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| O Congresso
Mídia, poder e a (nova) agenda do capital é o tema do VI Encontro Nacional
da ULEPICC Brasil 2016 – Capítulo Brasil da União Latina da Economia Política da
Informação, da Comunicação e da Cultura, realizado de 9 a 11 de novembro em
Brasília/DF, pela Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília – FAC/UnB.
Os recentes acontecimentos que levaram no Brasil, como na Venezuela,
Equador, Honduras, Paraguai, à ruptura institucional tornaram explícitos os desafios e
fragilidades da democracia liberal, em países com as características históricas e culturais
dos latino-americanos. O jogo de cena parlamentar e suas reverberações nas redes e
mídias expõem e ao mesmo tempo encobrem disputas econômicas, maiores ou menores,
das quais são as manifestações exteriores e sobre as quais retroagem, na dialética maior
da luta de classes, que envolve a luta por classificações, significações, simpatias e
repúdios. Pensar essa nova forma – midiática – de golpe, apoiada nas instituições da
democracia liberal, Congresso e Justiça, torna-se um imperativo. Ademais, neste
contexto, uma questão se coloca: como se reordenarão as pautas nos campos da
comunicação e da cultura a partir de agora em nosso país.

Grupos temáticos
GT1 – Políticas de comunicação
Coordenação nacional: Profª. Drª. Eula Cabral (FCRB – MinC)
Coordenação local: Prof. Dr. Murilo Ramos (UnB)
Ementa: Objetiva estudar as ações de agentes públicos e privados relativas ao processo
de regulamentação da mídia em suas diversas fases. Envolve a definição do conjunto de
normas, princípios, deliberações e práticas locais relacionadas com a administração,
organização e funcionamento do conjunto do sistema comunicacional. Analisa os
processos e estratégias locais, regionais e internacionais dos conglomerados de
comunicação e seu impacto e influência nos governos e na sociedade. Além disso, a
concentração das comunicações e telecomunicações no Brasil.
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GT2 – Comunicação pública, popular ou alternativa
Coordenação nacional: Prof. Dr. Fernando Oliveira Paulino (PPG-FAC-UnB)
Coordenação local: Profa. Dra. Liziane Guazina (UnB) e Jairo Faria (UnB)
Ementa: Contempla investigações sobre a comunicação desenvolvida no âmbito dos
movimentos sociais, etnoculturais, dos sindicatos e organizações populares em geral,
bem como aquela ligada ao serviço público. Aborda todo tipo de comunicação movida
por objetivos sociais e de promoção da cidadania, atuantes em oposição à acentuada
mercantilização da mídia.
GT3 – Indústrias midiáticas
Coordenação nacional: Prof. Dr. Marcos Dantas (UFRJ)
Coordenação Local: Profa. Dra. Ellis Regina Araújo da Silva (UnB)
Ementa: Enfoca a rede institucional dos produtos comunicacionais que ligam a criação,
produção, circulação, organização e comercialização de conteúdos de natureza cultural,
informativa e de entretenimento. Engloba os processos industriais que envolvem
televisão, cinema, rádio, internet, publicidade, produção editorial, indústria fonográfica,
design, artes e espetáculos.
GT4 – Políticas culturais e economia política da cultura
Coordenação nacional: Profª. Dra. Verlane Aragão Santos (OBSCOM-UFS)
Coordenação local: Profa. Dra. Dácia Ibiapina (UnB)
Ementa: Abriga pesquisas que retratam o papel econômico, político e sociológico que o
campo da cultura e das artes assume na sociedade contemporânea. De um lado, engloba
discussões sobre a atuação do Estado, da participação da sociedade e do mercado nesta
relação, bem como os mecanismos de financeirização da cultura e das artes. De outro,
debate a industrialização e mercantilização da cultura e sua implicação na dinâmica
atual do capitalismo.
GT5 – Teorias e temas emergentes
Coordenação nacional: Profª. Dra. Patrícia Bandeira de Melo (FUNDAJ)
Coordenação local: Prof. Dr. Luiz Martino
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Ementa: Acolhe os trabalhos de fundamentação a partir da matriz teórica da Economia
Política da Comunicação e da Cultura, suas distintas vertentes e perspectivas
metodológicas bem como os estudos comparativos e relacionais entre a Economia
Política da Comunicação e outras correntes teóricas da comunicação e de outras
disciplinas.
GT6 – Ética, política e epistemologia da informação
Coordenação nacional: Prof. Dr. Marco Schneider (PPGCI-IBICT/UFRJ e PPGMCUFF)
Coordenação local: Profa. Dra. Liliane Machado (UnB)
Ementa: O objetivo geral do GT é fortalecer a presença da Ciência da Informação no
âmbito da Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, com ênfase
no debate em torno das questões éticas, políticas e epistemológicas correlatas, bem
como em suas interconexões teóricas e aplicadas.
GT7- Iniciação Científica em Economia Política da Informação, da Comunicação e da
Cultura
Coordenação: Profas. Dras. Elen Geraldes (PPG-FAC-UnB) e Janara Sousa (PPGFAC-UnB)
Ementa: O objetivo do GT é estimular a participação de pesquisadores da graduação,
das mais diversas áreas, no Evento a partir da pesquisa na área de Economia Política da
Comunicação, Informação e Cultura.

