitações, determinando a finalidade do ato da linguagem (a gente está aqui 

para dizer o quê?), a identidade dos parceiros (Quem fala a quem?), o 

domínio do saber (a propor de que?), o dispositivo das circunstâncias 

materiais de espaço/tempo (Em qual quadro físico de espaço e de tempo?). 

(FERREIRA, 2003, p. 267).  

 

 O autor continua afirmando que o nível comunicacional diz respeito ao modo de dizer, 

de escrever, a partir do ambiente situacional, “respondendo a seguinte questão: Estamos aqui 

para dizer de que maneira?” (FERREIRA, 2003, p. 267). Já no nível discursivo, onde devem 

existir as condições de legitimidade, credibilidade e capacitação, há o protagonismo do sujeito 

enunciativo. 

 

Neste quadro metodológico, a análise do discurso consiste em caracterizar os 

comportamentos linguageiros (como dizer) em função das condições psico-

sociais que constrangem, segundo o tipo de situação de troca (contato). 

Nesta perspectiva, análise do discurso investe nos comportamentos 

linguageiros possíveis e nos comportamentos efetivos, determinando assim, 

as características do gênero a que pertencem os textos, as variantes do 

gênero (tipologia) e as estratégias particulares que se encontram nos textos e 

que projetam o contrato de comunicação. (FERREIRA, 2003, p. 267).  

 

 Ainda de acordo com o autor, a articulação do discurso da informação acontece no 

seio da noção de contrato de comunicação, levando-se em conta os aspectos da produção, da 

interpretação e do próprio produto (FERREIRA, 2003).  

 De acordo com Moura (2014), o conceito de posicionamento discursivo — ou contrato 

de comunicação — foi formulado por Ferreira, a partir da articulação teórica dos campos 

sociais de Pierre Bourdieu, do contrato de leitura do próprio Eliseo Verón, além do círculo 

semiológico de Paul Ricoeur.  
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Segundo o pesquisador, a relação estabelecida entre os jornais e seus leitores 

e não leitores ultrapassa a dimensão do produto em si. O contrato de leitura é 

visto como um dos contratos propostos pelos jornais – o posicionamento da 

marca construído pelas empresas jornalísticas não está, necessariamente, 

presente na relação proposta pelo dispositivo de enunciação no interior do 

suporte. (MOURA, 2014, p. 56). 

 

 A autora segue afirmando que é dentro do mercado discursivo que os jornais 

construiriam duas estratégias principais: a primeira, no seio do suporte de imprensa, e a 

segunda, no posicionamento institucional (MOURA, 2014). O autor do conceito é mais 

enfático ao dizer que: 

 

A empresa enquanto tal é igualmente uma presença na relação aos leitores e 

não leitores de seus suportes de imprensa. Atualmente, o planejamento 

estratégico das empresas busca uma relação múltipla com o público, a 

começar pela gestão de sua própria imagem. O planejamento da 

comunicação organizacional ou empresarial com seus inúmeros públicos 

(externo, interno, fornecedores...) ocupa cada vez mais um espaço no 

planejamento geral das empresas. (FERREIRA, 2006, p. 10). 

 

 Para Ferreira (2006), há uma forte presença dos sujeitos extra-discursivos oriundos do 

contrato proposto pelos jornais, estes entendidos, principalmente, sob a perspectiva conceitual 

de dispositivos com penetração na esfera pública.  

 

O contrato de leitura é, assim, um dos ‘contratos’ propostos pelos jornais. 

Existe um outro, onde suas marcas, não se encontram necessariamente  

na relação construída entre sujeitos discursivos no interior do suporte  

de imprensa (FERREIRA, 2006, p. 9).  

 

 De acordo com o pesquisador, o contrato de leitura é fundamental no binômio  

jornal-leitor, “porém não oferece um panorama analítico que apreenda esta investida mais 

ampla das empresas” (FERREIRA, 2006, p. 11).  

 Ainda de acordo com Ferreira (2006), o jornal edifica suas estratégias ancoradas em 

dois eixos de concorrência:  

 

Por um lado, ele concorre através de um “mercado de discursivo” que 

bifurca para as estratégias no interior do produto (suporte de imprensa) e 

pelo posicionamento institucional. O posicionamento discursivo ou contrato 

de comunicação procurará analisar as marcas deixadas pelas estratégias 

nestes dois planos. (FERREIRA, 2006, p. 11).  
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 No âmbito do contrato institucional, seu itinerário passa pelo domínio da sociologia, 

no intuito de operar o posicionamento dos sujeitos sociais, ou seja, os múltiplos 

posicionamentos das empresas de comunicação (FERREIRA, 2006). 

 Grande referência na área de análise do discurso da mídia, Patrick Charaudeau (2007, 

p. 60) nos alerta para as diferenças conceituais entre os discursos informativo e 

propagandístico: “O propagandista, para seduzir ou persuadir o alvo, o informativo, para 

transmitir-lhe saber”. Para o pesquisador, nos dois casos, as hipóteses sobre o alvo formulam 

a organização do discurso e, desse modo, “[...] constituem filtros que relativizam a verdade do 

mundo comentado” (CHARAUDEAU, 2007, p. 60). 

 Para Charaudeau (2007), abordar as mídias no intuito de analisar o discurso da 

informação não é uma atividade simples, tornando-a até mais difícil que analisar  

o discurso político. 

 

Isso porque, enquanto se admite no mundo político, de maneira geral, que o 

discurso aí manifestado está intimamente ligado ao poder e, por conseguinte, 

à manipulação, o mundo das mídias tem a pretensão de ser definir contra o 

poder e contra a manipulação. Entretanto, as mídias são utilizadas pelos 

políticos como um meio de manipulação da opinião pública – ainda que o 

sejam para o bem-estar do cidadão; as mídias são criticadas por constituírem 

o quarto poder; entretanto, o cidadão aparece com freqüência como refém 

delas, tanto pela maneira como é representado, quanto pelos efeitos 

passionais provocados, efeitos que se acham muito distantes de qualquer 

pretensão à informação. (CHARAUDEAU, 2007, p. 17).  

 

 Nesse sentido, Charaudeau (2007, p. 17, grifo do autor) questiona: “por que analisar o 

discurso midiático, se as mídias parecem viver uma lógica comercial onde só haveria lugar 

para estudos econômicos, tecnológicos ou de marketing?”. De acordo com o autor, para além 

da economia e da tecnologia, “há o símbolo, essa máquina de fazer viver as comunidades 

sociais, que manifesta a maneira como os indivíduos, seres coletivos, regulam o sentido social 

ao construir sistemas de valores”.  

 

 



 

 

     



 

 

5 A MÍDIA EM ANÁLISE: A COBERTURA JORNALÍSITICA DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE COMUNICAÇÃO 

 

 No debate que envolve democracia e políticas públicas, a noção de esfera pública é 

cada vez mais salutar para compreender, de forma mais sistemática, essa relação (SIGNATES, 

2003). Nesse sentido, a imprensa desempenha papel fundamental no tocante à construção do 

espaço público e da esfera pública (SILVA, 2006). Autores como Ramos (2005), Rebouças 

(2005) e Bolaño (2007) têm postulado o protagonismo dos meios de comunicação de massa 

na consolidação das práticas e dos valores democráticos. Além disso, Ferreira (2012) tem 

creditado à mídia espaço importante para o desenvolvimento da própria sociedade e dos 

direitos humanos. 

 Como vimos no segundo capítulo desta dissertação, a UNESCO deu grande 

contribuição no sentido de tentar colocar, na arena de debate, o tema “políticas de 

comunicação para a América Latina”, sobretudo por meio de estudos que foram realizados por 

pesquisadores da região, culminando com a divulgação do Relatório MacBride, no início dos 

anos 1980. Marques de Melo (1997 apud LIEDTKE, 2003) lembra a dificuldade, por parte do 

estado, em promover o debate público sobre o tema. Atrelado a isso, o pesquisador aponta 

ainda o posicionamento contrário dos proprietários dos meios de comunicação, que 

promoveram uma campanha de recusa ao assunto. Nas palavras do autor: “Evitando dar-lhe 

projeção, os magnatas da indústria cultural trabalham silenciosamente para não legitimá-lo” 

(MARQUES DE MELO, 1997, p. 108-109 apud LIEDTKE, 2003, p. 42). 

 Liedtke é enfático ao dizer que houve um filtramento, por parte dos controladores de 

mídia, no que tange às propostas voltadas à comunicação, o que, segundo o autor, acabou 

influenciando o posicionamento do estado, ou a falta dele, acerca dessa questão. 

 Décadas após a divulgação do Relatório MacBride, pouco se avançou, no Brasil, em 

relação ao desenho institucional das políticas públicas de comunicação numa perspectiva mais 

democratizante. Nas últimas décadas, testemunhamos o crescimento de conglomerados de 

mídia no País. 

 

A expansão dos veículos eletrônicos na América Latina não alterou 

substancialmente a situação de analfabetismo e de carência cultural das 

classes trabalhadoras. O que provocou de imediato foi a difusão do 

consumismo, pois a publicidade comercial engenhosamente usou o rádio e a 

televisão para impingir os produtos supérfluos que as empresas 

multinacionais passaram a produzir na própria região. (MARQUES DE 

MELO, 1997, p. 114 apud LIEDTKE, 2003, p. 42). 



95 
 

     

Marques de Melo (1997 apud LIEDTKE, 2003) ainda comenta que pensar políticas 

nacionais de comunicação passa, sobretudo, pela sensibilização da sociedade civil, no sentido 

de mobilizá-la para compreender o papel da comunicação na contemporaneidade. 

Atualmente, nas sociedades mediatizadas, o jornalismo protagoniza a construção da 

arena pública. Segundo Ramos (2010, p. 24): 

 

Reside nessa condição de controle da mídia e do acesso a ela o maior poder 

de que se investem os donos de jornais e revistas, e autorizados a usar um 

bem público e escasso, o espectro eletromagnético, para transmissão e 

distribuição de programações de rádio e televisão: o poder de filtrar para a 

opinião pública o que ela pode ou não saber sobre o negócio de mídia. 

(RAMOS, 2010, p. 24).  

 

Em outro momento, Ramos (2010, p. 25) denomina de “notável avanço” a noção mais 

ampla do direito à comunicação. O autor ainda afirma que é preciso chamar a sociedade 

amplamente para o debate sobre políticas públicas de comunicação, “em especial para mídias 

usualmente hostis a esse debate, como a imprensa, o rádio e a televisão, financiadas pela 

publicidade comercial”.  

Nesse contexto, faz-se necessária uma indagação sobre como tem sido a cobertura da 

mídia brasileira sobre assuntos relacionados a políticas de comunicação. “A centralidade dos 

meios de comunicação nos temas que se tornam públicos na sociedade contemporânea, além 

de lançar a problemática para o presente-futuro no que concerne, igualmente, a relação entre 

tais meios e a cultura” (FERREIRA, 2004, p. 72). 

Já Liedtke (2003, p. 58) nos lembra dos paradigmas que nortearam as pesquisas em 

comunicação, cujos conceitos variaram da manipulação à persuasão, passando do domínio à 

alienação. Tais conceitos surgiram “para caracterizar a forte influência da comunicação de 

massa e possíveis consequências danosas aos indivíduos e aos sistemas democráticos”.     

No caso de Terossi (2005), ela pontua que o aprofundamento do debate sobre a 

qualidade e o aperfeiçoamento da democracia passa, inevitavelmente, pelas articulações que a 

política conecta com a comunicação, sendo que essas conexões são cada vez mais importantes 

e visíveis para o cidadão. Nesse sentido, a autora afirma, referenciando Habermas, que, “em 

uma democracia, a tomada de decisões políticas pelas instâncias formais de poder deve levar 

em conta os entendimentos produzidos pela esfera pública” (TEROSSI, 2005, p. 1). 
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5.1 JORNALISMO: DA ESFERA PÚBLICA À TEORIA DA AGENDA SETTING 

 

Benhabib (apud SIGNATES, 2003) afirma que há pelo menos três modelos teóricos de 

esfera pública. Hannah Arendt está à frente das formulações apresentadas pelo modelo 

republicano. O modelo liberal surge pelos postulados de Ackerman, enquanto que o 

discursivo deriva das formulações de Habermas. Nosso objetivo, aqui, não é o de adentrar no 

complexo meandro desse tema. No entanto, considerações iniciais sobre o assunto nos 

ajudarão a compreender melhor este capítulo.  

Para Costa (2002, p. 22), a esfera pública pode ser definida como “palco de  

encenação política, caracterizada pela centralidade conferida aos meios de comunicação de 

massa e a ênfase à impossibilidade factual de entendimento comunicativo em seu inteiro 

interior [...]”. Em tal percurso, Costa ainda afirma que essa esfera pública está no páreo na 

“disputa pelo controle do acervo de recursos simbólicos disponíveis, já que é a eficácia na 

manipulação de tais recursos, e não os méritos de conteúdo das diversas mensagens 

apresentadas, que moldará as preferências das massas” (COSTA, 2002, p. 16). 

Aproximando esse debate do campo do jornalismo, Silva (2006) articula espaço 

público, a esfera pública e o papel estruturante da imprensa numa perspectiva funcionalista da 

sociedade democrática. Com referências a Habermas e Dominique Wolton, Silva (2006, p. 36) 

objetiva relacionar as ideias teóricas desses autores ao jornalismo “enquanto instância 

favorecedora de uma ética discursiva e mediante pressuposto de que o espaço social presente 

reúne condições para se concluir que adentramos no paradigma de uma intersubjetividade 

institucional”. Colocando em questão o paradigma da intersubjetividade — ou da 

argumentação —, Silva (2006) continua pontuando como as sociedades e seus modos de 

produção de sentido se transformam ao logo do tempo, situando a noção de sujeito coletivo 

num debate contemporâneo. Para o autor, 

 

As sociedades democráticas conseguem estabelecer padrões de regularidade 

institucional e de subjetividades autônomas que, reunidas, comporiam um 

novo espaço social [emancipatório], bastante próximo ou até mesmo híbrido 

em relação ao espaço político [do poder e do dinheiro] a ponto de já se 

conceber uma complementaridade – e não antítese – entre democracia 

participativa e democracia representativa; entre o público e o privado [...]. 

(SILVA, 2006, p. 38). 

 

Nesse sentido, Silva denomina de esfera pública o processo intenso e reticular das 

interrelações entre espaço público, espaço político, espaço comum e espaço privado, numa 
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referência ao postulado conceitual de Dominique Wolton. “Concebemos como esfera pública 

o próprio processo da busca social, coletiva, institucional e, portanto, dialógica  

do bem comum, o que implica, necessariamente, conflito, debate, polêmica”  

(SILVA, 2006, p. 40).  

 O autor chama a nossa atenção para duas questões importantes no presente debate.  

A primeira é que não podemos confundir opinião pública com espaço público. “Um retrato da 

‘opinião pública’ pode até ser inferido, contornado e projetado por meios de dados 

estatísticos, mas a parte não é o todo, nem a circunstância a permanência”  

(SILVA, 2006, p. 40). A segunda é que não percamos a distância conceitual entre espaço 

público e esfera pública. “O espaço público, embora igualmente uma abstração, é algo mais 

tangível, mais localizável, o que torna possível a alguém se referir aos espaços públicos, no 

plural” (SILVA, 2006, p. 40). 

 Nesse contexto, Silva (2006) apresenta a imprensa considerada como um espaço 

público. Nisso, estão inclusos tanto a instituição imprensa quanto os meios de produção. No 

caso da atividade de imprensa e do seu campo profissional, o autor coloca que ela é o locus 

mais perceptível e que mais se associa à chamada esfera pública. “O espaço público, portanto, 

é uma tópica, uma tipologia, que abriga a polêmica, o debate, o conflito [argumentativo] e, 

por conseqüência, a esfera pública” (SILVA, 2006, p. 40). Para o autor, debater esfera pública 

é falar de um círculo hermenêutico produtor de sentido, “mas cujos sentidos se constroem 

processualmente, na dinâmica incessante da circulação da informação [...]” (SILVA, 2006,  

p. 41). Para o autor, não se trata de estabelecer como uma determinada agenda ganhou 

visibilidade em determinado momento em frente ao público, mas, sim, de entender a esfera 

pública “antes como uma parte constitutiva do próprio processo democrático de uma 

sociedade civil hipercomplexa e, sobretudo, na certeza de que já não se trata de aferir como 

determinado tema perpassou a opinião pública”. Nesse contexto, o autor complementa: 

 

Na verdade, não estamos admitindo sentidos nem a priori nema posteriori, 

mas considerando que o espaço social, uma vez arejado pela circulação das 

informações, tem como fazer com que essas produções tenham, 

necessariamente, de passar por uma alquimia interinstitucional, cujo 

resultado, consequentemente, não dependeria apenas de um ethos 

preponderante, mas, sobretudo, de uma catálise intersubjetiva dos ‘fatos’ 

permanentemente selecionados para uma agenda, mas não mais a pena  

o que a mídia unilateralmente entendeu que deveria agendar [agenda- 

setting] e sim, um processo indistinto de agendamento. (SILVA, 2006, p. 41, 

grifos do autor).   
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Nesse sentido, o autor coloca o jornalismo como pilar da vida pública livre, autônoma 

e justa. A hipótese apresentada por Silva (2006) é a de que a esfera pública burguesa, inserida 

nos espaços públicos, é a esfera que lastreia o sentido e dá publicidade à coisa pública. No 

caso de Charaudeau (2007), ele afirma que a finalidade da informação midiática é fazer um 

relato do espaço público. 

 

O propósito recorta o mundo em um certo número de universos de discurso 

tematizado, transformando-os em rubricas, tratando-se os segundo critérios 

de atualidade, de socialidade e de imprevisibilidade, assegurando-lhes assim 

umavisibilidade, uma publicização, e produzindo um possível efeito de 

captação. Comisso, compreende-se que o espaço público se confunda com o 

próprio acontecimento midiático, tal como aparece em sua configuração 

discursiva. (CHARAUDEAU, 2007, p. 103, grifos do autor).  

 

Já Soares (2015), salienta que, como advento da imprensa diária no século XIX, 

institui-se o que ele chama de primeiro modelo contemporâneo de informação, expressão e 

debates. O autor entende esse período como um momento em que se instaurou o espaço 

público ampliado, o qual teve sequência com o surgimento da radiodifusão.  

“Essas tecnologias levaram as análises relacionadas à participação dos meios no processo 

político, as quais apareceram em trabalhos contemporâneos, especialmente nos que tratam das 

teorias sociológicas do jornalismo” (SOARES, 2015, p. 47). 

 Silva (2006) continua esse debate dizendo que, na contemporaneidade, é possível 

recontextualizar o espaço e a esfera pública de outrora, relacionando-os com a teoria 

democrática, sobretudo numa perspectiva conceitual da ética discursiva — isso numa 

democracia concebida enquanto teoria moral. Democracia esta que passou, segundo o autor, 

do campo da subjetividade monológica para a subjetividade dialógica. Nesse sentido, Silva 

(2006, p. 45) segue dizendo que a “imprensa cumpre uma função de campo de campos, ou 

seja, um campo mediador de interações e inflexões entre os mais variados campos e recortes 

dos espaços que compõem o espaço social [...]”. 

 Para exemplificar a questão aqui posta, Silva (2006) lembra quando, em 2006, o 

programa Fantástico, da Rede Globo, deixou de exibir sua programação habitual para levar ao 

ar, em seus quatro blocos, o documentário Falcão: meninos do tráfico, dirigido pelo músico 

MV Bill. O vídeo, de uma hora de duração, denunciava como o tráfico de drogas usava a mão 

de obra de crianças nas periferias do País. Silva lembra que, no dia seguinte à exibição do 

filme em rede nacional, em um dos programas de maior audiência do Brasil, houve diversas 

manifestações da sociedade de uma forma geral. “Quando a questão foi colocada em destaque 
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em um programa de elevada audiência nacional, vozes da sociedade priorizaram 

instantaneamente o tema e as autoridades sentiram que precisavam manifestar uma posição 

indignada como resposta à opinião pública [...]” (SILVA, 2006, p. 49). Nesse sentido, o autor 

continua e mostra como uma rede de televisão conseguiu pautar a agenda política:  

“O caso ilustra o poder de agendamento das preocupações do público pelos meios” (SILVA, 

2006, p. 49). 