Coordenadores
Elen Cristina Geraldes (UnB) http://lattes.cnpq.br/9494858512482573
Luísa Martins Barroso Montenegro (UnB) http://lattes.cnpq.br/6231520355201599
Marcos Dantas Loureiro (UFRJ) http://lattes.cnpq.br/8920113816573321
Natália Oliveira Teles (UnB) http://lattes.cnpq.br/9581967936060931
Vanessa Negrini (UnB) http://lattes.cnpq.br/9835944306956139
Verlane Aragão Santos (UFS) http://lattes.cnpq.br/8919654003573846
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Equipe de apoio
Flávia Pereira da Rocha (UnB) http://lattes.cnpq.br/9965830878191170
Nayara Helou Chubaci Güércio (UnB) http://lattes.cnpq.br/5087954516729051
Pedro Ivo de Sá Guimarães (UnB) http://lattes.cnpq.br/6566465746160266
Silvana Pena de Sá (UnB) http://lattes.cnpq.br/4490599542425305

Comitê Técnico-Científico
Délcia Vidal (UnB) http://lattes.cnpq.br/2672598563988361
Elen Cristina Geraldes (UnB) http://lattes.cnpq.br/9494858512482573
Ellis Regina Araújo da Silva (UnB) http://lattes.cnpq.br/8819506375701154
Eula Cabral (FCRB-Minc) http://lattes.cnpq.br/1180749525319069
Fernando Oliveira Paulino (UnB) http://lattes.cnpq.br/2907708501435465
Liliane Maria Macedo Machado (UnB) http://lattes.cnpq.br/4419127208068044
Luiz Martino (UnB) http://lattes.cnpq.br/9545839725442236
Luiz Martins da Silva (UnB) http://lattes.cnpq.br/9014912050610602
Patrícia Bandeira de Melo (FUNDAJ) http://lattes.cnpq.br/4263428043620385
Verlane Aragão Santos (UFS) http://lattes.cnpq.br/8919654003573846
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| Programação Geral
Dia 09/11 | quarta-feira
13h

14h às
17h

Recepção e Credenciamento
Local: Hall de entrada do Auditório Benedito Coutinho
Mesa Socicom: A Comunicação Pública e seus percalços recentes no Brasil –
Ruy Lopes (USP); Nelia Del Bianco (UnB); Ivonete Lopes (Universidade
Federal de Viçosa); Rita Freire (EBC); Bia Barbosa (Intervozes).
Mediação: Marcos Urupá (UnB)
Local: Auditório Benedito Coutinho

15h às
17h30

Jornada dos Doutorandos
Local: Sala B8 (Edifício Benedito Coutinho)

18h às
19h

Coquetel
Local: Hall de entrada do Auditório Benedito Coutinho

18h
19h às
22h

Lançamento de Livros
Local: Hall de entrada do Auditório Benedito Coutinho
Mesa de abertura – “A mídia e o processo político brasileiro”, com Franklin
Martins e Tereza Cruvinel.
Mediação: Elen Geraldes (UnB)
Local: Auditório Benedito Coutinho

Dia 10/11 | quinta-feira

9h às
11h30

Painel 1 – Internet: sua economia e suas políticas
Marcos Dantas (UFRJ), César Bolaño (UFS) e Eduardo Villanueva (Peru).
Mediação: Janara Sousa (UnB)
Local: Auditório Benedito Coutinho
GT 7 – Iniciação Científica em Economia Política da Informação, da
Comunicação e da Cultura

10h30 às
10h45

Coffee Break
Local: Hall de entrada do Auditório Benedito Coutinho

8h30 às
10h30

10h45 às
12h45
12h45 às
14h30
14h30 às

Painel 2 – Ciência, tecnologia e inovação
Abrahan Sicsu (UFPE) e Sarita Albagli (IBICT).
Mediação: Elen Geraldes (UnB)
Local: Auditório Benedito Coutinho
Almoço
Local: livre
GT 1 – Políticas de Comunicação
Local: Sala A1
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17h30

GT 2 – Comunicação pública, popular ou alternativa
Local: Salas B7 e B8
GT 3 – Indústrias Midiáticas
Local: Sala A2
GT 4 – Políticas culturais e economia política da cultura
Local: Sala A3
GT 5 – Teorias e Temas emergentes
Local: Sala A4
GT 6 – Ética, Política e Epistemologia da Informação
Local: Sala A5
GT 7 – Iniciação Científica em Economia Política da Informação, da
Comunicação e da Cultura

17h30 às
18h

Coffee Break
Local: Hall do Auditório Benedito Coutinho

Assembleia Geral da ULEPICC-Brasil
Local: Sala A7 (mesma sala da coordenação geral do evento)
Painel 3 – Políticas Públicas Audiovisuais
Sérgio Ribeiro (UnB); Flávia Rocha (UnB); Lizely Borges (UnB); Luísa
19h às 22h Montenegro (UnB) e Natália Teles (UnB).
Mediação: Dácia Ibiapina
Local: Auditório Benedito Coutinho
18h

Dia 11/11 | sexta-feira

8h30 às
10h30
10h30 às
10h45
10h45 às
12h45
12h45 às
14h30
14h30 às
17h30

Painel 4 – Comunicação, Cultura e Desenvolvimento
Ruy Sardinha Lopes (USP) e Antônio Rubim (UFBA).
Mediação: Anita Simis (UNESP)
Local: Auditório Benedito Coutinho
CoffeeBreak
Local: Hall do Auditório Benedito Coutinho
Painel 5 – Setores do capital e financiamentos de campanha
Bruno Lima Rocha (UNISINOS), Marco Schneider (IBICT/UFRJ) e Arthur
Bezerra (IBICT).
Mediação: Rodrigo Braz (UnB)
Local: Auditório Benedito Coutinho
Almoço
Local: livre
GT 1 – Políticas de Comunicação
Local: Sala A1
GT 2 – Comunicação pública, popular ou alternativa

7

17h30 às
18h

18h

Meia
noite

Local: Salas B7 e B8
GT 3 – Indústrias Midiáticas
Local: Sala A2
GT 4 – Políticas culturais e economia política da cultura
Local: Sala A3
GT 5 – Teorias e Temas emergentes
Local: Sala A4
GT 6 – Ética, Política e Epistemologia da Informação
Local: Sala A5
GT 8 – Temas emergentes da Economia Política da Informação, da
Comunicação e da Cultura e Lei de acesso a informação
Local: Sala A6
Coffee Break
Hall do Auditório Benedito Coutinho
Mesa de Encerramento: Mídia ativismo e Mídia livrismo
Mídia Ninja; Bia Barbosa (Intervozes); Pedro Rafael (FNDC); Antonio
Escrivão Filho (Direito Achado na Rua), Murilo Ramos (UnB).
Mediação: Vanessa Negrini (UnB)
Local: Auditório Benedito Coutinho
Confraternização de Encerramento – Festa Pequila com Je Treme mon
Amour (DJS Tide e Zalma)
Local: SCS Quadra 5 Bloco C loja 108|110 .
Valor da entrada: 20 reais (até 00h30, com apresentação do crachá do
evento)
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A televisão além do alcance: táticas e estratégias da Rede
Globo frente aos limites do modelo de negócios da TV
aberta comercial no Brasil | Daniel Fonsêca Ximenes Ponte
Orientadora: Suzy dos Santos
Universidade Federal Do Rio De Janeiro (UFRJ)
Ingresso: 2013.1