 Em capítulos anteriores desta dissertação, vimos que Ramos (2010) atrela a 

dificuldade de colocar a agenda da política de comunicação no debate público brasileiro 

justamente à dificuldade que a mídia tradicional tem em tratar do assunto. Na mesma linha, 

Liedtke (2003) fala do filtramento, por parte dos controladores, nessa questão. Fora da mídia, 

tal debate tende a ficar marginalizado. 

 

5.1.1 A teoria do agendamento 

  

 Miguel (2003) acredita nos meios de comunicação como forma de representação 

política. Nesse processo, Silva (2006, p. 49) afirma, por exemplo, que, em campanhas 

eleitorais, podemos perceber, com mais clareza, a importância da agenda pública para o 

eleitor, sendo o jornalismo uma parte importante nesse contexto: “[...] a informação relevante 

para a decisão do voto encontra-se num quadro restrito que é a agenda mediática”. Para o 

autor, a pauta das campanhas políticas acaba sendo desenhada pelo que ele chama de 

viabilidade mediática. Nesse contexto, afirma Silva (2006), os políticos precisam “sensibilizar 

os meios antes de proporem certos assuntos na agenda pública”, embora, não raramente, 

aconteça o contrário.  

 Desde a expansão da imprensa, a partir do século XIX, já se questionava o papel da 

mídia em frente aos rumos da sociedade. Mas foi somente no século XX que tal postulado 

ganhou corpo teórico, através de Maxwell McCombs. O pesquisador foi um dos pioneiros nas 

pesquisas sobre o agendamento, desenvolvendo, assim, a chamada teoria da agenda setting, 

no rol das pesquisas conhecidas como media effects. Maia e Agnez (2010) afirmam que a 

teoria da agenda setting está inserida no contexto das pesquisas funcionalistas  

norte-americanas. Já Castro (2014, p. 198) salienta que “a agenda-setting, alocada na tradição 

do pensamento estadunidense de Comunicação, a Communication Research, compõe parte 

desse esforço, focando-se em compreender a influência dos mass media na opinião pública 

[...]”. Castro ainda lembra que a perspectiva do agendamento já tinha, décadas antes, sido 

colocada em relevo por autores como Lippmann, mas foi McCombs que organizou, 
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sistematizou e aprofundou o conceito de agenda setting. Para Castro, a origem doutrinária 

dessa teoria advém, exatamente, dos postulados de Lippmann, de 1922. “Walter Lippmann é o 

pai da ideia agora denominada, em breve, como agendamento”. (MCCOMBS, 2004, p. 19 

apud CASTRO, 2014, p. 199). 

Para McCombs (2006 apud SILVA, 2006), a agenda pública é uma realidade 

construída e estruturada a partir do que a imprensa pauta no seu noticiário. Na mesma lógica 

que McCombs, Silva (2006) afirma que: 

 

A maneira de conhecer qual a agenda do público é perguntando a uma 

amostra da população “qual é o mais importante problema do país hoje?” 

Quando se tabulam os resultados, percebe-se que alguns assuntos indicados 

como os mais importantes pelo público são aqueles enfatizados nas 

reportagens, de modo que se pode estabelecer uma correspondência entre os 

destaques dos meios noticiosos e a agenda das preocupações sociais. 

(SILVA, 2006, p. 50). 

 

Não se trata de uma influência premeditada, segue o autor, mas de um resultado da 

necessidade que tem a mídia no processo de seleção e destaque de poucos temas em seus 

noticiários.  

Nesse processo, McCombs (2004) diz que o nível de educação formal da sociedade faz 

com que haja um alargamento dos temas, mas não necessariamente o aprofundamento deles. 

O pesquisador afirma, ainda, que mesmo as pessoas com elevado grau de estudo dificilmente 

conhecem com profundidade as questões da agenda pública.  

 Para McCombs (2004), o agendamento é fruto da necessidade de orientação das 

sociedades contemporâneas, que oscila em torno de duas variáveis: incerteza e relevância. 

Segundo Soares (2015, p. 51): 

 

Relevância significa o sentimento de que um determinado assunto tem 

alguma importância pessoal ou importância para o conjunto da sociedade.  

O nível de incerteza exprime o desconhecimento de aspectos relacionados a 

um tópico e acontece em situações não-familiares, quando os leitores 

deparam com situações novas. A necessidade de orientação será baixa 

quando tanto a relevância quanto o nível de incertezas forem baixos. Quando 

a relevância é alta e a incerteza é baixa, a necessidade de orientação será 

moderada. Por fim, quando se combinam a alta relevância do assunto e um 

alto grau de incertezas, tem-se uma alta necessidade de orientação. 

 

Ainda de acordo com McCombs (2004), são em situações de maior necessidade de 

orientação que podemos identificar, com mais precisão, os maiores valores na correlação entre 

a agenda de leitores e agenda da mídia.  
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 Após o reconhecimento do fenômeno do agendamento, as perguntas de alguns 

pesquisadores se voltaram para a seguinte questão: “quem agenda os meios de 

comunicação?”. Nesse sentido, McCombs (2004) apresenta três níveis de influência no 

processo: 1) o primeiro diz respeito às fontes de notícias, que, muitas vezes, vêm do próprio 

governo; 2) no segundo momento, o autor fala de um processo recíproco de agendamento 

entre os próprios veículos de comunicação; 3) o terceiro nível diz respeito à tradição do 

jornalismo e às normas sociais.  

 Nesse debate, vale ressaltar também os estudos da noticiabilidade. De acordo com 

Soares (2015, p. 52), as pesquisas contemporâneas têm deixado a diretriz tradicional, 

sobretudo a conhecida metáfora do espelho, para mergulhar em mares construcionistas, 

estruturalistas e interacionistas. “Os jornais ocupam-se prioritariamente do que é inédito, 

traduzindo certo nível de incerteza, como ocorrências imprevistas e acontecimentos fortuitos 

que apresentam interesse maior para serem convertidos em notícias”. Exemplo disso é o 

conceito de enquadramento (framing), importado da sociologia pela comunicação, pelo viés 

de Erving Goffman (1974). O conceito refere-se ao arcabouço construtivo das representações 

jornalísticas (SOARES, 2015).  Para Goffman, os enquadramentos são marcos interpretativos 

que permitem que o público atribua sentido aos acontecimentos. Nesse sentido:  

 

Trazido aos estudos do jornalismo, o enquadramento diz respeito à 

capacidade dos meios de produzirem e disseminarem implicitamente uma 

interpretação do mundo, por intermédio de uma retórica implícita, 

entranhada na própria estrutura das matérias jornalísticas, indicando o papel 

dos meios noticiosos na construção das representações públicas.  

(SOARES, 2015, p. 57). 

 

Complementando, Soares afirma, ainda, que o conceito de enquadramento também foi 

utilizado pela socióloga Gaye Tuchman,em 1978. Tuchman sustenta que o enquadramento 

estabelece uma característica importante das notícias, as quais desenham a realidade na vida 

contemporânea. Soares (2015, p. 57) também referencia Entman, quando fala que, à medida 

que se repetem e reforçam imagens e palavras referenciando ideias em detrimento de outras 

tantas, “os enquadramentos tornam algumas ideias mais salientes no texto, outras menos e 

outras inteiramente invisíveis”. Nesse contexto, seleção e saliência são fatores essenciais ao 

processo de enquadramento. De acordo com Entman (1993 apud SOARES, 2015, p. 58), 

“enquadrar é selecionar alguns aspectos de uma realidade percebida e torná-los mais salientes 

num texto comunicativo, de modo a promover uma definição de problema particular, uma 

interpretação causal, avaliação moral [...]”. 
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Ferreira (2012) coloca a agenda setting no elenco das pesquisas dos efeitos ilimitados, 

assim como a hipótese da espiral do silêncio. Segundo o pesquisador, as duas perspectivas 

trabalham numa ótica cuja comunicação de massa tem ação impositiva sobre os indivíduos. 

Ferreira (2012, p. 3) afirma que o agendamento “apregoa a tematização no deslocamento da 

agenda mediática via agenda do público, fazendo-se fala, conversa no dia-a-dia”.  

A agenda setting edifica sua hipótese colocando em relevo que a influência dos meios de 

comunicação não está na forma como os meios fazem o público pensar, mas no que eles 

fazem o público pensar. “Há um deslocamento na imposição dos meios de comunicação na 

modalidade do efeito de como pensar para o que pensar” (FERREIRA, 2012, p. 4).  

Nesse sentido, complementa o autor: 

 

A imposição do agendamento se forja por dois vieses. Primeiro, há a 

tematização proposta pelos meios de comunicação conhecida como ordem 

do dia que se tornará os assuntos da agenda do público. O que é dito nos 

meios de comunicação será objeto de conversa entre as pessoas. Entretanto, 

o efeito de agendamento é também visto um pouco mais além. Haverá 

igualmente uma imposição ao nível da hierarquia efetuada pelos meios de 

comunicação, quer dizer, os temas em relevo na agenda mediática estarão 

também em relevo na agenda pública, e os temas sem grande relevância nos 

meios de comunicação terão a mesma correspondência junto ao público. 

Existe, então, uma relação direta e intima entre a agenda mediática e a do 

público, efetuada pela ordem do dia e pela hierarquização temática. 

(FERREIRA, 2012, p. 4). 

 

Para Ferreira (2012, p. 4), a agenda setting não descarta as relações interpessoais. No 

entanto, aponta o autor, essas relações são incapazes de gerar temas. As relações se alimentam 

do que é divulgado pela mídia: “Elas vivem e se nutrem daquilo que é difundido pelos meios 

de comunicação, elas não causam o agendamento, mas são causadas pelos ditames da agenda 

mediática” (FERREIRA, 2012, p. 4). De forma crítica, Ferreira segue afirmando que a 

perspectiva da agenda setting se ancora na sociologia cognitiva, na qual o público forma a sua 

visão de mundo a partir da agenda estipulada, em longo prazo, via meios de comunicação de 

massa. “O efeito é ressaltado pelo aspecto cumulativo. A mesma assimetria constata-se nesta 

abordagem referente à força dos meios de comunicação e a fragilidade do público ou dos 

indivíduos” (FERREIRA, 2012, p. 4). 

Para Fuks (2002 apud SOARES, 2015), a comunicação de massa, na medida em que 

atua como elo que articula as demais arenas, age como um canal de difusão, tal qual uma 

arena estratégica para a formação da agenda pública.  
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No trabalho denominado A teoria do agendamento e as responsabilidades do 

jornalista ambiental: uma perspectiva ibérica, o português Jorge Pedro Sousa (2008) 

apresenta dados interessantes sobre cidadãos ibéricos, que podem ilustrar nosso percurso 

teórico. Sousa fala que a população europeia, em especial a ibérica, acompanha e tem 

preocupação com relação a problemas ecológicos. Para referendar sua afirmação, ele 

apresenta dados do Eurobarómetro
8
, que confirmam a preocupação dos europeus no âmbito da 

ecologia, inclusive mais do que com questões como desemprego, crime e pobreza. Os dados 

mostram que 54% dos entrevistados acreditam que deva haver medidas imediatas contra 

poluição ambiental e outras questões ambientais (SOUSA, 2008). 

Nesse sentido, o autor completa que: “se por um lado é observável um grande 

interesse pelo ambiente entre cidadãos ibéricos, por outro lado deve ser realçado que as 

questões ambientais têm tido, nos últimos anos, presença assídua nos conteúdos mediáticos” 

(SOUSA, 2008, p. 4). No entanto, o autor elenca três hipóteses para a questão em pauta:  

1) a experiência pelos cidadãos de viver concretamente problemas ambientais; 2) a cultura 

ambientalista que se expandiu por meio de várias forças sociais e políticas, incluindo as 

governamentais; 3) o lugar da mídia nas interações nas modelações para que se fosse dada 

mais atenção à temática ambiental.  

 Interessante também é o trabalho de Castro (2014) ao tratar do assunto. Ele nos 

apresenta uma perspectiva epistemológica da agenda setting sob a égide do teórico Imre 

Lakatos. Castro coloca em questão o status científico do modelo proposto por Maxwell 

McCombs. Para o autor, a agenda setting emergiu nos anos 1970 como uma hipótese, mas, 40 

anos depois, seu estatuto já seria o de uma teoria. Para ele, os primeiros estudos realizados 

confirmaram a hipótese  

 

[...] de que os meios de comunicação agendariam os temas os quais os 

cidadãos considerariam como os mais importantes. No entanto, o modelo 

nunca deixou de ser conhecido como uma hipótese, a Hipótese do 

Agendamento ou Hipótese de Agenda-setting”. (CASTRO, 2014, p. 198). 

 

Castro afirma que, no Brasil, o postulado de McCombs ficou conhecido praticamente 

na primeira fase da pesquisa. “Grande parte dos estudos se detém na premissa central, 

visualizando, portanto, apenas a ponta do iceberg que é essa hipótese; ao contrário dos 

Estados Unidos, que é o berço e o terreno mais fértil dessa corrente teórica” (CASTRO, 2014, 

p. 199). Por outro lado, Hohlfeldt, Martino e França (2008 apud CASTRO, 2014, p. 208), 

                                                 
8
 Instituto de pesquisa de opinião pública que analisa os países que compõem a União Europeia. 
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acreditam que a agenda setting permaneça com o status de hipótese, pois, como os autores 

explicam:“[...] uma teoria [...] é um paradigma fechado, um modo acabado e, neste sentido, 

infenso a complementações ou conjugações”. No caso da hipótese, “[...] é sempre uma 

experiência, um caminho a ser comprovado e que, se eventualmente, não der certo naquela 

situação específica não invalida necessariamente a perspectiva teórica”. 

 

5.2 QUANDO A IMPRENSA SE PAUTA: AS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO NA  

MÍDIA BRASILEIRA 

 

 Como vimos nos tópicos anteriores deste capítulo, o jornalismo tem papel fundamental 

no desenho da agenda pública das sociedades contemporâneas, além de ter um lugar 

considerável entre as teorias democráticas. Já vimos também que as distintas etapas de 

desenvolvimento de uma política pública passam, sobretudo, por diversos níveis de 

informação, sendo os meios de comunicação de massa instâncias provedoras dessas 

informações.  

Em regimes democráticos, espera-se do jornalismo um papel de vigia da sociedade, de 

cão de guarda (watchdog). Ainda no âmbito da política pública, o jornalismo faz o 

monitoramento desta — ou pelo menos deveria —, no intuito de acompanhar a execução eo 

resultado de uma determinada política pública. Nesse diapasão, “como o mesmo jornalismo 

que contribui para o controle social das políticas públicas e para o agendamento de temas que 

ganharão destaque na esfera pública se comportará quando a mídia passa a ser o centro das 

atenções?” (ANDI, 2007). Em outros termos: como os guardiões guardam a si mesmos? 

  

5.2.1 Um estudo da cobertura da mídia sobre políticas de comunicação:  

uma metacobertura 

 

São bastante escassos, na literatura acadêmica brasileira, estudos que tratem da relação 

entre os meios de comunicação de massa e as políticas públicas de comunicação numa 

perspectiva jornalística. Existe, outrossim, um vasto material que tenta articular o papel dos 

processos políticos na formatação do nosso sistema de mídia, uma vertente chamada de 

“estudos da comunicação política”. Nesse sentido, um trabalho publicado em 2007, pela 

ANDI, com base no levantamento bibliográfico deste estudo, é a única pesquisa sistematizada 

que traça o perfil da cobertura da imprensa brasileira acerca das políticas públicas de 

comunicação, intitulada Mídia e políticas públicas de comunicação. 
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 Durante três anos (2003-2005), a ANDI monitorou jornais impressos das 27 unidades 

da federação com o objetivo de identificar a cobertura da nossa imprensa nos mais diferentes 

temas ligados às comunicações e às suas políticas públicas. O estudo foi feito com amostras 

de 53 jornais impressos, além de quatro revistas semanais (Anexo A). A pesquisa realizou um 

trabalho amostral de 1.184 textos que pautavam, de algum modo, política de comunicação, 

utilizando, como metodologia, a análise do conteúdo.  

 

O objetivo final desta análise estava em compreender como a imprensa 

escrita trabalha temas que são relativos à própria atividade midiática, em 

diversas esferas – do jornalismo, do negócio da comunicação, da tecnologia, 

das relações com o Estado, das políticas públicas, do entretenimento, dentre 

outros. Para isso, nossa primeira tarefa foi definir um conjunto de palavras-

chave que nos permitissem obter a amostra. (ANDI, 2007, p. 18). 

 

A pesquisa realizada pela ANDI revela que a média diária de publicação sobre o tema 

é de 0,19 textos publicados. Nesse sentido, apenas a cada cinco dias, a imprensa brasileira 

pautou política pública de comunicação. No caso das revistas analisadas, esse percentual 

chega a 0,43% de textos por semana, ou um texto a cada 15 dias. Veículos como  

Folha de S. Paulo e O Globo, juntos, são responsáveis por 22% de toda cobertura.  

Integrando a análise de jornais e revistas, Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo são 

responsáveis por quase 60% do corpus analisado, o que significa que os dois diários são os 

que mais pautam a política de comunicação. As revistas representam 22,4% do material 

coletado, sendo que apenas a publicação Carta Capital respondeu por cerca de 50% dos 

textos. A pesquisa da ANDI ainda identificou que, dentre os veículos analisados, os que 

também detêm concessões de rádio e/ou televisão tendem a noticiar menos textos sobre 

políticas de comunicação.  

 

Jornais ou revistas cujas empresas também possuem estações de televisão, 

respondem por 1,47% do material publicado, em média. Os que estão sob 

grupos que contam com concessões de rádio são responsáveis cada um por, 

em média, 1,61%. Já os que não possuem nem rádio nem televisão 

contribuem, em média, com 6,2% da cobertura. (ANDI, 2007, p. 10). 

  

Trazendo os dados desse tópico da pesquisa para o Estado da Bahia, o jornal  

A TARDE foi responsável por 2,7% dos textos da pesquisa, enquanto que Correio* (então, 

Correio da Bahia) teve apenas 0,8%. Nesse sentido, não é difícil concluir que os veículos que 

detêm negócios em outras plataformas de mídia publicam mais sobre políticas de 

comunicação do que aqueles que estão sob a coordenação de conglomerados. A pesquisa 
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ainda revela que não há regularidade na cobertura da imprensa. “Assim, boa parte do material 

pesquisado resulta de momentos especiais, quando casos sintomáticos conseguiam mobilizar 

a atenção das redações” (ANDI, 2007, p. 13). 

 No caso da distribuição geográfica da amostra, a pesquisa constatou que os jornais da 

região sudeste tendem a noticiar mais temas sobre comunicação. Nesse sentido, São Paulo é o 

estado onde aparecem mais dessas notícias, com 19,5% dos textos, seguido do Rio de Janeiro, 

com 5,9%. “Dentre os que se centram em alguma localidade, 79% se detêm exclusivamente 

na realidade brasileira, 7,2% focam o cenário internacional e 13,8% relacionam os dois 

universos” (ANDI, 2007, p. 14).  

 Outro dado interessante da pesquisa diz respeito à forma com que a população aparece 

como fontes nas matérias, fato que acontece em apenas 17,8% dos textos estudados.  

Na maioria das vezes, 56,4%, a população surge no contexto de consumidora. “Em 28%,é 

identificada com expressões como telespectador, ouvinte, assinante, leitor, internauta – 

ângulos diferenciados da ideia de consumidores” (ANDI, 2007, p.14). Para a ANDI (2007,  

p. 14-15), “essa postura acaba por reforçara perspectiva de negócio e de uma relação empresa-

cliente, semelhante às demais encontradas nos mais variados mercados”. 

 O levantamento da ANDI também capturou que os veículos focam sua atenção quando 

o assunto é política de comunicação para a mídia televisão, que representa 59,9%, seguido de 

jornal, com 18,6%, e rádio, com o mesmo percentual. “Assim, de quais assuntos os diários e 

revistas estão tratando quando priorizam questões sobre Televisão e sobre o sistema privado 

de comunicação?” (ANDI, 2007, p. 16). O próprio estudo tenta responder essa questão, mas 

adianta que há uma limitação expressiva nos debates conduzidos pela mídia. Temas que 

tratam do conteúdo, como a qualidade, aparecem por mais de 50% da cobertura.  

Entretanto, “questões de fundo, como as relações com a política (4,6%), a democracia (1,8%) 

e o poder (0,3%) são amplamente negligenciadas pelo noticiário” (ANDI, 2007, p. 17). Nesse 

sentido, o estudo completa que: 

 

O mesmo acontece com aspectos estruturais e regulatórios – concentração da 

propriedade, sistema de concessões, dentre outros – que também aparecem 

com percentuais bastante inferiores (11,7%). Em síntese, há um forte 

desequilíbrio na composição dos conteúdos jornalísticos sobre as PPC e os 

temas relevantes da comunicação. (ANDI, 2007, p. 17).  

 

No referido contexto, a ANDI é enfática ao afirmar que esse cenário oferece baixa 

capacidade de agendamento de questões que são pilares para o debate sobre o perfil do 

sistema de mídia brasileiro, sobretudo quando se quer pontuar pontos passíveis de mudança. 
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“Não se fala de educação para a mídia (0,4%), de lei geral da comunicação de massa (0,3%), 

da propriedade dos meios de comunicação por políticos e familiares (0,4%), da configuração 

da propriedade” (ANDI, 2007, p. 17).  

 A pesquisa ainda estruturou grandes temas, no campo da política da comunicação, para 

fazer uma divisão por categorias. O eixo “conteúdo (entretenimento, jornalismo e 

publicidade)” corresponde a 50,2% dos 1.184 textos analisados. Os eixos “mídia e poder” e 

“lei geral de comunicação” foram os últimos colocados nesse quesito, correspondendo, cada 

um, a 0,3% de todo material recolhido.  

 O estudo quis também saber sobre o grau de noticiabilidade, quando o tema é 

“comunicação e democracia”. Apenas 1,8% da amostra pautou essa questão. 

 

Vale chamar a atenção para o fato de que temas de fundamental relevância 

para os debates na área foram totalmente negligenciados: accountability e 

controle democrático dos meios, instituições, que atuam em defesa da 

democratização da comunicação, pluralização dos meios, pluralização das 

vozes e regulação como risco à democracia não tiveram uma única menção. 

(ANDI, 2007, p. 35, grifo do autor).  

 

Por outro lado, as questões tecnológicas ganham um espaço maior na cobertura 

analisada pela pesquisa, registrando 11,7% do total do noticiário. Nesse contexto, o tema 

televisão digital representa 64,7% de toda a cobertura que abordou a tecnologia.  

Durante o início do ano 2000, as discussões acerca de criação do CFJ ganharam 

novamente saliência, por meio de ações, sobretudo, dos sindicatos dos jornalistas e de outras 

entidades do Brasil. Em 2004, o então presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu, no 

Palácio do Planalto, presidentes dos sindicatos estaduais e a direção da FENAJ. Antes desse 

encontro — e depois dele —, diversos eventos foram realizados, por entidades da sociedade 

civil e sindicatos, no intuito de criar o referido conselho de classe para os profissionais de 

imprensa. No entanto, “prontamente, a grande mídia manifestou-se contra à iniciativa  

do Poder Executivo, alegando que se tratava de recriar a censura prévia no país” (ANDI, 

2007, p. 44). Nesse contexto, diz o estudo, “7,5% dos textos pesquisados dedicaram-se a 

debater a potencial criação do CFJ. A discussão, raramente, atendeu o princípio básico de 

apresentar os dois lados em disputa” (ANDI, 2007, p. 148). Assim, a pesquisa mostra que 

64% dos textos foram visivelmente contrários à iniciativa, e “[...] enquanto as empresas e suas 

associações foram ouvidas em 15% das matérias, os sindicatos dos jornalistas e a federação da 

área foram consultados em 2,2%” (ANDI, 2007, p. 148). 
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De todos os textos analisados pela pesquisa, 38% têm mais de uma fonte de 

informação e 16% apresentam opiniões divergentes. Nesse sentido, outro dado revelado pela 

pesquisa da ANDI parece ser bem interessante, porém, pouco surpreendente: os poucos 

momentos em que a sociedade civil organizada aparece, nas matérias, como fonte. “Apesar da 

histórica tendência de fortalecimento de sua participação na esfera pública, a Sociedade Civil 

Organizada está presente em somente 12,5% dos textos analisados pelo estudo Mídia e 

Políticas Públicas de Comunicação” (ANDI, 2006, p. 162, grifos do autor). 

 

5.3 O CONSELHO ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO DA BAHIA: O QUE A MÍDIA 

TEM DITO? 

 

O objetivo desta parte da dissertação é analisar o posicionamento da imprensa baiana 

em frente à instalação do Conselho Estadual de Comunicação Social da Bahia. Nesse sentido, 

utilizaremos, como corpus, as matérias jornalísticas colhidas nos jornais A TARDE e 

Correio*, nas publicações de 11 de janeiro de 2012, dia posterior à cerimônia de posse dos 

primeiros conselheiros do colegiado.  

Como vimos no terceiro capítulo, nove das 26 constituições estaduais brasileiras 

estabeleceram a criação do Conselho Estadual de Comunicação em seus respectivos estados 

(LIMA, 2013). No caso da Bahia, o colegiado só foi regulamentado em 2011 e instalado em 

2012, após mobilizações da sociedade civil organizada.  

Também já mencionamos, neste trabalho, que a Bahia foi o primeiro estado brasileiro 

a criar um Conselho Estadual de Comunicação Social. Nesse sentido, por conta do ineditismo, 

a iniciativa teve repercussão nacional. Veículos de comunicação, tanto da chamada grande 

mídia quanto da mídia alternativa, lançaram olhares sobre o pioneirismo baiano.  

O fato rendeu um acontecimento jornalístico. Nesse sentido, no entendimento de 

Moura (2014, p. 70), acontecimento é aquilo que tem uma dimensão maior que o  

ordinário, ou seja, é “[...] um fato que ganha visibilidade e desdobramentos, em outras 

palavras, impõe seus modos de latência”.  

Para o pesquisador francês Charaudeau (2010 apud MOURA, 2014), os 

acontecimentos são sempre mediados. Portanto, “[...] nunca são transmitidos em seu estado 

bruto aos leitores. O processo de construção do sentido é, assim, conduzido pela ‘instância de 

produção’ que torna os eventos inteligíveis” (MOURA, 2014, p. 69). A autora continua 

afirmando que a informação midiática não é concebida como um espelho que reflete os 

acontecimentos que circulam no espaço público, mas como uma realidade construída.  
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Nesse sentido, até a transformação do acontecimento em notícia, esses processos envolvem 

racionalizações, “que envolvem desde o critério de seleção dos fatos e atores aos quais os 

jornalistas recorrem na produção da notícia, até os modos de visibilidade escolhidos 

(MOURA, 2014, p. 69)”.  

Ainda referenciando Charaudeau, Moura (2014, p. 69, grifos da autora) elenca  

alguns critérios de noticiabilidade que potencializam a conversão do acontecimento em  

notícias, como a atualidade, a socialidade e a imprevisibilidade: “O potencial de  

atualidade do acontecimento é visto como central no contrato midiático; é capaz de guiar as 

escolas temáticas e de explicar duas das principais características do discurso midiático: 

efemeridade e a-historicidade”. Para Charaudeau (2007, p. 99), “o acontecimento nasce, vive 

e morre numa dialética permanente da ordem e da desordem, dialética que  

pode estar na natureza, mas cuja percepção e significância dependem de um sujeito que 

interpreta o mundo”.  

Tuchman (1973 apud TRAQUINA, 2005, p. 198) enxerga a questão da noticiabilidade 

como resultado de diversas negociações que legitimam o status quo. Para a socióloga,  

“os grupos sociais que atuam fora do consenso são vistos como marginais e sua marginalidade 

é tanto maior quanto mais se afastarem do social legitimado [...]”. Nesse sentido, pela  

ótica da teoria interacionista, “as notícias são um aliado das instituições legitimadas”  

(TRAQUINA, 2005, p. 199).  

 

5.3.1 A cobertura da mídia durante a 1ª Confecom 

 

Entre os dias 14 e 17 de dezembro de 2009, foi realizada, em Brasília, a  

1ª Confecom, que foi precedida pelas etapas municipais e estaduais. A 1ª Confecom foi 

resultado de uma ampla mobilização por parte da sociedade civil e trazia, em seu bojo, a 

necessidade de pensar o cenário comunicacional brasileiro numa perspectiva de convergência 

tecnológica atrelada à defasagem da legislação ainda vigente no Brasil (BARROS, 2011). 

A partir de 2008, os movimentos sociais “se unem num abaixo assinado para exigir a 

realização de uma conferência nacional que pudesse debater juntamente com as instâncias 

institucionais os rumos da comunicação no Brasil” (CABRAL FILHO; MATOS, 2014, p. 6). 

Já Santos (2010, p. 406) acredita que, desde 2006, a realização da conferência já 

estava em pauta, durante a XIII Plenária do Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação (FNDC), “onde foi decidido que o Fórum elaboraria uma proposta de modelo 

de conferência para a comunicação”. A conferência “buscou fundamentar e atualizar os 
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debates relacionados à Comunicação do país, de modo a fornecer subsídios para a elaboração 

e implementação de políticas públicas para o setor nos próximos anos” (MINICOM, 2010,  

p. 13, apud SOUSA, 2014, p. 19). 

De acordo com Sousa (2014), a conferência resulta muito da tomada de posição que 

norteou o debate sobre a democratização da comunicação, sobretudo, com a publicação, em 

1981, pela UNESCO, de Um mundo, muitas vozes: comunicação e informação na nossa 

época, documento que ficou mais conhecido como Relatório MacBride, sobre o qual falamos 

com mais detalhes no segundo capítulo. Esse debate ainda se respaldava no fato de a 

comunicação ter conquistado, no fim do século XX, o status de direito humano. Para Cabral 

Filho e Matos (2014, p. 6), a realização da conferência significou uma importante vitória  

para os movimentos sociais: “pela primeira vez o Estado se abriu para um mecanismo formal 

de negociação e consulta com toda sociedade no que diz respeito a esse assunto”. Segundo os 

autores, a conferência colocou em destaque a necessidade de um marco regulatório “que 

dividisse o protagonismo midiático dos poucos grupos detentores de grandes monopólios com 

toda a sociedade excluída e marginalizada do processo de produção e difusão 

comunicacional” (CABRAL FILHO; MATOS, 2014, p. 6-7). 

Durante a realização da 1ª Confecom, convocada pelo então presidente, Luiz  

Inácio Lula da Silva, foi aprovada a criação de conselhos estaduais de comunicação  

nas unidades da federação, dentro eixo temático “Cidadania: direito e deveres”, no  

âmbito do tema “democratização da comunicação”. No total, 633 propostas foram aprovadas 

(SANTOS, 2010). 

 

Ainda durante a fase preparatória da conferência as principais entidades 

representativas do setor empresarial da comunicação decidiram abandonar a 

Confecom. Em agosto de 2009 a Associação Brasileira de Emissoras de 

Radio e Televisão (Abert), Associação Brasileira de Internet (Abranet), 

Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA), Associação dos 

Jornais e Revistas do Interior do Brasil (ADJORI Brasil), Associação 

Nacional dos Editores de Revistas (ANER) e Associação Nacional de 

Jornais (ANJ) divulgaram por meio de nota sua saída da decidiram se 

desligar da Comissão Organizadora Nacional da Confecom. (SANTOS, 

2010, p. 407). 

 

Nesse contexto, apenas a Associação Brasileira de Telecomunicações (TeleBrasil) e a 

Associação Brasileira de Radiodifusão (ABRA), cujas emissoras (TV BAND e Rede TV) 

eram as únicas associadas, permaneceram na conferência (SANTOS, 2010, p. 406). Não à toa, 

cinco matérias foram “[...] produzidas pela Rede Bandeirantes de Comunicação, único dos 
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quatro veículos analisados que fez uma cobertura efetiva do evento, acompanhando todas as 

discussões realizadas”.  

Para Sousa (2014), a situação evidenciou a disputa no âmbito da comunicação social. 

De um lado, estava a sociedade civil organizada, cujo objetivo era ampliar o debate  

sobre a democratização da comunicação no Brasil, e, de outro, as empresas de  

comunicação, interessadas no status quo de uma regulamentação ultrapassada, que não 

acompanhava desenvolvimento tecnológico.  

 

Com a intenção de se preservarem ao máximo das críticas advindas do 

primeiro segmento, no interior da arena política, aquelas empresas relutam 

em se submeter ao debate político, recorrendo a estratégias retóricas que 

resultam, quase sempre, em mantê-las livre de interferências que visam 

modificar este quadro oligopólico e permeado de barreiras tanto para a plena 

concorrência como para a democratização do setor. (SOUSA, 2014, p. 18).  

 

Referenciando Mouffe, Sousa (2014, p. 24) ainda afirma que a criação dos conselhos 

estaduais de comunicação como proposta aprovada pela 1ª Confecom pode ser vista sob a 

ótica do modelo agonístico de democracia, que “aceita o conflito de opiniões, racionais ou 

envolvidas pelas paixões, como natural à democracia”. No entanto, “a dificuldade para 

realizar este propósito se encontrar, exatamente, na relutância do empresariado de mídia e de 

suas representações em reconhecer as demandas da sociedade civil organizada” (SOUSA, 

2014, p. 24). 

Para Santos (2010), o choque de interesses entre as empresas de comunicação e a 

organização da conferência acabou refletindo na cobertura que a mídia deu ao evento, 

reservadas algumas exceções. A TV Globo, por exemplo, divulgou nota nas edições dos dias 

14 e 17 de dezembro de 2009, enfatizando o seu apoio às entidades patronais que decidiram se 

retirar da conferência:  

 

[...] A representatividade da conferência ficou comprometida sem a 

participação dos principais veículos de comunicação do Brasil. Há quatro 

meses, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a 

Associação Brasileira de Internet, a Associação Brasileira de TV por 

Assinatura, a Associação dos Jornais e Revistas do Interior do Brasil, a 

Associação Nacional dos Editores de Revistas e a Associação Nacional de 

Jornais divulgaram uma nota conjunta em que expõem os motivos de terem 

decidido não participar da conferência. Todos consideraram que as propostas 

que estavam esboçadas na ocasião, e que acabaram mesmo sendo  

aprovadas, estabelecem uma forma de censurar os órgãos de imprensa, 

cerceando a liberdade de expressão, o direito à informação e a livre 

iniciativa, todos previstos na Constituição. (TV GLOBO, 2009 apud 

SANTOS, 2010, p. 407-408). 
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Santos (2010, p. 408) ainda salienta que toda a cobertura do Jornal Nacional,  

da TV Globo, ateve-se à leitura dessa nota: “nada mais foi divulgado”. No caso 

do Grupo Bandeirantes, a situação foi “diferente”. De acordo com o próprio Santos (2010),  

44 materiais jornalísticos foram produzidos pelo grupo entre os dias 14 e 19 de dezembro de 

2009. “Nesse material estão inclusos matéria impressas, trechos de programas radiofônicos, 

entrevistas e as cinco matérias jornalísticas televisivas [...]”. No entanto, “é interessante notar 

que o interesse privado norteou tanto a cobertura da Band quanto o silenciamento do Jornal 

Nacional. Ambos atuaram de acordo com objetivos bem definidos” (SANTOS, 2010, p. 409). 

 

Na Bandeirantes é usada a dramaticidade ao se apresentar os possíveis 

“perigos” da Confecom ao aprovar a criação do Conselho Nacional de 

Comunicação, que supostamente representaria um risco ao direito à 

liberdade de expressão e que contrariaria até a Constituição Brasileira. 

Também é com um tom dramático que a mesma Band anuncia a “nociva” do 

Fundo Nacional e Estadual de Comunicação Pública, colocado como “mais 

um imposto” proposto pelos “movimentos sociais” presentes na Confecom. 

(SANTOS, 2010, p. 411). 

 

No caso dos jornais impressos de circulação nacional, O Estado de S. Paulo publicou 

12 matérias e mais dois editoriais, entre 14 e 18 de dezembro de 2009, período em que 

acontecia a conferência em Brasília.  

 

É interessante destacar que nas matérias, bastante sucintas na maioria dos 

casos, prevalece uma exposição mais superficial das discussões, com vários 

momentos de crítica às propostas de movimentos sociais e segmentos 

“radicais”, que supostamente teriam eliminado a possibilidade de um debate 

democrático com os empresários ao defenderem propostas como o controle 

social da mídia. (SANTOS, 2010, p. 411). 

 

No dia 14 de dezembro, O Estado de S. Paulo publicou o editorial intitulado  

“Os perigos da Confecom”, no qual o jornal coloca em relevo o que julga ser uma ameaça de 

imprensa representada pela conferência (SANTOS, 2010). “Outro ponto que chama a atenção 

é o tratamento dado às ONGs e sindicatos, que são generalizadas de forma pejorativas, como 

se sua atuação e interesses fossem nocivos” (SANTOS, 2010, p. 411). A seguir, está um 

trecho desse editorial: 
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Mas a sua profissão de fé na liberdade de imprensa não impedirá que os 

inimigos dela desistam de usar a conferência para impor uma deturpação 

autoritária do termo "construção de direitos e de cidadania" que consta do 

tema oficial da reunião. Precisamente por isso, seis das oito entidades que 

representam empresas de comunicação, como a Associação Brasileira de 

Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) e a Associação Nacional de Jornais 

(ANJ), decidiram ainda em agosto abandonar a Confecom. A partir do que 

se passou durante a confecção do estatuto da conferência, previram que 

sindicatos e ONGs, com o entusiástico endosso do PT e a aprovação tácita 

de setores do governo, tratariam de aproveitá-la para submeter as empresas 

de mídia a um verdadeiro auto de fé, de modo a justificar os seus intentos 

intervencionistas. (O ESTADO DE S. PAULO, 2009 apud SANTOS, 2010, 

p. 412). 

 

No dia 18 de dezembro, o veículo publicou outro editorial sobre o assunto, este sob o 

título “A exumação de uma ameaça”. No texto, o diário fez uma espécie de balanço da 

Confecom, falando da atuação dos “movimentos sociais” (expressão destacada com aspas na 

publicação) que foram para o evento “com a ideia fixa de se utilizar dele para levar adiante 

suas recorrentes tentativas de arrear a imprensa livre” (O ESTADO DE S. PAULO, 2009 

apud SANTOS, 2010, p. 412). O segundo editorial do jornal ainda se coloca  

contrário à criação do Conselho Nacional de Jornalismo (CNJ), uma das propostas aprovadas 

durante a conferência.  

 

Escaldados pelo fracasso anterior, os autores da proposta – aprovada por 

consenso na Confecom – cuidaram desta vez de expurgar do seu texto os 

aspectos mais claramente nefastos da versão original. Ficaram esmaecidas, 

por exemplo, as passagens que conferiam ao CNJ a prerrogativa de 

"orientar" a produção jornalística no âmbito das empresas de comunicação. 

Segundo o vice-presidente da Fenaj, Celso Schröder, o Conselho fiscalizará 

o trabalho do jornalista – uma formulação suficientemente vaga para 

comportar intromissões as mais variadas nos procedimentos que regem esse 

trabalho no dia a dia das redações, dando indiretamente à Fenaj, que decerto 

tratará de controlar a composição do colegiado, uma soma de poderes 

espúrios. (O ESTADO DE S. PAULO, 2009, apud SANTOS, 2010, p. 413). 

 

O editorial ainda relacionava as propostas aprovadas na Confecom a uma política 

restritiva à imprensa, que estaria acontecendo em outros países da América Latina, a exemplo 

de Argentina e Venezuela.  

Santos (2010) analisou ainda o editorial do jornal O Globo, também no dia 18 de 

dezembro de 2009, e notou basicamente as mesmas estruturas argumentativas dos editoriais 

de O Estado de S. Paulo. O texto do editorial de O Globo, intitulado “Cartas marcadas”, 

repete a estratégia do jornal O Estado de S. Paulo ao justificar a ausência do empresariado do 

setor, afirmando, ainda, que as propostas apresentadas e aprovadas durante a conferência são 
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inconstitucionais e “vão contra a liberdade de imprensa e expressão, procuram intervir nas 

redações e criar obstáculos à ação da iniciativa privada nos meios de comunicação”  

(O GLOBO, 2009, apud SANTOS, 2010, p. 413). O editorial ainda define a 1ª Confecom 

como “wishful thinking em que grupos de esquerda, corporações sindicais, ONGs, 

movimentos ditos sociais e similares desenharam o seu país ideal, na tentativa de influenciar a 

sociedade”(O GLOBO, 2009 apud SANTOS, 2010, p. 413). O editorial de O Globo  

também opinou sobre a criação do CFJ, proposta pela Confecom. Segundo o jornal, tratava-se  

de “[...] uma entidade paraestatal sugerida no primeiro mandato de Lula, com poderes  

para cassar registro de profissionais, a serem julgados por algum ‘conselho de ética’, 

certamente composto por comissários, algo inspirado no livro ‘1984’, de George Orwell (O 

GLOBO, 2009, apud SANTOS, 2010, p. 414). 