2 Introdução
O “padrão Globo” pode estar numa encruzilhada que demanda definições
urgentes. Em setembro de 2012, na nota oficial1 em que anunciou mudanças na
governança corporativa e na direção geral da TV, o presidente das Organizações Globo,
Roberto Irineu Marinho, sintomaticamente lembrou o “difícil período vivido com a
nossa reestruturação financeira em 2002”, que, segundo ele, “deixou várias lições” para
a empresa. Naquele momento2, com os efeitos de crises mundiais e da instabilidade
cambial desde 1999, a Globo Comunicações e Participações (Globopar), holding do
grupo, chegou a anunciar uma “moratória” do pagamento da dívida. “Desde então –
prossegue o presidente na nota, exatos dez anos depois – temos tentado projetar nossas
empresas para o futuro, fazendo com que tenham o melhor modelo de gestão possível,
com transparência e responsabilidade, sempre inspirados nos nossos valores, que nos
são tão caros”. Esse é o ponto-chave deste projeto: qual é o futuro que está reservado
para a “Vênus Platinada” e, portanto, para a televisão comercial aberta no Brasil como
um todo? Afinal, muito provavelmente, a Rede Globo seria a única empresa a ter uma
sobrevida a médio prazo no caso de a crise que hoje afeta a Rede TV! se alastrar para
todo o setor de radiodifusão.

1 Carlos Henrique Schroder assumirá a direção geral da TV Globo em 2013. G1, 19 set. 2012. Disponível
em: <http://glo.bo/Rxfwfp>. Acesso em: 05 out. 2012.
2 Maurício Dias. Vênus Endividada. Observatório da Imprensa, 06 nov. 2002. Disponível em:
<http://bit.ly/W6r3rk>. Acesso em: 09 out. 2012.
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Já há quase 15 anos, antes mesmo da crise de 2002, os empresários, organizados
principalmente na Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV (Abert), sob a
liderança da Globo, afirmavam taxativamente que a “era digital” se impunha como
condição sine qua non para a sobrevivência da televisão aberta. No entanto,
concretamente, quase nada mudou; e, se houve oscilações no quadro geral da
radiodifusão – mercado, marco regulatório, inovações tecnológicas etc. –, dificilmente
isso se deu em decorrência do surgimento da TV digital. Do ponto de vista mais macro,
é razoável deduzir a hipótese de que esse açodamento se tratava, na verdade, de uma
tentativa de reoxigenar, pelo menos temporariamente, o modelo de negócios em que se
baseia a televisão comercial.
Um dos impasses ainda não resolvidos é a reação à relativa mobilidade
socioeconômica verificada nos últimos anos, que promove mudanças na composição da
população, com a inclusão, via capacidade de consumo, de segmentos na “classe C”,
alterando, consequentemente, o comportamento cotidiano e o perfil do consumo de
mídia por parte dos indivíduos. Os períodos em que as pessoas ficam em casa, a
quantidade de tempo que gastam na Internet, o crescimento da TV por assinatura e a
reconfiguração da concorrência são alguns elementos que podem ser indicados para que
não somente a líder Globo, mas todos os atores sociais e os players do mercado
acendam a luz amarela em atenção à televisão aberta.
Também tem sido registrada uma ainda sensível, mas permanente tendência à
migração de segmentos de público para outros suportes, principalmente aqueles que
possibilitam acesso à Internet. Este novo padrão de consumo de mídia se consolida
concomitantemente ao fortalecimento de espaços para veiculação de publicidade, a
exemplo de blogs e portais, produtos audiovisuais sob demanda ou mesmo de outros
tipos de “televisão” – IPTV e web TV, por exemplo. Por conta disso, as empresas já
admitem mudanças na produção de novelas, na linguagem do jornalismo e na grade de
programação. Uma das soluções apontadas é buscar uma maior identificação com o
segmento social da chamada “Classe C”, anteriormente pouco considerada pelo
mercado para fins de consumo. Atualmente, ao contrário, muitas produções são
realizadas com o objetivo principal de atingir esse público.
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3 Objetivos

3.1 Geral
Essa pesquisa pretende diagnosticar e analisar as atuais táticas e estratégias
comerciais – com condicionamentos e reflexos políticos e socioculturais – definidas e
executadas pelas emissoras, tendo como eixo o caso da Rede Globo, com o objetivo de
garantir a sustentação econômica do setor de televisão aberta comercial no Brasil num
momento em que mesmo os executivos das principais empresas de radiodifusão do país
não visualizam saídas objetivas a longo prazo para o atual modelo de negócios, baseado
majoritariamente na venda de espaços publicitários indexados pela audiência.