 

No caso dos veículos analisados, apenas no caso da cobertura da Rede 

Bandeirantes os interesses particulares foram explicitados pelo próprio 

veículo, ao divulgar e defender abertamente as propostas da Abra. Os demais 

preferiram usar a bandeira genérica da defesa à liberdade de imprensa e 

questionar a validade da Confecom. (SANTOS, 2010, p. 414). 

 

Nesse diapasão, é válido o posicionamento do professor Venício Lima, em seu artigo 

publicado no portal Carta Maior, em 18 de dezembro de 2009, intitulado A grande mídia e a 

segunda Confecom. No texto, o autor afirma que, no Brasil, “não há tradição de debate 

democrático entre os atores dominantes (governo e grupos privados de mídia) e a sociedade 

civil na definição das políticas públicas do setor de comunicações” (LIMA, 2009).  

Antes de finalizar este tópico do presente estudo, cabe uma referência à pesquisa de 

Machado e Domingos (2015), que analisaram, por amostra, a cobertura do jornal  

O Estado de S. Paulo em relação à Ley de Medios, aprovada na Argentina, durante o governo 

de Cristina Kirchner.  

 

A Lei dos Serviços Audiovisuais (LSCA) da Argentina, também chamada de 

Ley de Medios (Lei dos Meios) [...] tem sido alvo de ataques constantes por 

parte do jornal o Estado de S. Paulo. O diário paulista, assim como outros 

veículos da imprensa brasileira, tais como a TV Globo, criticou  

com veemência o conjunto de leis que regulamentou as comunicações no 

país e que também visa por fim aos oligopólios formados na área. 

(MACHADO; DOMINGOS, 2015, p. 595). 

 

Nesse sentido, a grande mídia nacional não é só contrária a iniciativas que  

visam regulamentar a mídia dentro do próprio Brasil, mas também em países como a 

Argentina e Venezuela.  
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5.3.2 A mídia nacional e os conselhos estaduais de comunicação 

 

 Como vimos no terceiro capítulo desta dissertação, nove das 26 constituições  

estaduais trazem o dispositivo para a criação de conselhos estaduais de comunicação, 

seguindo o princípio da simetria constitucional (LIMA, 2013). Como nem todas as 

constituições fazem menção ao conselho, e mesmo aquelas que a fazem, até a 1ª Confecom, 

não tinham colocado os conselhos em funcionamento, a criação desses colegiados também foi 

colocada como proposta durante a conferência, a qual foi aprovada, como já vimos neste 

capítulo. Para Santos (2014, p. 30, grifo do autor), no entanto, empresas de mídia e suas 

entidades representativas vão se colocar na oposição diante da concretização das políticas 

públicas aprovadas durante a conferência, já que: 

 

[...] o atual status quo lhe beneficia muito mais que às participantes [...] e 

esta posição ressoará por vários canais: das páginas impressas dos jornais, 

perpassando as frequências de rádio e televisão, até os discursos dos 

parlamentares [...]. 

 

Desse modo, a 

 

[...] disputa torna-se renhida e dilatada, na medida em que, inegavelmente, a 

conferência fora legitimada com a presença de um percentual mínimo das 

representações do empresariado e os desistentes não pouparão esforços para 

guiar a opinião pública e ditar diretrizes políticas contra as medidas que 

visem concretizar aquelas teses, principalmente as que tratam dos conselhos 

de comunicação. (SOUSA, 2014, p. 28).   

 

Lima (2015, p. 207) nos conta que, entre o início da década de 1990 e o fim de 2010, 

houve diferentes propostas para a criação dos conselhos estaduais de comunicação, no 

entanto, “passaram praticamente despercebidas aos olhos dos grupos de mídia comercial 

hegemônicos no país”.  

 

No entanto, a realização da 1ª Conferência Nacional de Comunicação 

(Confecom), em dezembro de 2009, e a aprovação do Projeto de Indicação 

nº 72.10 pela Assembleia Legislativa do Ceará, entre o 1º e o 2º turnos da 

eleição presidencial de 2010 (19 de outubro), despertaram os adversários e 

deram a um incrível ciclo de reações no qual se acusa as propostas de se 

originarem exclusivamente na Confecom; de pretender “controlar” os meios 

de comunicação; e de serem, in limine, inconstitucionais. (LIMA, 2015, 

p.207-208, grifo do autor). 
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Nesse sentido, de acordo com o próprio Lima (2015, p. 208), houve uma mudança de 

paradigma por parte da mídia comercial. O conselho estadual de comunicação, que fora 

negligenciado, por meio do silêncio da mídia, passa a ter visibilidade. “O mote geral para o 

ciclo de reações foi dado por editoriais, artigos e matérias publicadas nos principais jornais e 

reproduzidos em todo país”. Embora o Conselho Estadual de Comunicação Social da Bahia 

tenha sido o primeiro do Brasil a ser posto em funcionamento, em 2012, a primeira tentativa, 

após a 1ª Confecom, aconteceu no Ceará, ainda em 2010. Cinco dias após a aprovação do 

projeto de indicação pela Assembleia Legislativa do Ceará, o jornal O Estado de S. Paulo 

publicou um editorial, no dia 24 de outubro de 2014, com o título “O assédio petista  

à mídia” (LIMA, 2015). Um trecho desse texto pode ser observado a seguir: 

 

As tentativas de controlar os meios de comunicação no Brasil poder ser 

abertas ou camufladas. [...] A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou, por 

unanimidade, o projeto de uma deputada petista que institui no Estado um 

Conselho de Comunicação Social – na linha prevista pela aparelhada 

Conferência Nacional de Comunicação (Confecom) realizada em dezembro 

de 2009, sob os auspícios do Planalto. [...] O pretendido conselho cearense, 

que depende da sanção do governador Cid Gomes, do PSB, quer fiscalizar os 

meios de comunicação do Estado, criar condições para a “democratização” 

da informação e orientar a distribuição das verbas publicitárias estaduais 

considerando a “qualidade e pluralismo” da programação dos órgãos de 

mídia eletrônica. [...] Para o diretor executivo da Associação Nacional dos 

Jornais (ANJ), Ricardo Pedreira, a proposta é “obscurantista, autoritária e 

inconstitucional”. “Quem deve controlar os veículos de comunicação deve 

ser a audiência”, argumenta. “Não cabe a nenhum órgão do Estado exercer 

esse papel”. (O ESTADO DE S. PAULO, 2010, apud LIMA, 2015, p. 209). 

 

No dia seguinte à publicação do editorial de O Estado de S. Paulo, foi a vez de  

Folha de S. Paulo pautar a iniciativa da Assembleia Legislativa do Ceará. O jornal publicou o 

editorial “Mais 3 Estados têm projetos para monitorar a mídia”, com o subtítulo “Depois do 

CE, BA, AL e PI preparam  para implantar órgãos de controle” (Figura 1). 

No entanto, para Lima (2015, p. 214), que analisou todos os textos para a criação dos 

conselhos nas unidades federativas, “não há qualquer dos anteprojetos, projetos, decretos e/ou 

leis de criação de CECS, reproduzidos e/ou analisados [...] que tenha em suas atribuições 

exercer o ‘controle da mídia’”.  
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Figura 1 – Trecho digitalizado do editorial de Folha de S. Paulo (versão on-line)
9
 

 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2017).   

 

Lima (2015) ainda afirma que, além dos jornais, a OAB também se posicionou 

contrária à criação dos conselhos estaduais de comunicação. O então presidente da seccional 

do Ceará, Valdetário Mota, afirmou que, “da forma como está (o projeto indicativo), ele 

cerceia a plena liberdade de expressão e é inconstitucional” (LIMA, 2015, p. 210).  

Passados três dias, a OAB nacional publicou nota de repúdio “aos projetos de criação de 

órgãos vinculados ao Executivo para monitorar os veículos de comunicação em diversos  

Estados da Federação” (LIMA, 2015, p. 213). A Folha de S. Paulo acabou por  

também publicar em seu site uma matéria sobre o posicionamento da OAB (Figura 2). 

 

                                                 
9
 Os recortes ilustrados nas figuras dispostas ao longo deste capítulo foram capturados/digitalizados pelo autor, a 

partir de pesquisa nos websites e também em edições impressas das publicações já referenciadas. 
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Figura 2 – Trecho digitalizado da matéria da Folha de S. Paulo (versão on-line) 

 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2017).  

 

A matéria da Folha de S. Paulo só utiliza como fonte o presidente nacional da OAB, 

Ophir Cavalcante, que segue, durante todas as aspas utilizadas pelo texto, tecendo ferrenhas 

críticas à aprovação, pela Assembleia Legislativa do Ceará, do projeto de indicação que cria o 

conselho estadual de comunicação daquele local.  

 Como se sabe, o projeto de indicação, aprovado pelo Poder Legislativo do Estado do 

Ceará, acabou sendo engavetado pelo governo de Cid Gomes, e o conselho acabou não saindo 

do papel. No entanto, a Bahia conseguiu aprovar, em 2011, uma lei, pela sua casa legislativa, 

sancionada pelo então governador, Jaques Wagner. Nesse contexto, como já vimos,  

a Bahia foi o primeiro estado brasileiro a colocar em funcionamento um conselho  

estadual de comunicação. 

 Seguindo a mesma tendência de enquadramento de ocasiões anteriores, no dia seguinte 

à nomeação dos conselheiros da Bahia, o jornal O Globo trouxe, em sua versão on-line,  

uma matéria com o título “Abert critica Conselho de Comunicação Social da Bahia”. O texto 

ouviu duas fontes da Abert, o governador Jaques, além do diretor-executivo da ANJ. 
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Figura 3 – Trecho digitalizado da matéria de O Globo (versão on-line)  

 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2017). 

 

No mesmo dia da matéria de O Globo, o jornal Folha de S. Paulo também publicou, 

pelo menos em sua versão web, uma matéria destacando a criação do Conselho Estadual de 

Comunicação Social da Bahia, sob o título “Bahia instala conselho para ‘orientar’ órgãos 

estaduais de comunicação” (Figura 4). Assim como a matéria de O Globo, o texto da  

Folha de S. Paulo só utiliza como fonte o governador Jaques Wagner e a entidade patronal, no 

caso, a Abert. Segundo a publicação, “Wagner negou que o colegiado vá interferir ou 

controlar o conteúdo de veículos de comunicação, mas o texto genérico da lei confere 

atribuições aos conselheiros também na esfera privada”. A Folha de S. Paulo finaliza a sua 

matéria, de quatro pequenos parágrafos, afirmando que: “A Abert (Associação Brasileira de 

Emissoras de Rádio e TV) disse que a criação do conselho é inconstitucional porque cabe à 

esfera federal legislar sobre o tema”. 
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Figura 4 – Trecho digitalizado da matéria da Folha de S. Paulo (versão on-line)  

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

  

Até aqui, apresentamos uma exposição descritiva, de cunho bibliográfico, sobre a 

cobertura da chamada grande mídia, desde a 1ª Confecom, passando pela tentativa de 

instalação do Conselho Estadual de Comunicação do Ceará, finalizando com a exposição de 

dois grandes diários brasileiros, O Globo e Folha de S. Paulo, quando noticiaram a criação do 

Conselho Estadual de Comunicação Social da Bahia, em janeiro de 2012. 

Nas próximas páginas, nas seções 5.4 e 5.5, debruçaremo-nos, com mais afinco, ao 

corpus deste trabalho, considerando a cobertura dos jornais baianos A TARDE e Correio*, 

exatamente no dia posterior à instalação do conselho na Bahia, ou seja, os textos jornalísticos 

publicados pelos dois veículos no dia 11 de janeiro de 2012
10

. Vale registrar que tanto  

A TARDE quanto o Correio* são sócios da ANJ, entidade patronal que se posicionou contra a  

1ª Confecom e as iniciativas que visavam implantar o conselho estadual de comunicação nas 

unidades da federação.  

                                                 
10

 Nas próximas seções, faremos uso de trechos diretos dos jornais A TARDE e Correio* para exemplificar as 

análises discursivas das matérias publicadas (referentes ao conteúdo em estudo). Como forma de creditar o 

conteúdo e também de aproximar o leitor do objeto, serão disponibilizadas figuras com trechos das matérias 

analisadas, material que foi coletado durante a realização desta pesquisa.   
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5.4 A COBERTURA DO JORNAL A TARDE 

 

Em sua página A10, da editoria de política, o jornal A TARDE, do dia 11 de  

janeiro de 2012, exatamente no dia seguinte ao da posse dos conselheiros de comunicação da 

Bahia, reservou uma página inteira exclusivamente para tratar do assunto (Figura 5). Sob o 

título “Bahia tem primeiro conselho do País para políticas públicas de comunicação social”,  

o texto de A TARDE, no formato de reportagem, trazia como subtítulo: “Órgão tem 

representantes indicados e eleitos do governo, de movimentos sociais, sindicatos e empresas”, 

utilizando como antetítulo “participação”, a palavra grifada em letras maiúsculas, na cor azul, 

diferentemente do título e do subtítulo, que estavam em preto e branco.  

Assinada pelo repórter João Pedro Pitombo, a reportagem de A TARDE abre seu 

primeiro parágrafo com o tradicional lide jornalístico, informando, neste primeiro bloco do 

texto, que o governador Jaques Wagner, no dia anterior, havia empossado, na sede do 

Ministério Público da Bahia, os 27 conselheiros que integrariam o novo colegiado. O texto 

finaliza o primeiro parágrafo salientando: “primeiro colegiado do tipo instalado no Brasil, ele 

será deliberativo e terá como principal objetivo a elaboração de políticas públicas para a área, 

como a construção de um Plano Estadual de Comunicação”. A reportagem segue, então, para 

o seu segundo parágrafo, fazendo referência à Conferência Estadual de Comunicação, “em 

que as entidades da sociedade civil reivindicaram a criação do colegiado”, formalizado a 

partir da aprovação, no ano de 2011, da Lei nº 12.212, que, além da reforma da estrutura 

organizacional do governo estadual, estabelecera a criação do conselho.  

A reportagem continua o seu terceiro parágrafo ouvindo sua primeira fonte, o 

presidente do conselho, o então secretário estadual de comunicação social, Robinson 

Almeida, extraindo da fala deste que a criação do colegiado estava prevista na Constituição 

Estadual da Bahia, promulgada em 1989, e que a função do novo órgão é a de formular a 

política de comunicação estadual. O jornal A TARDE utilizou o seguinte trecho do  

presidente do conselho entre aspas: “é preciso enxergar o setor como um segmento que 

demanda políticas públicas, assim como acontece com a educação e cultura”.  

A reportagem de A TARDE, em seguida, apresenta um intertítulo. O termo “debate”, 

como chamada dessa parte da reportagem, em tom azul e com destaque em negrito, dá 

sequência ao texto, trazendo a segunda fonte que compõe o seu material jornalístico. 
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Figura 5 – Página digitalizada da matéria de A TARDE 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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Nesse quinto parágrafo, A TARDE continua apontado que “a instalação de CCS’s  

nos níveis estadual e federal enfrenta a resistência da Associação Nacional dos Jornais 

(ANJ)”, que se opôs à criação do conselho nacional e aos colegiados de outros estados que 

propuseram iniciativas semelhantes, como o Ceará. O jornal, então, ouve o diretor-executivo 

da entidade patronal — à qual o próprio A TARDE é associado —, Ricardo Pedreira.  

A reportagem afirma que o representante da ANJ diz esperar que o conselho baiano se volte 

apenas para questões estaduais. Em seguida, são utilizadas as aspas dessa fonte da ANJ: 

“Somos contrários por entendermos que há nele uma intenção de controle social da mídia. 

Agora que temos um exemplo prático na Bahia, vamos acompanhar o trabalho e ver como o 

conselho vai ser portar”.  

A reportagem apresenta a sua terceira fonte, o então governador Jaques Wagner. 

Primeiro, o texto afirma, sem aspas, que o governador “reiterou” que o objetivo do conselho 

ora instalado objetiva debater políticas de comunicação no âmbito do governo estadual, 

afastando assim a interferência do colégio nos meios de comunicação. Em seguida, a fala do 

governador aparece entre as seguintes aspas: “A liberdade de imprensa é um direito garantido 

no texto constitucional. Longe de mim fazer qualquer tipo de controle”. O texto continua com 

a fala do governador, sob o mote de que ele acredita ser inócua qualquer ingerência sobre a 

imprensa. “A sociedade brasileira já mostrou que é madura e que não aceita barreira à sua 

livre expressão”.  

O texto de A TARDE ressalta que o governador fora aplaudido pelos presentes durante 

a cerimônia de posse dos conselheiros e confere à fonte mais uma aspa: “lutamos a vida 

inteira contra isto. Não queremos controlar nem ser controlados”. Finalizando esse trecho da 

reportagem, A TARDE salienta que, mesmo sem poder deliberar diretamente sobre o conteúdo 

dos veículos de comunicação, “o conselho poderá receber denúncias sobre o que possa ser 

considerado abuso e violação de direitos humanos na mídia. Os casos serão avaliados e 

encaminhados ao Ministério Público”. Na composição da reportagem, o jornal ainda  

destaca, no lado esquerdo inferior da sua página, mais algumas das atribuições do  

conselho, com o texto em negrito, que se destaca do restante do texto. Em um dos blocos,  

sob a chamada “Plano de Banda Larga será debatido”, em azul, negrito e em caixa alta, 

afirma-se que: 
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O fomento à inclusão digital e o acesso às redes digitais no território baiano 

são elencados como atribuições do conselho. Com isso, o debate sobre o 

Plano Nacional de Banda Larga (PNLB) deverá ganhar forças nas reuniões 

do colegiado. Atualmente, a Bahia possui apenas quatro municípios inscritos 

no programa, que fornece internet banda larga a preços populares.  

A operadora Oi, que atua no na implantação do plano na Bahia, promete 

chegar a 37 municípios até o final deste ano. 

 

Logo abaixo, no mesmo formato do texto anterior, com as fontes tipográficas em 

negrito e o título “Papel da TV pública terá destaque”, também em negrito, em caixa alta e na 

cor azul, a reportagem de A TARDE dá outro exemplo de atuação do conselho ao dizer que: 

 

A missão do sistema público de comunicação também deverá entrar na 

agenda de debates do Conselho de Comunicação.  Entidades com assento no 

conselho, como o Coletivo Intervozes, defendem a criação de um órgão 

curador para entidades como a TV Educativa e a rádio Educadora FM.  

O objetivo é garantir a não interferência do governo na programação.  

As entidades também apoiam a criação de um fundo independente para 

financiar o sistema de comunicação público, garantido sua autonomia. 

 

A publicação traz outro texto dentro do conjunto de sua reportagem, com o título 

“Debate sobre ‘politização’ dos veículos fica em segundo plano”, com aspas mesmo,  

tratando do tema que envolve políticos com mandatos eletivos que são proprietários de 

veículos de comunicação, afirmando que o assunto foge da jurisdição do Conselho Estadual 

de Comunicação da Bahia, já que, segundo o veículo, o tema é considerado uma atribuição de 

entidades da esfera federal, como o Ministério das Comunicações e o Congresso Nacional.  

O texto traz uma pesquisa realizada pelo jornalista Daniel Herz — amplamente conhecida por 

movimentos sociais e militantes da comunicação —, que se chama Donos da Mídia.  

O jornal revela dados da pesquisa que mostram que 271 políticos brasileiros são sócios ou 

diretores de empresas de radiodifusão; na Bahia, 27 políticos estão nessa situação, de acordo 

com o material apresentado pela reportagem.  Os trechos a seguir, retirados da reportagem, 

ilustram essa questão: 

 

O estudo cruzou dados da Agência Nacional de Telecomunicações com a 

lista de prefeitos, deputados e senadores de todo país. [...] Durante as 

negociações para a criação do conselho baiano, o acompanhamento das 

atividades de tele e radiodifusão e as suas relações com a classe política foi 

alvo de discordâncias. A proposta foi sugerida pelas entidades sociais, mas 

refutadas por parte dos empresários. 

 

Em seguida, a reportagem ouve uma fonte do Coletivo Intervozes, Pedro Caribé, 

conselheiro na cota dos movimentos sociais. O texto apresenta o ponto de vista do 
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entrevistado com relação à questão. Caribé aparece na reportagem afirmando que a proposta 

fora rejeitada, porque os empresários argumentaram se a pauta estaria na atribuição do 

conselho. A TARDE ainda abre mais espaço para Caribé dando-lhe as seguintes aspas: “Esta 

foi a única grande condição que foi colocada por empresários para aprovação do conselho”.  

Ainda na página A10, A TARDE apresenta outra reportagem, como matéria que 

completa o texto principal. Sob o título “Atuação é cercada de expectativas”, o jornal, dessa 

vez, abre espaço para entidades representativas, no que diz respeito às suas expectativas 

quanto à criação do conselho. No texto, A TARDE ouve a ABI, a direção do próprio  

jornal, o Sinjorba, além da FENAJ. A abertura do texto fala da expectativa, por parte dos 

conselheiros empossados, quanto ao funcionamento do novo colegiado ora instalado no 

estado. “A criação do Conselho de Comunicação da Bahia foi recebida pelos conselheiros 

empossados na manhã de ontem como um instrumento para democratizar o acesso à 

comunicação do Estado, garantido de ideias e opiniões”. A reportagem colhe o depoimento do 

presidente da ABI, Walter Pinheiro, que afirma que o conselho poderá contribuir com a 

formulação de políticas públicas voltadas para a comunicação, na Bahia. A visão de Pinheiro 

é apresentada pelo jornal A TARDE no sentido de ressaltar que a ABI ficará atenta quanto a 

questões relacionadas à liberdade de imprensa.  

Nesse sentido, o jornal utiliza as seguintes aspas para a referida fonte: “Estaremos 

atentos a estes aspectos. Nada que possa ameaçar a liberdade de expressão ou dificultar a 

prática do jornalismo terá a nossa complacência”. Em seguida, aparece como fonte o próprio 

grupo A TARDE, através do seu diretor-geral, Edivaldo Boaventura. O texto deixa claro  

que Boaventura é membro do Conselho Estadual de Comunicação, representando o segmento 

de empresas de jornais e revistas. Boaventura aparece no texto dizendo que o conselho terá 

“um papel importante” na qualificação da comunicação na Bahia e que será prestada “[...] 

toda a colaboração necessária, com a apresentação de um temário para discussões e 

resoluções”. A reportagem ainda ouve a presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado da 

Bahia, Marjorie da Silva Moura, utilizando a deixa de que o conselho poderá pluralizar e 

interiorizar o acesso à comunicação na Bahia. “Poderemos contribuir no sentido de 

interiorizar os meios e apoiar a comunicação que nasce dos movimentos sociais”.  

A reportagem segue com o intertítulo “repercussão” e dá espaço a mais um diretor do grupo 

do jornal, desta vez, um de seus proprietários: 
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A criação do conselho de comunicação também repercutiu juntos a 

personalidades e entidades de jornalismo. Diretor-executivo do Grupo A 

TARDE, Sylvio Simões, afirmou que o conselho deverá contribuir para 

acabar o apartheid entre Estado e sociedade. ‘Precisamos compreender que o 

Estado é a cidadania, por isso, precisamos nos aproximar dele. A TARDE 

pode contribuir com a defesa da pluralidade, da transparência, da 

importância cidadã de cada qual se manifestar. O pluralismo democrático é o 

arquétipo para construirmos uma nação mais generosa e próspera’, afirmou. 

 

 O jornal A TARDE finaliza sua reportagem sobre o Conselho Estadual de 

Comunicação Social da Bahia utilizando o intertítulo “Evolução”, espaço em que ouve o 

presidente da FENAJ, Celso Schroder: 

 

Já o presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Celso 

Schroder, pontuou que os com participação da sociedade é uma forma 

republicana consagrada em países democráticos. ‘O conselho de 

comunicação está longe de ser qualquer tipo de censura’. Com a iniciativa do 

governo baiano, Schroder torce para que a experiência seja replicada. Aliada 

à formação do Conselho Estadual de Comunicação, ele defende a 

implantação marco regulatório. ‘São questões prementes e que precisam ser 

aprovadas’, avalia. 

 

O espaço da página A10 da editoria de política de A TARDE foi preenchido com uma 

coluna apresentando todos os conselheiros que ora tomavam posse, com a informação de qual 

segmento da sociedade cada um representava no colegiado. No caso das fotografias, a 

reportagem utilizou duas imagens para compor a página em que noticiou a instalação do 

conselho. A primeira, para ilustrar o texto “Bahia tem o primeiro conselho do País para 

políticas públicas de comunicação social”, foi centralizada no texto, com bastante destaque, 

mostrando a mesa com as autoridades que estavam na cerimônia de posse dos conselheiros de 

comunicação. O enquadramento da fotografia de Larissa Fontes, da agência A TARDE, 

mostra, com nitidez, um painel que estava atrás da mesa, com o seguinte texto: “Conselho de 

Comunicação Social, mais democracia e informação na nova Bahia”. Outra imagem utilizada 

pela reportagem ilustra o texto “Atuação é cercada de expectativas”, que traz uma foto do 

presidente de Celso Schroder, presidente da FENAJ, acompanhada da seguinte legenda: 

“Schroder: conselho é tradição em países democráticos”. 

A escolha de A TARDE por alocar a notícia da criação do conselho de comunicação na 

editoria de política chama a nossa atenção para o postulado de Neveu (2006, p. 84). Para o 

autor, as editorias funcionam como um “instrumento de percepção da realidade”, que valoriza 

e proíbe certos assuntos.  
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O tropismo dos jornalistas políticos em direção às instituições 

representativas, aos partidos, às disputas eleitorais não está por acaso na 

subcobertura durável dos movimentos sociais ou na pouca atenção dada à 

elaboração e aos impactos concretos de diversas políticas públicas. 

(NEVEU, 2006, p. 84).  

 

No caso da reportagem de A TARDE, o jornal, na contramão do argumento de Neveu, 

pautou o tema na editoria de política, que tradicionalmente noticia assuntos no âmbito da 

politic, conforme vimos no primeiro capítulo. Nesse sentido, apresentar o tema ao leitor, na 

editoria de política, demonstra o interesse do jornal em discutir no âmbito da própria política, 

no sentido não apenas da politic, mas também da policy.       

 Charaudeau (2007, p. 59) afirma que a informação midiática “fica prejudicada porque 

os efeitos visados, correspondentes às intenções da fonte de informação, não coincidem 

necessariamente com os efeitos produzidos no alvo”. Ainda, para o autor, esse alvo 

“reconstrói implícitos a partir de sua própria experiência social, de seus conhecimentos e 

crenças” e, a depender do contexto, “uma informação pode produzir um efeito de  

banalização, de saturação, de amálgama ou, ao contrário, de dramatização” 

(CHARAUDEAU, 2007, p. 59).  

 

Os acontecimentos que surgem no espaço público não podem ser reportados 

de maneira exclusivamente factual: é necessário que a informação seja posta 

em cena de maneira a interessar o maior número possível de cidadãos – o 

que não garante que se possam controlar seus efeitos. Sendo assim, as mídias 

recorrem a vários tipos de discursos para atingir seus objetivos. 

(CHARAUDEAU, 2007, p. 60). 

 

Nesse sentido, os fatos noticiáveis precisam passar pelos chamados critérios de 

noticiabilidade e também pelo crivo editorial da publicação. O fato transformado em notícias, 

dentro dos processos produtivos do jornalismo e da empresa jornalística, ainda precisa passar 

por diversas questões, como enquadramento, espaço ganho na página do jornal,  

composição gráfica — ou seja, aquilo de Charaudeau (2007) chama de instância midiática. 

Damasceno (2011) afirma que é preciso “selecionar quais histórias têm potencial para se 

tornar notícia, quão significantes elas são em relação às demais, qual a importância para o 

público leitor e quais imagens são apropriadas para acompanhar o texto” e, sobretudo,  

qual lugar o texto ocupará na edição. Nesse diapasão, quando A TARDE escolhe noticiar a 

criação do Conselho Estadual de Comunicação Social da Bahia, demonstra que o fato 

mereceu tomar conhecimento público, fazendo, assim, o debate circular no espaço público.  

A escolha do jornal em divulgar o texto em uma página inteira demonstra também o grau de 
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importância que foi dado ao assunto. O fato de A TARDE ter feito, na sua edição, uma 

chamada na capa (Figura 6) para o assunto corrobora a nossa perspectiva.  

 

Figura 6 – Digitalização da chamada de capa de A TARDE  

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Moura (2014, p. 59) afirma que “as chamadas são construídas de forma a conquistar a 

atenção do público e sua diagramação propõe um percurso de leitura para o os 

coenunciadores”. Embora não tenha posicionado o assunto como principal na sua capa,  

o jornal utilizou o chapéu “políticas públicas” acompanhado da seguinte chamada  

convidativa para a leitura da reportagem: “Estado instala o 1ª conselho de comunicação”.  

Para Mouillaud (2012 apud MOURA, 2014, p. 59), a primeira página do jornal é como uma 

área sensível que estabelece “uma membrana do jornal, que é sua interface com o mundo 

exterior”. Na visão de Moura (2014, p.59), “as notícias chegam à primeira página por sua 

qualidade de informação (valor-notícia), já que ela se configura como a principal vitrine do 

jornal”. Ainda sobre essa questão, Charaudeau (2007, p. 146-147) diz que:  

 

Na imprensa escrita, a notícia é apresentada segundo critérios determinados 

de construção do espaço redacional e icônico, que seria correspondente ao 

grau de importância que se atribui a ela: a localização (na primeira página ou 

numa página interna, no alto ou no fim da página, com pré-título, título ou 

subtítulo); a tipografia (dimensão e corpo dos caracteres de impressão no 

conjunto dos títulos); a quantidade de superfície redacional (icônica) 

comparada à de outras notícias, em porcentagem.  

 

Agora, vamos adentrar na seara analítica do título da reportagem de A TARDE, “Bahia 

tem primeiro conselho do País para políticas públicas de comunicação social”. Para Moura 
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(2014), nas páginas internas dos jornais impressos, os títulos e as fotos têm papéis importantes 

para captar a atenção leitor.  

 

Por possuírem um papel estratégico na construção do elo do suporte com os 

leitores é que os títulos que se configuram como um dos objetos que 

fundamenta o estudo de contrato de leitura. Os leitores usualmente 

percorrem os títulos das páginas dos jornais no processo de leitura e a 

atenção dispensada nos artigos acaba sendo ‘pequena e fragmentária’. 

(MOURA, 2014, p. 60).  

 

Eliseo Verón (2004 apud MOURA, 2014) chama a nossa atenção para a relação da 

natureza dos títulos e sua articulação com o discurso. A partir do conceito de enquadramento, 

o autor fala da dimensão metalinguística dos títulos, ou seja, “o título classifica ou nomeia o 

discurso que o segue” (VERÓN, 2004 apud MOURA, 2014, p. 62). O Quadro 1, a seguir, 

esquematiza os elementos textuais de destaque da reportagem: 

  

Quadro 1 – Elementos textuais das chamadas da reportagem de A TARDE 

 

Antetítulo Título Subtítulo 

“Participação” “Bahia tem primeiro 

conselho do País para 

políticas públicas de 

comunicação social” 

 

“Órgão tem representante 

indicados e eleitos do 

governo, de movimentos 

sociais, sindicatos e 

empresas” 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Ao analisar os elementos que se articulam entre o antetítulo, o título e o subtítulo da 

reportagem de A TARDE, notamos que há um efeito de sentido que nos remete à democracia 

participativa. Diferentemente de outros jornais — como já vimos neste capítulo —, onde a 

criação dos conselhos estaduais de comunicação remetia ao sentido de controle da mídia, 

tentativa de censura e de cerceamento da liberdade de imprensa e de expressão, postura que, 

como sabemos, é antidemocrática, A TARDE, destacou o caráter democrático quando noticiou 

a instalação do Conselho Estadual de Comunicação Social da Bahia. O antetítulo 

“participação” demonstra que o jornal entende a criação do conselho como entidade dotada 

das características participacionistas, ou a um ato no âmbito da participação política, conceito 

que exploramos no segundo capítulo desta dissertação. O fato de a reportagem estar  
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na editoria de política soma-se a essa nossa perspectiva. A participação, que ora aparece  

como antetítulo do texto jornalístico numa editoria de política, carrega um sentido de 

participação política.  

Essa perspectiva de construção do sentido da reportagem fica mais evidente quando 

articulada com o subtítulo “Órgão tem representantes indicados e eleitos do governo, de 

movimentos sociais, sindicatos e empresas”. Quando A TARDE ressalta que os membros 

conselheiros não só foram indicados, mas também eleitos, produz um efeito de sentido que 

revela que o colegiado fora instituído segundo os rituais democráticos da escolha de 

representantes pelo voto. Mesmo que essas pessoas tenham sido indicadas por entidades e 

instituições, como o subtítulo informa, tais conselheiros estão investidos pela legitimidade dos 

procedimentos democráticos. Quando, ainda, o subtítulo destaca que eles fazem parte “do 

governo, de movimentos sociais, sindicatos e empresas”, demonstra, assim, o caráter plural do 

conselho ora criado, pois é um colegiado que abrange diversos setores da sociedade.  

Nesse diapasão, temos a construção de um conselho constituído pelas vias da democracia 

procedimental, conforme o subtítulo, para atuar com as máximas da participação política.  

Não à toa, Charaudeau (2007, p. 131, grifo do autor) afirma: “para que o acontecimento exista 

é necessário nomeá-lo. O acontecimento não significa em si. O acontecimento só significa 

enquanto acontecimento em um discurso”.  

 O título “Bahia tem primeiro conselho do País para políticas públicas de comunicação 

social” fecha a trilogia analítica intertítulo, subtítulo, título. O título ressalta o caráter de 

novidade do conselho ao falar que se trata do primeiro em todo o Brasil. O verbo no tempo 

presente, no título, não é algo inócuo, ou apenas uma estilística da escrita jornalística.  

Ao tratar da perspectiva enunciativa no discurso, Fiorin (1999, p. 151) afirma que o presente é 

“[...] utilizado para enunciar verdades eternas ou que se pretendem como tais”.  

Articulando o título com o subtítulo e o intertítulo, verificamos que a construção de sentido 

desses elementos da reportagem nos informa de que um órgão democrático recém-instituído 

tem como objetivo tratar de políticas públicas de comunicação na Bahia. Ao analisar a foto 

elencada pelo jornal para ilustrar a reportagem, vemos que o enquadramento dado pela 

repórter fotográfica de A TARDE deixa visível, para o leitor, a frase que está escrita no banner 

atrás da mesa dos convidados da cerimônia de posse: “Conselho de Comunicação Social. 

Mais democracia e informação na nova Bahia”. Embora A TARDE não tenha controle sobre o 

banner do evento, tem domínio sobre o enquadramento da foto. O ângulo escolhido pelo 

jornal referendou o caráter democrático do conselho, através da junção entre o intertítulo, o 

subtítulo e o título — elementos gráficos de maior destaque na composição do jornal — e a 
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fotografia — que traz os dizeres sobre a perspectiva democrática do colegiado. Nesse sentido, 

a construção discursiva do jornal em frente a esses elementos analisados até aqui ratifica a 

tônica democrática que A TARDE deu à instalação do conselho. 

 Ao contrário do sentido construído por veículos de imprensa como O Globo, O Estado 

de S. Paulo e Folha de S. Paulo, como vimos anteriormente, A TARDE inicia seu lide 

afirmando que o conselho tem “como principal objetivo a elaboração de políticas públicas 

para a área, com a construção de um Plano Estadual de Comunicação”. O veículo constrói o 

sentido estabelecendo a finalidade do colegiado, que não é o de controlar, censurar ou orientar 

a mídia, como outros jornais afirmaram, mas o de elaborar e construir políticas públicas de 

comunicação a partir de uma entidade instalada e organizada democraticamente. É certo que 

há outras atribuições e objetivos que são de responsabilidade do conselho, como já vimos 

nesta dissertação. Não obstante, A TARDE elenca o que considera como “principal” função do 

conselho. Fazendo isso, ela apresenta, para seus leitores, um recorte funcional do conselho, 

conferindo a este o seu principal atributo, no caso, o de elaborar políticas de comunicação. 

Consequentemente, a reportagem retira do colegiado qualquer atribuição de monitorar, 

censurar ou controlar a mídia.  

A construção discursiva de A TARDE para esse sentido se complementa com a 

primeira fonte ouvida, que é o presidente estadual do conselho, o então secretário estadual de 

comunicação, Robinson Almeida. Na reportagem, o presidente aparece como aquele que 

“enfatizou” que a criação do conselho é prevista na Constituição Estadual da Bahia, citando 

inclusive o artigo referente ao assunto. O efeito de sentido, nessa construção, demonstra o 

caráter de legalidade que a reportagem impetra ao conselho. Nesse diapasão, o conselho, além 

de ter um caráter democrático dado pela reportagem, é apresentado também como investido 

da legalidade constitucional necessária para o seu funcionamento — excluindo-se, desse 

modo, o questionamento jurídico, questão levantada, por exemplo, pela reportagem publicada 

pelo jornal Folha de S. Paulo.  

A reportagem ainda apresenta uma fonte que diverge da criação do conselho: trata-se 

da ANJ, entidade à qual o jornal A TARDE é associado. A fim de apresentar o posicionamento 

da ANJ na matéria, A TARDE utiliza o intertítulo “Debate”, criando, assim, a nova seção 

dentro do texto. Nota-se que o uso dessa palavra para apresentar uma posição contrária à 

criação do conselho cria um sentido de que o contraditório se insere no contexto de um 

debate, um ponto que é fundamental para a democracia, como vimos no início deste estudo. 

No caso, A TARDE minimiza uma alusão negativista do posicionamento da ANJ. Quando 

vozes antagônicas e divergentes se encontram diante de um interesse em comum, 
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A TARDE o contextualiza no sentido de uma discussão, um confronto de ideias e valores que 

é imprescindível para a arena democrática. Não obstante, o posicionamento da  

ANJ é colocado em segundo plano pela reportagem: não está nem no triângulo 

intertítulo-subtítulo-título, nem no lide, e não aparece como primeira fonte ouvida pela 

reportagem ou mesmo tem foto ilustrativa no texto. A TARDE prefere não dar destaque, na 

composição da reportagem sobre o conselho, para o reclame da ANJ, que aparecia no texto 

como entidade preocupada com a tentativa de “controle social da mídia”.  

 A TARDE demonstra, ainda, na reportagem, a sua inclinação em dar voz, como fonte 

da reportagem, a setores dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada, que  

estão nas trincheiras da criação do conselho estadual de comunicação. Assim, no texto do 

jornal, temos mais fontes que se colocam a favor da criação do conselho do que contra.  

Para referendar e legitimar a criação do órgão, A TARDE utiliza como fontes, para seu texto 

de página inteira, o presidente do conselho e secretário estadual de comunicação, o 

governador da Bahia, a pesquisa do jornalista Daniel Herz, um representante do Coletivo 

Intervozes e os presidentes do FENAJ e da ABI. Todas essas fontes foram visivelmente 

favoráveis ao conselho, enquanto atores sociais que contribuíram para a criação do colegiado.  

Nesse sentido, Charaudeau (2007, p. 144) afirma que “os atores sociais são aqueles 

que, de um jeito ou de outro, contribuem para o avanço da máquina social. [...] Mas é preciso, 

sobretudo, que sejam considerados dignos pelas mídias, de se tornarem visíveis”. 

O pesquisador francês elenca quatro critérios para o aparecimento de atores sociais na mídia: 

notoriedade, representatividade, expressão e polêmica. As fontes apresentadas por A TARDE, 

na reportagem, remetem à perspectiva representativa, conforme seu próprio subtítulo destaca. 

Nesse caso, Charaudeau (2007, p. 144) afirma que o critério de representatividade se 

assemelha com o de notoriedade,  

 

[...] justificado pelo fato de que uma das funções das mídias é dar conta dos 

atores do espaço público que estejam mais em foco, que tenham 

responsabilidades coletivas, o que coloca o problema de acesso às mídias 

para os anônimos e os grupos minoritários.  

 

Com relação ao critério de representatividade, Charaudeau (2007, p. 144) destaca que 

este é justificado pelos mesmos critérios de notoriedade: 
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Mas que circunscreve o espaço público à democracia política e civil, na 

medida em que se limita a atores que pertencem a grupos reconhecidos como 

detentores de poder e ou contra-poder (pessoas do governo, da oposição, dos 

sindicatos, das diferentes corpos profissionais ou de diferentes associações).  