3.2 Específicos
a) descrever o mercado brasileiro de TV no atual contexto de digitalização da
radiodifusão (rádio e TV), considerando o progressivo aumento do mercado de Internet
e de TV por assinatura, além emergência de produtos recentes, como a TV Conectada e
“canais” de vídeo sob demanda;
b) compreender e discutir como se dão as relações entre a aferição de audiência,
o faturamento de publicidade e a grade de programação das emissoras de televisão,
principalmente no sentido de redirecionar a produção e a veiculação de novelas,
jornalismo, seriados e outros conteúdos audiovisuais no enfrentamento de novas
realidades de mercado;
c) realizar uma abordagem mais abrangente, indo além da análise do mercado de
televisão, das formas que a Rede Globo tem encontrado para lidar com uma realidade
que não domina mais tão plenamente, com a consolidação da Record – que tem vultosas
receitas financeiras secundárias – como adversário viável na busca pela liderança do
setor, considerando ainda a fragilidade institucional e econômica de empresas como o
SBT e a Rede TV!;
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d) analisar as articulações dos principais agentes econômicos (players) da
televisão aberta comercial, Globo e Record, privilegiando as ações políticas e
comerciais das empresas nesse cenário, primeiro nas negociações junto ao Estado e,
depois, na disputa concorrencial com as empresas do mesmo setor (radiodifusão);
e) verificar e entender as prioridades de investimento financeiro e de exploração
comercial das Organizações Globo nas comunicações, já que, ao tempo em que procura
manter a principal fonte de receitas (TV aberta), também atua, por meio do seu braço
GloboSat, como programadora de TV por assinatura e como provedora de “canais” de
vídeos (sob demanda e streaming over-the-top) comercializados por empresas de
telecomunicações, o que parece ser um duplo e conflitivo movimento.