 

Segundo essa lógica teórica de Charaudeau, A TARDE, assim, oferece espaço 

considerável a vozes da sociedade civil, que quase nunca aparecem como fonte da imprensa 

tradicional para manifestar seus pontos de vista, sobretudo para tratar de um tema 

relacionando à comunicação. Somam-se a isso, ainda, outras duas fontes, dirigentes do 

próprio jornal A TARDE, que foram ouvidas pela reportagem para se manifestar sobre o 

assunto em pauta. Primeiro, o diretor-geral do Grupo A TARDE, Edivaldo Boaventura, é 

apresentando como conselheiro da cadeira pertencente às empresas de comunicação.  

Ele aparece na reportagem dizendo que o conselho vai ter um papel importante para qualificar 

a comunicação na Bahia. O diretor-geral, de tal modo, afirma que “prestaremos toda a 

colaboração que for necessária com a apresentação de um temário para discussões e 

resoluções”. Ao falar na terceira pessoa, Boaventura deixa claro que essa será a postura do 

jornal perante o conselho. Mas não só isso. Para Maingueneau (apud FIORIN, 1999),  

“O nós evita colocar a alta autoridade como uma subjetividade entre as outras, e, ao mesmo 

tempo, opô-lo ao tu, o que criaria uma esfera de reciprocidade. O nós inclui o enunciatário no 

enunciador e, portanto, aquele é obrigado por este a assumir o texto com ele” 

(MAINGUENEAU apud FIORIN, 1999, p. 96).  

O diretor-executivo do grupo, Sylvio Simões, também aparece como fonte consultada 

pela reportagem do jornal. Simões afirma ao seu próprio jornal que o conselho “deverá 

contribuir para acabar com o apartheid entre Estado e sociedade”. O efeito de sentido 

produzido pela fala de um dos proprietários de A TARDE aponta para uma necessidade já 

existente de diálogo entre as duas instâncias, um encontro inibido por um regime ideológico 

autoritário que o impedia de acontecer, mas que, com a instalação do conselho de 

comunicação, será possível. Nota-se, assim, o anseio de A TARDE em estabelecer o diálogo 

sobre a comunicação com as instâncias governamentais. Vale ressaltar o que Fiorina firma 

sobre a construção verbal dos enunciados no tempo futuro. Em “As astúcias da enunciação”, o 

autor coloca que “normalmente, diz-se que o futuro pode ocupar o lugar do imperativo na 

expressão de ordem” (FIORIN, 1999, p. 154). Assim, o sentido construído por A TARDE, pela 

fala de seu diretor e proprietário, incide numa perspectiva de ordem, como se estivesse 

estabelecendo uma obrigação de realização de algo por parte do conselho. “O valor temporal 

do futuro determina que, a menos que a proposição exprima uma verdade atemporal, ele não 
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pode expressar uma modalidade factual, pois seu valor de verdade não pode ser determinado 

no momento da enunciação” (FIORIN, 1999, p. 154). É por isso que a fala do proprietário de 

A TARDE, numa matéria de apoio cujo título é “Atuação é cercada de expectativas”, funciona 

no sentido de como se essas expectativas fossem as do próprio jornal. Simões ainda fala à 

reportagem que:  

 

Precisamos compreender que o Estado é a cidadania, por isso, precisamos 

nos aproximar dele. A TARDE pode contribuir com a defesa da pluralidade, 

da transparência, da importância cidadã de cada um se manifestar. O 

pluralismo democrático é o arquétipo para construirmos uma nação mais 

generosa e próspera. 

  

 A construção discursiva de A TARDE fica mais evidente com a fala de seu  

proprietário, que elenca os valores da democracia, do pluralismo e da cidadania para 

argumentar sobre o Conselho Estadual de Comunicação Social da Bahia. Nesse sentido, o 

discurso apresentando pelo veículo a respeito do colegiado se assemelha ao de movimentos 

sociais e outras organizações da sociedade civil. A TARDE, assim, posiciona-se de modo 

favorável à criação do conselho, salientando, na composição de sua reportagem, a tônica 

democrática que a entidade representa para a Bahia.  

 Nessa perspectiva de seleção de fontes jornalísticas, Charaudeau (2007, p. 148) chama a 

nossa atenção para a modalidade de enunciação em que as fontes aparecem nos textos 

jornalísticos. O autor explica que, no texto, esse conceito pode ser expresso por verbos de 

modalidade (diz, declara, faz saber, afirma, indica, anuncia, expõe), “cujo semantismo é mais 

é mais ou menos revelador da atitude da instância de enunciação com relação à fonte original 

do que é relatado [...]”. Nesse sentido, o texto do jornal, finalizado com um “afirmou”, 

corrobora a fala do seu diretor e também proprietário, o que dá um sentido de segurança e 

credibilidade a quem enuncia. Para Charaudeau (2007, p. 149) são as locuções ou o emprego 

condicional que indicam uma distância, ou não, “com relação ao valor de verdade da 

informação”. Terminar ou começar o relato de uma fonte com um “segundo”, por  

exemplo, cria um efeito de sentido em que a verdade enunciada é uma verdade apenas para 

quem a enuncia.  

 Vejamos, então, a modalidade de enunciação de A TARDE para cada fonte ouvida.  

O presidente do conselho e secretário estadual de comunicação “enfatizou” e “destacou”; 

“espera” e “pontuou” foram as modalidades utilizadas por A TARDE para o presidente da 

ANJ; o governador Jaques Wagner “reiterou” e “argumentou”; o presidente do Coletivo 

Intervozes “revelou”; para o presidente da ABI, “acredita” foi a modalidade usada, além de 



135 
 

     

um “registrou”; para a presidente do Sinjorba, um “diz” e um “destacou”; o presidente da 

FENAJ “pontuou” e “avaliou”; já para os diretores de A TARDE ouvidos como fontes da 

reportagem foram usados “destacou” e “afirmou”. 

 Como vimos, a partir da reflexão de Charaudeau (2007), elementos como a tipografia 

utilizada na imprensa escrita revelam sentidos, na dimensão e no corpo dos caracteres, que, 

então, articulam elementos de destaques nos textos. Mar de Fontcuberta (1993, p. 122  

apud DAMASCENO, 2011, p. 22) afirma que “há duas formas de valorização da informação: 

a seleção de fontes e o uso formais e estéticos na apresentação do conteúdo”. Ao analisar os 

elementos tipográficos inseridos na reportagem de A TARDE, observamos que a diagramação 

prezou por destaques para o chamado olho da matéria. 

 

Olho da matéria: pode ser o destaque de um trecho da notícia ou uma citação 

da fala de algum personagem desta, neste caso mediante a utilização de 

aspas na maior parte das vezes. De um modo geral, o olho é usado para 

quebrar a massa do texto da página, tornando-a mais dinâmica e atraente 

para a leitura. (DAMASCENO, 2011, p. 23).  

  

 Nesse sentido, a reportagem destaca seis olhos na diagramação, textos que estão em 

fonte maior, em negrito e na cor azul, que ganham relevo em relação a outros elementos 

tipográficos. Quatro são olhos de citação, ou seja, trechos entre aspas de algumas fontes da 

reportagem. O jornal dá destaque, para compor os olhos da reportagem, às falas do 

governador Jaques Wagner, do presidente do conselho e secretário de comunicação, Robinson 

Almeida, do presidente da ANJ, Ricardo Pereira, e do diretor da FENAJ, Carlos Schroder. 

Dos quatro olhos elencados, apenas um tem posicionamento contrário ao conselho, que é a 

ANJ. Os outros três olhos apresentam opiniões a favor do conselho. Nesse caso, a construção 

discursiva de A TARDE tende a dar mais espaço e voz a quem enxerga a criação do colegiado 

como algo positivo para a sociedade. Outros dois olhos são diagramados no rodapé da 

matéria. São eles: “Os conselheiros terão mandato de 2 anos e poderão ser reconduzidos para 

mais um mandato”. Ao lado deste, outro: “Representantes da sociedade civil foram eleitos em 

novembro do ano passado”.  

 O efeito de sentido desses dois olhos que foram destacados por A TARDE revela, mais 

uma vez, o sentido democrático que o jornal credita ao conselho. De um lado, ressalta-se que 

os conselheiros estão investidos de um mandato eletivo para se fazerem representar no 

conselho; de outro, destaca-se que os representantes foram eleitos meses antes de tomar posse.  

 Corroboram a nossa perspectiva, ainda, outros elementos identificados na construção da 

reportagem. É o caso das legendas das suas fotografias. Imagens e textos, juntos, ajudam a 
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construir o percurso de A TARDE para dar a tônica democrática ao conselho. A primeira foto, 

como já vimos, tem um enquadramento que permite visualizar o banner atrás da mesa de 

convidados do ato solene, com os dizeres “Conselho de Comunicação Social, Mais 

democracia e informação na nova Bahia”, apresentando a seguinte legenda: “Os 27 membros 

do Conselho de Comunicação foram empossados ontem, em solenidade no Ministério 

Público”. Na segunda foto, que ilustra a reportagem, aparece, em destaque, a imagem do 

presidente da FENAJ acompanhada da seguinte legenda: “Schroder: conselho é tradição em 

países democráticos”. A foto de Schroder, sério, em frente de diversas prateleiras com livros, 

revela um sentido de uma fonte bem informada, que sabe o que está dizendo. Assim, a foto 

passa credibilidade ao leitor que não conhece a história e a trajetória da fonte. Ao destacar o 

elemento democrático na legenda da foto, A TARDE revela seu discurso sobre o conselho 

instalado. As fotos, as legendas, os olhos, o antetítulo articulado ao título e ao subtítulo e as 

fontes (e seus modos de fala) que foram escolhidos para ilustrar a reportagem são elementos 

que encontramos na superfície do texto para chegarmos a tal afirmação.  

 Outro elemento que Charaudeau (2007) destaca no processo de análise do discurso da 

mídia diz respeito aos modos de organização do discurso da informação. Para o autor, há três 

formas discursivas na comunicação midiática: relatar, comentar e provocar. Nesse sentido, 

identificamos que A TARDE utilizou-se do acontecimento comentado para noticiar a criação 

do conselho. Para Charaudeau (2007, p. 150), essa modalidade envolve “comentar o porquê e 

o como do acontecimento relatado por análises e pontos de vistas diversos mais ou menos 

especializados e justificar eventualmente seus próprios posicionamentos”. Segundo o autor, 

comentar o acontecimento constitui-se como uma atividade discursiva que complementa o 

relato. Nesse ínterim, explica como funciona a lógica argumentativa dessa modalidade de 

organização do discurso informativo: “Para argumentar, o sujeito deve problematizar seu 

propósito, elucidar e avaliar seus diferentes aspectos” (CHARAUDEAU, 2007, p. 177).  

No processo de problematização, “espera-se, assim, do sujeito enunciador do propósito, que 

ele produza argumentos em apoio às proposições” (CHARAUDEAU, 2007, p. 177).  

 

5.5 A COBERTURA DO JORNAL CORREIO* 

 

 Diferentemente do jornal A TARDE, que reservou uma página inteira para noticiar a 

instalação do Conselho Estadual de Comunicação Social da Bahia, o jornal Correio* pautou  

o assunto com uma nota na editoria “Bahia”, que abrange notícias quentes que acontecem em 

todo o estado. Correio* escolheu a página esquerda número quatro, no canto direito inferior, 



137 
 

     

para noticiar o assunto. Tanto Correio* quanto A TARDE noticiaram, no dia 11 de janeiro de 

2012, a nomeação e a instalação do conselho, que aconteceu no dia anterior, 10 de janeiro. 

Vale ressaltar que não houve outro gênero textual, seja editorial, seja artigo, que tratasse do 

assunto na edição do dia analisado. O Correio* utiliza como título da nota “Conselho vai 

elaborar políticas voltadas para comunicação” (Figura 7), com o antetítulo posse e o seguinte 

lide: “Os 27 representantes do Conselho de Comunicação Social da Bahia tomaram posse 

ontem com o objetivo de planejar e elaborar políticas públicas voltadas para a comunicação”.  

 

Figura 7 – Imagem digitalizada da nota divulgada pelo jornal Correio* 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

  

 Em seguida, a nota do Correio caracteriza o colegiado informando que se trata de um 

conselho consultivo e deliberativo, presidido pelo secretário estadual de comunicação, 

Robinson Almeida. Vejamos o restante da nota: 

 

O governador Jaques Wagner explicou que o conselho foi criado a partir da 

Conferência Estadual de Comunicação. ‘A sociedade civil elegeu os seus 

membros. Hoje estamos dando posse àqueles que representam entidades e 

profissionais da área. Entendo de comunicação e informação são elementos 

fundamentais de uma verdadeira democracia amadurecida, como é a do 

Brasil’. Wagner garantiu que o conselho não tem função de atuar no controle 

dos meios de comunicação. ‘A liberdade de imprensa é garantida no texto 

constitucional. O que a gente fez foi regulamentar o Artigo da Constituição’. 
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 Como já referenciamos, a partir de Charaudeau (2007, p. 146), a notícia apresentada 

pela imprensa é guiada por diversos critérios, incluindo a disponibilidade de espaço.  

Para o pesquisador, o espaço redacional e icônico da notícia seria “correspondente ao grau de 

importância que se atribui a ela” (CHARAUDEAU, 2007, p. 146): 

 

[...] a localização (na primeira página ou numa página interna, no alto ou no 

fim da página, com pré-título, título ou subtítulo); a tipografia (dimensão e 

corpo dos caracteres de impressão no conjunto dos títulos); a quantidade de 

superfície redacional (icônica) comparada à de outras notícias, em 

porcentagem. (CHARAUDEAU, 2007, p. 146-147).  

 

 Nesse diapasão, Correio* utilizou menos espaço (Figura 8) que A TARDE, 

estabelecendo um critério de valor da notícia para a publicação. Na mesma página em que 

publica uma nota, na parte inferior, para referenciar o conselho, Correio* noticia, no alto, em 

fonte maior: “Advogada: carro cai em canal”. Sendo assim, para o veículo, a instalação do 

conselho mereceu menos destaque em suas páginas. Além disso, o jornal também não fez 

chamada em sua capa, como fizera o seu concorrente. Nesse contexto, Zanchetta Júnior 

(2004, p. 61) afirma que “uma notícia implica destacar não somente quais fatos podem ou não 

virar matéria, mas também os limites de cada fato (tempo, espaço, quais personagens serão 

abordados, e qual extensão do episódio, entre outros)”. O jornal Correio* utilizou, como 

antetítulo, a palavra “posse”, diferentemente de A TARDE, que usou “participação”.  

Mesmo assim, título e antetítulo não constroem um efeito de sentido que descortina tônica de 

controle, censura e ameaça às liberdades de imprensa e de expressão, como feito pelo jornal 

Folha de S. Paulo, por exemplo. Pelo contrário, o título de Correio* — “Conselho vai 

elaborar políticas voltadas para comunicação” — constrói outro efeito de sentido.  

Como vimos ainda neste capítulo, Fiorin (1999, p. 154) afirma que “o valor temporal do 

futuro determina que, a menos que a proposição exprima uma verdade atemporal, ele não 

pode expressar uma modalidade factual, pois seu valor de verdade não pode ser determinado 

no momento da enunciação”. 
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Figura 8 – Imagem digitalizada de página da nota publicada em Correio* 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

  

 Além disso, o autor ainda afirma que o tempo futuro constrói um sentido que se reveste 

numa força imperativa. Ao afirmar que o conselho “vai elaborar”, o título cria um sentido de 

fato imperativo; mais que isso, estabelece, assim, para seu público, um recorte funcional do 

conselho. Como vimos inicialmente, o Conselho Estadual de Comunicação tem de fato outras 

atribuições, no entanto, o jornal Correio* elenca um dos seus objetivos como o seu estandarte 

institucional. O título presente na publicação de Correio* estabelece, desse modo, que o 

conselho não vai censurar ou controlar, mas elaborar políticas de comunicação, conforme o 
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seu lide ratifica, complementando que, além de criar, o conselho vai planejar tais políticas.  

A nota do Correio* informa, ainda, que o conselho tem caráter consultivo e deliberativo, 

destacando a presidência do secretário estadual de comunicação. Ao omitir outras instituições 

da sociedade civil, como os movimentos sociais, que fazem parte do Conselho, Correio* cria 

um efeito de sentido de que o conselho pode se tratar de uma instância criada pelo governo 

estadual e presidida por um agente político, como um órgão aparelhado.  

 Quando o jornal Correio* usa, como fonte, apenas o governador da Bahia, Jaques 

Wagner, para falar do assunto, resolve excluir todos os outros atores envolvidos no processo. 

Ao utilizar as aspas de uma única voz, que afirma que “A sociedade civil elegeu seus 

membros”, Correio* deixa por conta dessa fonte a informação sobre o envolvimento da 

sociedade civil no processo de mobilização, criação e instalação do conselho. É interessante 

reparar no modelo de enunciação do jornal, quando exemplifica, em outro trecho, a fala do 

governador Jaques Wagner: “Wagner garantiu que o conselho não tem função de atuar no 

controle dos meios de comunicação”. O verbo “garantiu” cria um efeito de sentido de 

compromisso firmado, como se já houvesse a suspeita de que o conselho de fato agiria no 

sentido de controlar os meios. No entanto, o governador vem a público garantir que isso não 

vai acontecer. 

 Com base nas análises discursivas aqui detalhadas, daremos sequência ao texto com a 

seção de conclusão. A seguir, conduziremos o fechamento desta dissertação, considerando a 

reflexão desenvolvida a partir dos referenciais e do objeto de estudo. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho de conclusão de curso de mestrado buscou analisar o posicionamento 

discursivo e o enquadramento dos jornais A TARDE e Correio* em relação ao Conselho 

Estadual de Comunicação Social da Bahia, na ocasião da sua instalação. Já havia, como 

vimos, por parte da imprensa nacional, um movimento para dar um caráter de censura ao 

colegiado. Nesse sentido, a nossa pesquisa foi motivada no intuito de identificar se a mesma 

postura se repetiria na imprensa regional da Bahia, através dos dois jornais de maior 

circulação, ambos associados à Associação Nacional dos Jornais (ANJ), entidade que se 

colocou formal e abertamente contrária à instalação do conselho, como vimos ao longo deste 

trabalho. Assim, a questão que norteou este trabalho foi: como os periódicos baianos 

enquadraram o tema? 

Signates (2003, p. 1) é bastante enfático ao dizer que “não há no Brasil uma 

articulação teórica e, muito menos, uma experiência prática consolidada de comunicação 

como política pública”. Se, por um lado, o autor critica o que considera uma produção 

acadêmica discreta que aborde a questão, por outro, ele coloca em debate a concepção de 

comunicação que o estado brasileiro deu e dá ao nosso sistema de mídia, distante da 

perspectiva de política pública, sob o viés do próprio Signates. Sem adentrar nessa seara 

conceitual, mas com uma observação não menos interessante, Liedtke (2003) afirma que a 

formulação das políticas de comunicação no Brasil, de modo geral, é conduzida por pressões 

de grupos econômicos. No caso de José Marques de Melo (2007 apud LIEDTKE, 2003), ele 

aponta a resistência da grande mídia de fazer circular, no espaço público, o debate sobre as 

políticas públicas de comunicação.  

Como este trabalho tratou basicamente de duas temáticas, (1) políticas públicas de 

comunicação e (2) a cobertura da mídia sobre o assunto, a parte inicial desta dissertação 

buscou justamente discutir, com base na revisão de literatura, o conceito de políticas públicas 

e de políticas públicas de comunicação. Por isso, foi fundamental esclarecer, por exemplo, 

diferenças conceituais de políticas redistributivas, regulatórias, constitutivas e distributivas, 

sob o viés de Frey (2000). Desse modo, foi possível avançar em nosso debate no âmbito das 

políticas regulatórias de comunicação, as quais, como vimos, têm sofrido intensas 

transformações, sobretudo a partir da década de 1980, com a hegemonia da agenda neoliberal. 

Nesse sentido, foi pertinente discorrer também sobre modelos de regulação da comunicação 

no Brasil e na América Latina, de modo a melhor entendermos como os nossos estados-nação 
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têm tratado a questão da comunicação. Isso nos traz alguma elucidação sobre a comunicação 

no contexto atual, sobretudo pensando numa ótica de sociedade cada vez mais mediatizada.  