4 Justificativas e hipóteses
A necessidade de estudar televisão, principalmente os seus mecanismos de
sustentação frente a diversos fatores que tendem a fragilizar o seu modelo de negócios,
dá-se pelo fato de a TV aberta comercial ainda manter uma centralidade, em que pesem
as entusiasmadas apostas na convergência e na digitalização. Para alcançar esse posto, a
televisão foi consolidada a partir de duas funções principais: “uma, de integração social,
e outra, de manutenção da esfera de poder político e econômico” (Santos, 2004, p. 250).
Hoje, apesar de relativa perda de supremacia na indústria cultural, a televisão ainda
detém amplo domínio no desempenho desses papeis – no Brasil, toma-se o exemplo
maior da Rede Globo.
Outro elemento que sustenta a necessidade desse tipo de pesquisa é a
compreensão de Wolton (1996, p. 122) sobre a importância da TV como uma das
formas de “laço social” num momento em que a televisão “geralista”, como ele
denomina a TV comercial aberta, perde espaço para a televisão “temática”, adjetivo
dado à TV por assinatura. É exatamente esta a tendência que se verifica no Brasil, com
o adendo de que o mercado da chamada “TV fechada” é amplamente dominado pelo
capital internacional. Além disso, a televisão aberta se mostra como uma saída num
momento em que “os mecanismos de fragmentação social parecem dominar” a
sociedade.
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A pesquisa vai ser desenvolvida partindo do seguinte problema central: de que
forma a televisão comercial aberta, em especial a Rede Globo, vai enfrentar ou já está se
posicionando em relação ao atual cenário político-econômico das comunicações,
marcado pela robustez de um setor correlato concorrente (telecomunicações), pela
fragilidade da concorrência efetiva do mesmo segmento de mercado (nos casos da Rede
TV! e do SBT) – à exceção da expansão ousada da Record – e pelo tendencial
movimento de emergência de novos serviços de mídia?
A hipótese central, deduzida do quadro geral apresentado na introdução, é a de
que seria necessária uma postura mais proativa principalmente dos principais agentes do
mercado, mas também do Estado e, possivelmente, até de outros setores da sociedade
para buscar alternativas para o futuro próximo da televisão aberta no Brasil. O objetivo
comum seria promover um rearranjo no nível das empresas, no marco regulatório e
regulamentar e na intervenção estatal no setor para redirecionar a tendência que se tem
verificado na TV geralista brasileira. Isso demanda que o estudo de caso da Globo seja
inter-relacionado com os posicionamentos adotados pela Record, sua concorrente direta
no setor.
A pesquisa trabalha com a segunda hipótese, que dá sustentação à questão
central deste trabalho, de que existem três elementos principais que incidem diretamente
na fragilização do modelo de negócios da televisão aberta no Brasil: a) as
transformações no perfil das audiências; b) a oscilação dos investimentos publicitários;
e c) a emergência e a consolidação de novas tecnologias da informação e da
comunicação. Considera-se, ainda, a necessidade de abordar as lógicas comerciais das
mídias identificadas como potenciais ou efetivas concorrentes da televisão aberta, como
a) a Internet Banda Larga; b) a TV por assinatura; c) a telefonia móvel (e os produtos
oferecidos além da voz); e d) a TV Conectada (e outros serviços vinculados às smart
TVs). Há, ainda, as oscilações políticas próprias da relação do setor empresarial com o
Estado, que é transversal3. Obviamente, esses componentes são interdependentes – ora
3 Nesse ponto, algumas ocorrências, como a aprovação e sanção da Lei nº 12.485/11, que unifica os
serviços de TV por assinatura, e o debate em torno da destinação do chamado “dividendo digital” –
liberação da faixa de 700 MHz após o fim da digitalização da TV aberta, em 2016 –, sinalizam uma
inflexão do governo de Dilma Rousseff mais no sentido de corresponder aos interesses das teles do que de
manter a lógica anterior de estreito favorecimento dos radiodifusores. Eis mais uma hipótese a ser
verificada.
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se retroalimentam, ora concorrem entre si – e, se forem compreendidos de forma
articulada à leitura do ambiente jurídico e político da radiodifusão, tornam possível
produzir um relevante diagnóstico da reorganização do mercado de TV aberta no país.
Também deve ser considerada a terceira hipótese de que, avaliando-se as
estratégias utilizadas principalmente nos últimos dez anos pelos radiodifusores, estes,
numa postura reativa, parecem empenhar-se para que nada ou pouco se mude no cenário
regulatório/de controle (conselhos de comunicação, I Conferência Nacional de
Comunicação, novo marco legal etc.), econômico (Lei nº 12.485/11) e até tecnológico
(multiprogramação; interatividade), apesar da TV digital. Enquanto isso, as empresas de
telecomunicações vão no sentido oposto, proativamente mobilizando grandes
investimentos em capital e lobbies para produzir mudanças em praticamente todos esses
pontos – logicamente, sempre em favor delas próprias. Pelo que indicam até o
momento, os radiodifusores não estão dispostos a abdicar da trincheira conservadora em
busca de manter tudo como está.