Para tanto, não pudemos deixar de complementar, ao longo da discussão, a relação 

entre economia e comunicação, além da perspectiva teórica da própria EPC. Nesse momento 

inicial, ainda trouxemos à baila o conceito de direito à comunicação e as contribuições do 

Relatório MacBride para o movimento de democratização da comunicação, especialmente no 

Brasil, já que muitos dos movimentos e mobilizações se ancoram na perspectiva da 

comunicação enquanto desenvolvimento social e humano. Tal revisão da literatura certamente 

nos enriqueceu para que, agora, possamos considerar que, quando estamos tratando dos temas 

em comunicação, precisamos sempre questionar de que tipo de comunicação e de qual 

conceito de comunicação estamos falando. 

 O percurso deste trabalho partiu para o seu terceiro capítulo, intitulado  

Os conselhos gestores no Brasil. O objetivo foi ampliar o nosso horizonte sobre o tema, já 

que esta dissertação trata da instalação de um conselho considerado pioneiro no País.  

Nesse sentido, abrimos um debate em torno dos pressupostos teóricos sobre a participação 

política e os conselhos gestores de políticas públicas, relacionando isso tudo ao campo da 

comunicação. Lembramos, ainda, da tentativa de instalar, no Brasil, o Conselho Nacional de 

Comunicação, passando pelos embates e debates da constituinte de 1987, em temas  

ligados à comunicação, até discorrermos brevemente sobre os conselhos estaduais e 

municipais de comunicação.  

Para Gomes (2003), como vimos, os conselhos podem ter sido resultado da crise da 

democracia representativa. Mas há autores que não enxergam a questão de modo tão positivo. 

Conforme mencionamos no estudo, é preciso questionar sobre a qualidade da participação, 

sobretudo se os conselhos gestores são de fato um efetivo canal de interação entre poder 

público e sociedade civil, e também se são efetivamente capazes de influenciar o 

delineamento das políticas públicas, incluindo a definição de objetivo, a implementação e a 

avaliação de tais medidas. Nesse sentido, é preciso levar em consideração que a 

institucionalização dos conselhos gestores na cultura burocrática da administração pública 

encontra-se num contexto de avanços, retrocessos, limites e desafios (FERREIRA, 2009). 

 O itinerário desta dissertação chegou ao seu quarto capítulo apresentando uma 

discussão teórica acerca da sua proposta metodológica. Inicialmente, fizemos um panorama 

das pesquisas em jornalismo no Brasil. Por fim, discorremos sobre a proposta metodológica 

da análise do discurso, sustentada basicamente pela perspectiva edificada, sobretudo, por 

Charaudeau (2007), autor que tem encontrado, nas pesquisas em comunicação no Brasil, 
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bastante capilaridade para ser referenciado. Nesse sentido, este trabalho ainda fez uma 

articulação, conectando discursos midiáticos com teorias jornalísticas. 

 A parte final do trabalho, prévia a esta conclusão, apresentou o resultado da análise 

das matérias dos jornais baianos A TARDE e Correio*. Vimos que jornais como O Globo, 

Folha de S. Paulo e Estado de S. Paulo optaram por noticiar iniciativas que propuseram a 

criação do conselho estadual de comunicação no Brasil. É o que Giovandro Ferreira, durante a 

orientação deste trabalho, falou de um comportamento da imprensa brasileira em frente a 

mobilizações e iniciativas no campo da comunicação: ora esconde, ora mostra (mas 

criticando). Um movimento compassado dos mass media, que é o de “mostrar escondendo e 

esconder mostrando” os assuntos das políticas públicas de comunicação. Não à toa, a 

imprensa nacional, de maneira geral, sempre fez um enquadramento negativo com relação à 

criação de conselhos estaduais de comunicação, como vimos durante a discussão. O discurso 

sempre se guiou pela tônica de um atentando contra a liberdade de imprensa e de expressão. 

No entanto, ainda conforme o próprio Ferreira, é de se questionar essa tal liberdade, muitas 

vezes, confundida com liberdade empresarial, quando o objeto que está em observação é o 

discurso dos mass media.  

Tal sustentação se ampara no exemplo que apresentamos na parte final deste trabalho, 

a respeito de como a imprensa de circulação nacional noticiou a tentativa de criação do 

Conselho Estadual de Comunicação do Ceará, que, por fim, não saiu do papel. Por outro lado, 

o resultado deste trabalho, através da análise do nosso corpus, mostra-nos que, diferentemente 

da imprensa nacional, os jornais A TARDE e Correio* optaram por dar outra tônica à criação 

do Conselho Estadual de Comunicação Social da Bahia. Ao analisar as matérias significantes 

da reportagem de A TARDE, pudemos identificar que o jornal deixou, na superfície do seu 

discurso, o caráter democrático que deu ao conselho ora instalado na Bahia, como vimos com 

detalhes durante a análise. O jornal A TARDE, ao fazer chamada na capa, para a reportagem, 

dando uma página inteira na editoria de política e ouvindo diversas fontes da sociedade civil, 

oferece elementos, em nível de exemplificação, para essa nossa perspectiva. A TARDE, então, 

não se posicionou da forma como a imprensa de circulação nacional geralmente se coloca ao 

tratar de uma política de comunicação, sobretudo na área dos conselhos estaduais de 

comunicação, atribuindo a estes o estigma de censura à imprensa. Muito pelo contrário: 

diferentemente do sentido construído pelos veículos de circulação nacional aqui estudados,  
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A TARDE inicia seu lide afirmando que o conselho tem “como principal objetivo a elaboração 

de políticas públicas para a área, com a construção de um Plano Estadual de Comunicação”
11

. 

O jornal Correio*, por sua vez, dedicou bem menos espaço que o jornal A TARDE, 

mas também não fez uso de um enquadramento negativo para falar do conselho. Embora 

tenha criado um efeito de sentido em que o colegiado aparece como um órgão burocrático e 

até mesmo corporativo, não o atacou em nome da liberdade de imprensa e de expressão.  

Com isso, pudemos observar que, embora os dois jornais fossem filiados à ANJ, que foi 

contrária a criação do conselho, os diários acabaram por não reproduzir, em suas reportagens, 

tal posicionamento, ponto que foi bem mais claro e explícito na publicação de A TARDE.  

A partir da análise, conseguimos responder à questão posta na introdução desta 

dissertação, ou seja: como A TARDE e Correio* enquadraram a criação do Conselho Estadual 

de Comunicação Social da Bahia? 

O resultado desta pesquisa ainda constatou um dado revelado pela pesquisa Mídia e 

Políticas Públicas de Comunicação, da ANDI, apresentada com detalhes no quinto capítulo. 

De acordo com a ANDI, A TARDE foi responsável por 2,7% dos textos coletados na sua 

pesquisa, enquanto que o Correio* (então Correio da Bahia) teve apenas 0,8%.  

Nesse sentido, não foi difícil concluir, de acordo com o levantamento da ANDI, que os 

veículos que são donos de negócios em outras plataformas de mídia tendem a publicar menos 

sobre políticas de comunicação do que aqueles que têm, por exemplo, um só tipo de mídia sob 

sua administração. Essa realidade também ficou evidenciada nesta nossa pesquisa de 

mestrado. E como já salientado, a análise do corpus revelou que A TARDE dedicou espaço 

mais considerável do que o Correio* para noticiar a criação do Conselho Estadual de 

Comunicação da Bahia.   

Os resultados apresentados neste trabalho, embora relevantes, mostram-nos, também, 

que há ainda um vasto caminho para elucidar de uma forma mais ampla o presente debate, 

tendo em vista que analisamos, em nosso corpus, duas matérias específicas dos jornais  

A TARDE e Correio*. Nesse sentido, percebemos que, para estudos futuros, há ainda uma 

necessidade latente de averiguação em outros contextos e períodos, abarcando inclusive 

outras mídias.  

O mesmo ocorre no caso da imprensa nacional. A pesquisa da ANDI permanece, 

segundo o nosso levantamento bibliográfico, como o único estudo sobre o tema, mesmo após 

mais de uma década da sua publicação. Nesse contexto, carecemos de estudos mais recentes, 

                                                 
11

 Excerto da reportagem referenciada anteriormente, na seção de análises.  



146 

 

atualizados, advindos de outras óticas, inclusive, sobretudo de novas abordagens teóricas e 

metodológicas, já que o estudo da ANDI utilizou apenas a análise de conteúdo.   

No mesmo sentido, percebemos a situação do Conselho Estadual de Comunicação 

Social da Bahia. Ainda são necessários outros estudos que objetivem elucidar questões 

variadas, como: seu real poder de influência em frente à elaboração de política de 

comunicação, sua forma de atuação (de modo a entender a organização, o modus operandi, as 

deliberações) e, sobretudo, seu efetivo cumprimento de prerrogativas legais/regimentais. 

Além disso, o tema ainda deixa outra questão, a ser respondida em estudo posterior: como as 

entidades da sociedade civil que se mobilizaram para a criação do conselho avaliam a 

performance do conselho? Ou seja, uma perspectiva crítica em relação ao conselho idealizado 

e o conselho da vida real.   

Acreditamos que o mesmo se dá com os conselhos municipais de comunicação, como 

vimos na parte inicial da dissertação. Durante a revisão bibliográfica para este trabalho, quase 

não identificamos textos que tratem do tema. Permanece uma seara praticamente intocável no 

âmbito das pesquisas acadêmicas. Nesse sentido, é preciso que iniciativas aconteçam para que 

possamos entender, de forma mais sistemática e referenciada, esse fenômeno. Pesquisas 

posteriores poderão, por exemplo, identificar com mais precisão em quais cidades esses 

conselhos efetivamente funcionam; a concepção de representação, organização e deliberação 

desses colegiados; o funcionamento; o perfil dos conselheiros; a efetiva contribuição dos 

colegiados na condução das políticas locais de comunicação, entre outros.  

Ainda, a existência de dispositivos legais para a criação dos conselhos municipais de 

comunicação faz-nos pensar sobre a mudança de paradigma da municipalidade em relação à 

comunicação da cidade. Assim, os policy makers começam a enxergar que a política de 

comunicação da esfera municipal ultrapassa a concepção de comunicação apenas enquanto 

publicidade governamental, trazendo, para a cidade, a noção de política de comunicação, e 

não apenas a de comunicação política. No entanto, isso não passa de uma hipótese; somente 

pesquisas acadêmicas a posteriori, sobretudo empíricas, poderão descortinar essa nossa 

perspectiva de uma maneira mais crítica e segura. 

Por fim, esperamos que este trabalho de conclusão de curso de mestrado, desenvolvido 

no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFBA, possa 

contribuir com a bibliografia das pesquisas em comunicação e, também, que suas eventuais 

lacunas possam oportunizar pesquisas futuras e ainda mais amplas sobre o tema. 
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ANEXO A – Tabela da amostra de pesquisa da ANDI 

 

VEÍCULOS PESQUISADOS 

JORNAIS  UF % No total de textos analisados 

O Estado de S. Paulo SP 7,8% 

Folha de S. Paulo SP 6,8% 

O Globo RJ 3% 

Jornal do Brasil RJ 2,3% 

Correio Braziliense  DF 2,2% 

A Gazeta MT 3% 

Hoje em Dia MG 2,9% 

Jornal do Commércio PE 2,8% 

A Tarde BA 2,7% 

Estado de Minas  MG 2,5% 

O Liberal PA 2,4% 

Diário Catarinense SC 2,2% 

Diário do Nordeste CE 2% 

O Povo CE 2% 

Zero Hora  RS 1,8% 

A Notícia SC 1,8% 

O Estado do Maranhão MA 1,5% 

Diário do Amazonas AM 1,4% 

Diário da Manhã GO 1,4% 

O Popular GO 1,4 

Diário de Pernambuco PE 1,4% 

Jornal de Brasília DF 1,3% 

Diário de Cuiabá  MT 1,2% 

Folha de Londrina  PR 1,2% 

A Gazeta ES 1,1% 

O Norte  PB  1,1% 

Correio da Bahia BA 0,8% 

Meio Norte PI 0,8% 

Jornal da Tarde SP 0,8% 
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A Gazeta AC 0,7% 

Diário do Pará PA 0,7% 

O Dia RJ 0,7% 

Correio do Povo RS 0,7% 

Tribuna do Norte RN 0,6% 

Jornal do Tocantins TO 0,6% 

Gazeta de Alagoas AL 0,4% 

A Crítica AM 0,4% 

Diário do Amapá AP 0,4% 

Correio da Paraíba PB 0,4% 

O Dia PI 0,4% 

O Rio Branco AC 0,3% 

Diário da Tarde MG 0,3% 

Correio do Estado MS 0,3% 

Diário de Natal RN 0,3% 

Diário do Amazônia RO 0,3% 

O Estado do Norte RO 0,3% 

Folha de Boa Vista RR 0,3% 

Correio de Sergipe SE 0,2% 

Tribuna de Alagoas AL 0,1% 

Brasil Norte RR 0,1% 

Gazeta Mercantil  SP 2,3% 

Valor Econômico  SP 1,9% 

   

REVISTAS    

Carta Capital  11,1% 

Veja   4,4% 

Época  4,3% 

Istoé  2,6% 

 

Fonte: ANDI (2007).  
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ANEXO B – Decreto nº 14.117/2012 (homologação do regimento do conselho)
12 

 

DECRETO Nº 14.117 DE 03 DE SETEMBRO 2012 

Homologa a Resolução nº 001/2012, de 04 de julho de 2012, do Conselho Estadual de 

Comunicação Social. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, 

D E C R E T A 

Art. 1º - Fica homologada a Resolução nº 001/2012, de 04 de julho de 2012, que aprovou o 

Regimento do Conselho Estadual de Comunicação Social, instituído pelo art. 277 da 

Constituição do Estado da Bahia e organizado pela Lei nº 12.212, de 04 de maio de 2011, da 

estrutura da Secretaria de Comunicação Social - SECOM.  

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 03 de setembro de 2012. 

Republicação 

JAQUES WAGNER 

Governador 

Rui Costa 

Secretário da Casa Civil 

RESOLUÇÃO Nº 001/2012 

Aprova o Regimento do Conselho Estadual de Comunicação Social. 

O CONSELHO ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, no uso da atribuição que lhe é 

conferida pelo art. 39, da Lei nº 12.212, de 04 de maio de 2011, 

R E S O L V E 

Art. 1º - Aprovar o Regimento do Conselho Estadual de Comunicação Social, na forma do 

Anexo que integra esta Resolução. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, em 04 de julho de 2012. 

ROBINSON SANTOS ALMEIDA 

Presidente 

REGIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

CAPÍTULO I 

 

                                                 
12

 Este texto foi reproduzido a partir do sítio eletrônico do Portal de Legislação do Governo do Estado da Bahia. 

Disponível em: <http://www.legislabahia.ba.gov.br/verdoc.php?id=78827>. Acesso em: 25 nov. 2016.  
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DA FINALIDADE E COMPETÊNCIAS 

Art. 1º - O Conselho Estadual de Comunicação Social, órgão consultivo e deliberativo, 

instituído pelo art. 277 da Constituição do Estado da Bahia e organizado nos termos da Lei nº 

12.212, de 04 de maio de 2011, integrante da estrutura da Secretaria de Comunicação Social, 

com sede e foro na Cidade de Salvador, tem por finalidade formular a Política de 

Comunicação Social do Estado. 

Art. 2º - Compete ao Conselho Estadual de Comunicação Social: 

I - formular e acompanhar a execução da Política de Comunicação Social do Estado e 

desenvolver canais institucionais e democráticos permanente com a sociedade baiana; 

II - formular propostas que contemplem o cumprimento do disposto nos capítulos referentes à 

comunicação social das Constituições Federal e Estadual; 

III - propor medidas que visem ao aperfeiçoamento de uma política estadual de comunicação 

social, com base nos princípios democráticos e na comunicação como direito fundamental, 

estimulando o acesso, a produção e a difusão da informação de interesse coletivo; 

IV - participar da elaboração do Plano Estadual de Políticas Públicas de Comunicação Social, 

bem como acompanhar a sua execução; 

V - orientar e acompanhar as atividades dos órgãos públicos de radiodifusão sonora e 

radiodifusão de sons e imagem do Estado; 

VI - atuar na defesa dos direitos difusos e coletivos da sociedade baiana no que concerne à 

comunicação social; 

VII - receber e encaminhar denúncias aos órgão competentes sobre abusos e violações de 

direitos humanos nos veículos de comunicação no Estado da Bahia para a adoção de 

providências nos seus respectivos âmbitos de atuação; 

VIII - fomentar a produção e difusão de conteúdos de iniciativa estadual, observadas as 

diversidades artísticas, culturais, regionais e sociais da Bahia; 

IX - estimular o fortalecimento da rede pública de comunicação, de modo que ela tenha uma 

participação ativa na execução das políticas de comunicação do Estado da Bahia; 

X - articular ações para que a distribuição das verbas publicitárias do Estado seja baseada em 

critérios técnicos de audiência e que garantam a diversidade e pluralidade; 

XI - estimular a implementação e promover o fortalecimento dos veículos de comunicação 

comunitária para facilitar o acesso à produção e à comunicação social, em todo o território 

estadual; 
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XII - estimular a adoção dos recursos tecnológicos proporcionados pela digitalização da 

radiodifusão privada, pública e comunitária, no incentivo à regionalização da produção 

cultural, artística e jornalística e à democratização dos meios de comunicação; 

XIII - recomendar a convocação e participar da execução da Conferência Estadual de 

Comunicação e suas etapas preparatórias; 

XIV - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno, para homologação por ato do Chefe do 

Poder Executivo; 

XV - convocar audiências e consultas públicas sobre comunicação e políticas públicas do 

setor; 

XVI - acompanhar a criação e o funcionamento de conselhos municipais de comunicação; 

XVII - fomentar a inclusão digital e o acesso às redes digitais em todo o território baiano, 

como forma de democratizar a comunicação; 

XVIII - fomentar a adoção de programas de capacitação e formação, assegurando a 

apropriação social de novas tecnologias da comunicação. 

Art. 3º - É vedado aos Conselheiros participar, como representantes do Conselho Estadual de 

Comunicação Social, de outros Conselhos Estaduais. 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

Art. 4º - O Conselho Estadual de Comunicação Social tem a seguinte composição: 

I - o Secretário de Comunicação Social, que o presidirá; 

II - 06 (seis) representantes do Poder Público Estadual, sendo: 

a) 01 (um) representante da Secretaria de Comunicação Social - SECOM; 

b) 01 (um) representante da Secretaria de Cultura - SECULT; 

c) 01 (um) representante da Secretaria da Educação - SEC; 

d) 01 (um) representante da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI; 

e) 01 (um) representante da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SJCDH; 

f) 01 (um) representante do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia ? IRDEB; 

III - 20 (vinte) representantes da sociedade civil, sendo: 

a) 01 (um) representante da entidade profissional de classe; 

b) 01 (um) representante das universidades públicas, com atuação no Estado da Bahia; 

c) 01 (um) representante do segmento de televisão aberta e por assinatura comercial; 

d) 01 (um) representante do segmento de rádio comercial; 

e) 01 (um) representante das empresas de jornais e revistas; 

f) 01 (um) representante das agências de publicidade; 
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g) 01 (um) representante das empresas de telecomunicações; 

h) 01 (um) representante das empresas de mídia exterior; 

i) 01 (um) representante das produtoras de audiovisual ou serviços de comunicação; 

j) 01 (um) representante do movimento de radiodifusão comunitária; 

k) 01 (um) representante das entidades de classe dos trabalhadores do segmento de 

comunicação social; 

l) 01 (um) representante dos veículos comunitários ou alternativos; 

m) 03 (três) representantes das Organizações Não-Governamentais - ONGs ou entidades 

sociais vinculadas à comunicação; 

n) 01 (um) representante dos movimentos sociais de comunicação; 

o) 03 (três) representantes de entidades de movimentos sociais organizados; 

p) 01 (um) representante de entidades de jornalismo digital. 

§ 1º - Os representantes do Poder Público Estadual, constantes do inciso II deste artigo, serão 

designados pelo Titular de cada Pasta ou Entidade. 

§ 2º - A SECOM convocará, por meio de edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado - 

D.O.E., reunião para eleição dos representantes citados no inciso III deste artigo, cabendo-lhe, 

ao final, encaminhar o resultado das indicações para deliberação do Governador do Estado. 

§ 3º - Os membros do Conselho e seus suplentes serão nomeados pelo Governador do Estado, 

tomarão posse na primeira reunião do Colegiado e serão substituídos em suas ausências e 

impedimentos, pelos respectivos suplentes, previamente indicados. 

§ 4º - O mandato dos Conselheiros e de seus respectivos suplentes será de 02 (dois) anos, 

permitida 01 (uma) recondução por igual período. 

§ 5º - Os membros do Conselho deverão ser brasileiros, maiores e de comprovada reputação 

ilibada. 

CAPÍTULO III 

DA POSSE 

Art. 5º - A posse pública, ato público pelo qual os membros do Conselho Estadual de 

Comunicação Social investem-se no mandato, realizar-se-á perante o Presidente do Conselho, 

na primeira reunião do Colegiado, conforme o § 2º do art. 41 da Lei nº 12.212/2011, no 

período de até 60 (sessenta) dias após a nomeação. 

§ 1º - Caso não tenha tomado posse nos termos do caput deste artigo, poderá o membro do 

Conselho Estadual de Comunicação Social fazê-lo pessoalmente ou por procurador, no prazo 

de até 30 (trinta) dias, contados da posse pública realizada. 

§ 2º - O termo de posse será assinado pelo Conselheiro ou por procurador. 
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CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 6º - O Conselho Estadual de Comunicação Social tem a seguinte organização: 

I - Presidência; 

II - Plenário; 

III - Comissões Temáticas; 

IV - Secretaria Executiva. 

Art. 7º - Compete à Presidência dirigir os trabalhos, bem como coordenar, supervisionar, 

orientar e avaliar as atividades do Conselho. 

Art. 8º - O Plenário é composto por todos os órgãos governamentais e a sociedade civil que 

integram o Colegiado, representadas pelos respectivos Conselheiros, cabendo-lhe, o exercício 

das competências previstas no art. 2º deste Regimento. 

Art. 9º - Além do exercício das competências enumeradas no art. 2º deste Regimento, 

compete, privativamente, ao Plenário: 

I - apreciar as matérias que lhes sejam submetidas; 

II - aprovar a criação e dissolução de Comissões, suas respectivas competências, sua 

composição e prazos de duração; 

III - requisitar aos órgãos da Administração Pública Estadual e às Organizações Não-

Governamentais documentos, informações, estudos ou pareceres sobre matérias de interesse 

do Conselho; 

IV - deliberar, por 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho, a destituição de Conselheiros; 

V - eleger, por 2/3 (dois terços) dos membros presentes, o Conselheiro Titular que presidirá a 

sessão, no caso de falta e impedimento do Presidente e seu suplente, dentre os membros 

representantes do Poder Executivo Estadual, mencionados no inciso II do art. 4º deste 

Regimento. 

Art. 10 - Compete às Comissões Temáticas realizar estudos, pesquisas, análises e proposições, 

em suas respectivas áreas, inclusive promover a realização de ações em cumprimento às 

determinações do Conselho. 

§ 1º - Por proposta de qualquer de seus membros, o Conselho poderá constituir Comissões 

Temáticas, com objeto e composição definidos, objetivando o exame de assunto específico, 

sendo seu Coordenador escolhido pelo Plenário. 

§ 2º - A Comissão Temática terá prazo definido pelo Conselho para apresentar o seu Relatório 

e terão, no mínimo, 03 (três) membros. 
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§ 3º - O Relatório de cada Comissão Temática será submetido à deliberação do Conselho, 

respeitando o quorum e a norma deliberativa exposta nos arts. 17 e 18 deste Regimento. 

Art. 11 - Compete à Secretaria Executiva, além de coordenar o apoio técnico e administrativo 

necessário ao funcionamento do Conselho, as seguintes funções: 

I - planejar, organizar, coordenar e controlar serviços de Secretaria; 

II - gerenciar informações auxiliando na execução das tarefas administrativas e em reuniões, 

coordenando e controlando equipes e atividades; 

III - coletar informações para consecução de objetivo e metas do Órgão; 

IV - elaborar textos profissionais especializados e outros documentos oficiais; 

V - transcrever, dentre outros, ditados, discursos, conferências, palestras, atas e explanações; 

VI - aplicar as técnicas de secretaria como arquivos, follow-up, agenda, reuniões, viagens, 

cerimoniais; 

VII - orientar na avaliação e na seleção da correspondência para fins de encaminhamento ao 

Presidente do Conselho; 

VIII - participar de programa de treinamento, quando convocado; 

IX - participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, 

comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; 

X - executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas 

de informática; 

XI - executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

Parágrafo único - As funções da Secretaria Executiva serão exercidas pelo Secretário 

Executivo. 

CAPÍTULO V 

DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 

Art. 12 - O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, a cada 03 (três) meses, na sede da SECOM, 

ou, excepcionalmente, em outros locais, dando-se aos Conselheiros conhecimento dos 

motivos determinados, e sendo as datas das sessões fixadas para o exercício civil subsequente, 

na última sessão do ano. 

§ 1º - As reuniões terão, em princípio, duração de 03 (três) horas, podendo ser prorrogadas, 

por decisão dos membros do Conselho. 

§ 2º - As reuniões do Conselho serão realizadas com base na pauta, previamente definida, na 

ordem apresentada pela convocação da mesma. 

Art. 13 - As reuniões extraordinárias do Conselho poderão ser convocadas pelo Presidente do 

Conselho, ex ofício ou a requerimento de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho. 
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Art. 14 - Para toda reunião do Conselho, será elaborada Ata, contendo as suas deliberações e 

síntese de matérias dignas de registro, a partir dos recursos de gravação. 

Art. 15 - A Ata deverá ser assinada pelos membros do Conselho, na reunião subsequente, 

devendo ser distribuída através de qualquer meio idôneo de comunicação, com antecedência 

mínima de 08 (oito) dias. 

Art. 16 - A sessão do Conselho será considerada instalada com a presença de, no mínimo, 14 

(catorze) membros. 

Art. 17 - As deliberações do Conselho Estadual de Comunicação Social serão tomadas por 2/3 

(dois terços) de votos dos membros do Conselho, com a presença da maioria absoluta de seus 

membros, sendo também consideradas, como voto, as abstenções. 

Art. 18 - O Presidente do Conselho Estadual de Comunicação Social terá direito a voto igual 

aos demais Conselheiros. 

Art. 19 - As reuniões terão início na hora designada no ato convocatório, com tolerância de 

até 30 (trinta) minutos. 

Parágrafo único - Após o prazo estipulado no caput deste artigo, não havendo quorum para a 

instalação da sessão, será lavrada Ata, relatando o ocorrido, assinada pelos Conselheiros 

presentes. 

Art. 20 - O Regimento do Conselho Estadual de Comunicação Social poderá ser modificado 

ou reformado a qualquer tempo, por deliberação do Plenário, com aprovação mínima de 2/3 

(dois terços). 

Art. 21 - O Conselho poderá adotar resoluções complementares ao presente Regimento, 

mediante proposta de qualquer de seus membros, atendido o disposto nos arts. 17 e 18 deste 

Regimento. 

Art. 22 - Os membros do Conselho poderão fazer uso da palavra: 

I - na discussão de qualquer matéria, uma só vez, por até 05 (cinco) minutos; 

II - no encaminhamento de votação de qualquer matéria, por até 03 (três) minutos; 

III - em qualquer outro momento da reunião, por até 03 (três) minutos. 

Parágrafo único - O tempo para o uso da palavra previsto neste artigo poderá ser prorrogado 

ou diminuído excepcionalmente, pelo Presidente do Conselho. 

Art. 23 - O Presidente conduzirá a reunião, podendo interromper os membros e convidados 

nos seguintes casos: 

I - para dar início a votação não realizada no momento oportuno, por falta de número; 

II - para comunicação urgente ao Conselho; 

III - para propor a prorrogação da reunião; 
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IV - para suspender a reunião, em caso de tumulto no recinto ou grave ocorrência; 

V - para advertí-los quanto à observância das normas regimentais; 

VI - para prestar esclarecimentos de interesse dos trabalhos. 

Art. 24 - As matérias que, em cada reunião do Conselho Estadual de Comunicação Social, 

devam ser objetos de estudos de pareceres, conforme dispõe o art. 2º deste Regimento, 

constarão de pauta previamente organizada, devendo ser relatadas na ordem em que nela 

figurarem, salvo preferência do Plenário. 

Art. 25 - As manifestações do Conselho Estadual de Comunicação Social devem ser 

conclusivas em relação à matéria a que se refiram, constando a termo a sua fundamentação. 

Art. 26 - O prazo para exame e emissão de parecer do Conselho sobre as proposições que lhe 

sejam enviadas nos termos do art. 2º deste Regimento é de 02 (duas) reuniões ordinárias. 

CAPÍTULO VI 

DA RELATORIA 

Art. 27 - Para cada matéria que lhe for distribuída nos termos do art. 2º deste Regimento, o 

Presidente, ouvindo o Conselho, indicará se deve ser eleito relator ou constituída Comissão de 

Relatoria, com 03 (três) membros titulares, sendo 01 (um) representante do Poder Público 

Estadual e 02 (dois) representantes da sociedade civil. 

§ 1º - Quando for constituída Comissão de Relatoria, esta será coordenada por 01 (um) de 

seus integrantes, escolhido pelos membros da Comissão, com as seguintes atribuições: 

I - organizar a agenda de trabalhos da Comissão de Relatoria; 

II - convocar as reuniões da Comissão de Relatoria; 

III - distribuir os estudos entre os integrantes; 

IV - dar cumprimento às providências definidas pela Comissão de Relatoria; 

V - zelar pelo cumprimento dos prazos da Comissão de Relatoria; 

VI - coordenar os trabalhos e deliberações da Comissão de Relatoria e, ao final, encaminhar o 

Relatório ao Presidente do Conselho. 

§ 2º - O membro suplente do Conselho participará da Comissão de Relatoria em substituição 

ao Titular, em suas ausências e impedimentos, à reunião da Comissão. 

§ 3º - Serão devolvidas ao Presidente do Conselho Estadual de Comunicação Social, para 

redistribuição, as matérias em poder do Conselheiro que, por razão justificada, não tiverem 

sido relatadas. 

Art. 28 - O Relatório final da Comissão deverá ser feito por escrito e aprovado por maioria 

simples. 
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Parágrafo único - O integrante da Comissão que não concordar com o Relatório final poderá 

dar voto em separado, por escrito. 

Art. 29 - O Relatório final será encaminhado ao Presidente do Conselho a tempo de ser 

distribuído aos demais Conselheiros, antes da data da reunião do Conselho, em original 

assinado. 

Parágrafo único - O Presidente dará imediato conhecimento do Relatório final aos membros 

do Conselho, podendo utilizar-se de qualquer meio hábil para essa comunicação. 

Art. 30 - O Relatório final será submetido à deliberação do pleno do Conselho o Relatório 

final. 

Parágrafo único - Havendo acréscimos ou alterações em pontos específicos, o Presidente do 

Conselho designará um dos membros do Conselho para apresentar redação final. 

Art. 31 - Qualquer Conselheiro poderá requerer a inclusão em pauta de matéria com prazo 

vencido no Conselho. 

Art. 32 - A matéria apreciada e já deliberada pelo Conselho não regressará à pauta, salvo 

solicitação por escrito à Presidência, constando as assinaturas de 2/3 (dois terços) dos 

membros do Conselho. 

CAPÍTULO VII 

DAS ATRIBUIÇÕES 

SEÇÃO I 

Do Presidente 

Art. 33 - Cabe ao Presidente do Conselho: 

I - representar o Conselho nas suas relações institucionais, bem como divulgar e promover o 

conhecimento de suas atividades e funcionamento; 

II - convocar e presidir as sessões e reuniões do Plenário; 

III - acompanhar a execução das atividades do Conselho, zelando pelo fiel cumprimento dos 

encargos que forem atribuídos aos seus membros; 

IV - deliberar, ad referendum do Plenário, em casos de relevância e urgência, sobre assuntos 

da competência do Conselho; 

V - designar a Ordem do Dia das reuniões com antecedência, sempre que possível, de, pelo 

menos, 08 (oito) dias; 

VI - fazer observar, nas reuniões, a Constituição, as Leis e este Regimento; 

VII - dar conhecimento ao Conselho de toda a matéria recebida e distribuí-la à Comissão 

pertinente quando for o caso; 
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VIII - propor a designação de relatores ou Comissão de Relatoria para as matérias que lhe 

forem encaminhadas nos termos do art. 2º deste Regimento; 

IX - convocar os suplentes nos casos de vagas, licenças, ausências ou impedimentos do 

titular; 

X - comunicar ao Governador do Estado a ocorrência de vaga definitiva, quando não haja 

suplente a convocar e faltarem mais de 04 (quatro) meses para o término do mandato; 

XI - determinar o destino do expediente lido; 

XII - decidir as questões de ordem; 

XIII - proferir voto nominal e de qualidade nas deliberações do Conselho, quando necessário; 

XIV - orientar as discussões e fixar os pontos sobre que devam versar; 

XV - promulgar resoluções; 

XVI - promover a publicação das atas das reuniões no Diário Oficial do Estado - D.O.E; 

XVII - assinar o expediente do Conselho, bem como a correspondência dirigida pelo 

Conselho às autoridades; 

XVIII - nomear o Secretário Executivo; 

XIX - exercer outras atribuições inerentes à função. 

Parágrafo único - Ao se encerrar o mandato dos Conselheiros, o Presidente diligenciará para 

que seus membros devolvam as matérias que lhes tenham sido distribuídas. 

SEÇÃO II 

Dos Membros do Conselho 

Art. 34 - Cabe aos membros do Conselho: 

I - participar das reuniões ordinárias e extraordinárias, comunicando, antecipadamente, suas 

eventuais faltas e impedimentos; 

II - discutir e votar a matéria constante da ordem do dia; 

III - requerer informações, providências e esclarecimentos à Mesa ou à Secretaria Executiva; 

IV - pedir vistas de processo, pelo prazo a ser fixado pelo Presidente; 

V - apresentar relatórios e pareceres dentro do prazo estabelecido pelo Presidente; 

VI - participar das Comissões com direito a voto; 

VII - proferir declarações de voto quando o desejar; 

VIII - propor temas e assuntos para deliberação do Plenário; 

IX - propor convocação de audiência ou reunião do Plenário; 

X - apresentar questão de ordem na reunião; 

XI - cumprir as missões e encargos que lhe forem confiados; 

XII - tratar, de forma responsável, as informações recebidas em virtude do exercício do cargo. 
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Parágrafo único - A presença de suplente substitui plenamente o Titular sem necessidade de 

justificativa de ausência. 

SEÇÃO III 

Dos Membros das Comissões 

Art. 35 - Cabe aos membros das Comissões, nas suas respectivas áreas, participar dos 

trabalhos, bem como elaborar pareceres, estudos e pesquisas. 

SEÇÃO IV 

Do Secretário Executivo 

Art. 36 - Cabe ao Secretário Executivo: 

I - coordenar os serviços administrativos do Conselho; 

II - preparar a agenda e a pauta das sessões, diligenciando o seu prévio encaminhamento aos 

Conselheiros e respectivos suplentes; 

III - receber e encaminhar os processos ao Colegiado e às suas Comissões após distribuição 

realizada na forma regimental; 

IV - exercer outras funções correlatas que lhe sejam atribuídas pelo Presidente ou pelo 

Plenário. 

Art. 37 - As atribuições do Presidente, Membros do Conselho, das Comissões Temáticas e do 

Secretário Executivo previstas neste Capítulo poderão ser acrescidas de outras necessárias ao 

funcionamento do Conselho, de acordo com as deliberações do Plenário. 

CAPÍTULO VIII 

DAS VAGAS, LICENÇAS, SUPLÊNCIA E SUBSTITUIÇÃO 

Art. 38 - As vagas, no Conselho Estadual de Comunicação Social, verificar-se-ão em virtude 

de: 

I - falecimento; 

II - renúncia; 

III - decisão judicial; 

IV - perda do mandato; 

V - desligamento do órgão público governamental que representa; 

VI - desligamento da entidade de representação civil. 

Parágrafo único - Na hipótese do inciso VI deste artigo, o Presidente da entidade 

representativa deve formalizar o desligamento do Conselheiro à Presidência, por meio da 

Secretaria Executiva e, na sessão subsequente, o Presidente do Conselho deverá comunicar 

aos demais membros, consignando o desligamento na respectiva Ata. 
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Art. 39 - A comunicação de renúncia ao mandato de membro do Conselho Estadual de 

Comunicação Social, de caráter irrevogável, deverá ser dirigida, por escrito, com firma 

reconhecida, à Presidência do Conselho. 

§ 1º - A indicação de substituto para a vaga será feita pelo Presidente da instituição ou 

entidade representada no Conselho. 

§ 2º - O substituto indicado será nomeado pelo Governador do Estado, em conformidade com 

§ 2º do art. 41 da Lei nº 12.212/2011. 

Art. 40 - Dar-se-á a convocação do suplente nos casos de vaga, licença, ausência ou 

impedimento eventual do correspondente membro Titular. 

Art. 41 - O Conselheiro poderá requerer, sem prejuízo do mandato, licença para tratamento de 

saúde ou interesse particular. 

Parágrafo único - O suplente será convocado para substituir o Titular durante o prazo da 

licença, na forma do caput do art. 45 deste Regimento. 

Art. 42 - Perderá o mandato o membro do Conselho Estadual de Comunicação Social que, 

salvo o disposto no art. 41 deste Regimento, deixar de comparecer, sem prévia comunicação 

de ausência, a 03 (três) reuniões, consecutivas ou não, ou por ato contrário ao decoro e 

exercício de sua função. 

§ 1º - O processo de perda de mandato será instruído pelo Conselho, através de comissão 

sindicante própria, formada por 03 (três) Conselheiros, indicados pelo Presidente, após 

ouvidos os membros do Conselho, assegurando a ampla defesa e o contraditório. 

§ 2º - A comissão sindicante deverá apurar a existência de fatos irregulares, emitindo parecer 

opinativo, direcionado ao Presidente do Conselho, no prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser 

prorrogado por igual período. 

Art. 43 - O Presidente do Conselho, ao receber o parecer opinativo, convocará o Conselho que 

decidirá: 

I - pelo arquivamento do processo, quando não for apurado irregularidade; 

II - pela instauração de processo administrativo de perda de mandato, quando presentes os 

elementos dispostos no art. 42 deste Regimento. 

Art. 44 - Será necessária, para perda de mandato, a aprovação de 2/3 (dois terços) dos 

presentes, respeitando o quorum disposto no art. 17 deste Regimento. 

Art. 45 - Sempre que um membro do Conselho Estadual de Comunicação Social não puder 

comparecer às reuniões, deverá comunicar o fato diretamente ao Presidente do Conselho ou 

ao Secretário Executivo, com, pelo menos, 03 (três) dias úteis de antecedência, a fim de poder 
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ser convocado, em substituição eventual, o seu respectivo suplente, sob pena de ser sua 

ausência computada como falta. 

§ 1º - A convocação do suplente será feita pelo Presidente do Conselho Estadual de 

Comunicação Social ou à sua ordem. 

§ 2º - Ao suplente poderá ser distribuída matéria para relatar quando se tratar de vaga 

decorrente de impedimento temporário do respectivo Titular. 

Art. 46 - O membro suplente do Conselho Estadual de Comunicação Social poderá 

comparecer as reuniões, podendo participar dos debates e apresentar sugestões, sem direito a 

voto. 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 47 - A Secretaria de Comunicação Social - SECOM dará o apoio administrativo e técnico 

necessários ao cumprimento da finalidade do Conselho. 

Art. 48 - O Conselho Estadual de Comunicação Social poderá convidar representantes da 

sociedade civil, para participar de suas reuniões e comissões temáticas, que, por seus 

conhecimentos, possam contribuir para o desenvolvimento das atividades, bem como 

representantes de órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual e municipal, 

de universidades, Organizações Não-Governamentais e movimentos sociais. 

Art. 49 - As autoridades ou servidores da Administração Pública Estadual Direta e Indireta 

prestarão colaborações e informações nos assuntos que lhe forem pertinentes, submetidas à 

apreciação do Conselho. 

Art. 50 - Os serviços prestados pelos membros do Conselho, inclusive a participação nas 

reuniões, são considerados de relevante interesse público e não serão remunerados. 

Art. 51 - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento serão 

dirimidas pelo Colegiado. 

 

“Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado." 

 

 

  

 

 

 