5 Metodologia
A pesquisa vai encaminhar-se por perspectivas investigativas que vão abordar os
seguintes aspectos da televisão no Brasil: (1) aspectos históricos, com especial atenção
aos posicionamentos dos empresários de televisão frente ao crescimento das
telecomunicações e às relações dos dois setores com o Estado; (2) aspectos políticos e
jurídicos, que dizem respeito ao acesso e uso de concessões públicas, ao debate público
sobre o direito à comunicação, ao marco regulatório da radiodifusão e às dimensões
socioeconômicas das mudanças proporcionadas pela televisão; e (3) aspectos
produtivos e econômicos, que têm relação com a busca pela pluralidade e pela
diversidade dos conteúdos televisivos, mesmo no sistema “privado”, com a
concentração de propriedade dos meios de comunicação e com a organização da cadeia
produtiva.
Para ser realizada, a pesquisa está divida nas seguintes etapas: (1) revisar a
história da radiodifusão brasileira, com foco nas estratégias utilizadas pelos
empresários nos últimos sessenta anos para sobrevivência, relevando inclusive as
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divisões internas e os enfrentamentos realizados contra setores correlatos, como as
telecomunicações; (2) descrever a constituição do mercado brasileiro de televisão,
com destaque para os movimentos realizados em diferentes momentos históricos pelas
empresas, acentuando as opções da Rede Globo, pela longevidade e por ser o centro
deste estudo, mas também observando a ascensão ainda recente, mas sólida da Record;
(3) identificar e localizar, do ponto de vista institucional, político e mercadológico,
os diferentes atores e cenários que compõem a organização empresarial da
atividade televisiva no Brasil, o que significa abordar as cisões existentes que se
expressam em várias entidades: a) Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão (Abert) – Globo e afiliadas, SBT e outros; b) Associação Brasileira de
Radiodifusores (Abra) – Bandeirantes, Rede TV! e outros; c) Associação Brasileira de
Radiodifusão, Tecnologia e Telecomunicações (Abratel) – Record e outras, a maioria
vinculada a confissões religiosas; e d) Associação Brasileira de Televisão por
Assinatura (ABTA); (4) promover uma releitura abrangente das relações do Estado
brasileiro com os empresários dos setores da radiodifusão e das telecomunicações,
principalmente nos dois governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e no
governo de Dilma Rousseff (2011-2014), cartografando aproximações e dissonâncias
ocorridas nas principais controvérsias em que se envolveram esses atores e o Estado.
Para tanto, é necessário revisitar, ainda que parcialmente, o histórico recente do Poder
Executivo – governos da Ditadura Militar (1964-1985), José Sarney (1985-1990),
Fernando Collor/Itamar Franco (1990-1994) e Fernando Henrique Cardoso (19952002).
As fontes primárias vão ser documentos oficiais e informações de fontes
referenciadas no setor, o que envolve: (1) a legislação brasileira na área da
comunicação, o que inclui emendas constitucionais e leis que concedam incentivos
econômicos ou renúncias fiscais ao setor de radiodifusão; (2) os documentos, as
publicações periódicas, os sites e outros conteúdos produzidos pelas entidades
empresariais citadas acima, com especial menção ao acompanhamento de congressos,
encontros, seminários e outros eventos realizados; (3) as publicações especializadas,
como a revista Tela Viva; e os sites TeleTime, Telesíntese, Convergência Digital
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Meio&Mensagem, com destaque para o Projeto Inter-Meios4, que monitora o volume de
investimento publicitário em mídia no Brasil; (4) os documentos públicos
relacionados à radiodifusão, como decretos e portarias do Ministério das
Comunicações

e

normas

e

relatórios

técnicos

da

Agência

Nacional

de

Telecomunicações (Anatel) e da Agência Nacional do Cinema (Ancine), que também
podem ser fontes de dados sobre as emissoras e outros agentes econômicos do setor; (5)
as declarações dos dirigentes de empresas e do governo sobre a natureza, o papel e a
organização da radiodifusão, material este que também deve ser coletado diretamente
pelo pesquisador; (6) as pesquisas de mapeamento de mercado realizadas por
instituições como o Ipea e a FGV, além de dados estatísticos dos levantamentos feitos
pelo IBGE; (7) a produção bibliográfica

de especialistas e acadêmicos –

principalmente daqueles vinculados à Economia Política da Comunicação – e de
ativistas da área, além de documentos gerados por movimentos da sociedade civil.
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Introdução
Luzes ou vaga-lumes? O tempo do jornalismo como um viés para o esclarecimento

A experiência direta sobre um determinando acontecimento nem sempre é
reveladora. Assim como a experiência mediatizada também tem seus diferentes ângulos,
versões e limitações. Na mediação realizada pelos media, os desafios para comunicar
com esclarecimento e responsabilidade não são poucos, nem simples. Dois fatores
contemporâneos tendem a aumentar essa complexidade: o tempo procedimental e o
tempo da coisa narrada no jornalismo (SCHLESINGER, 1987). Resumidamente, o
primeiro refere-se à escassez de tempo que atualmente os profissionais dispõem para o
processo de produção da notícia. O segundo diz respeito aos ângulos temporais na
narrativa do acontecimento5 midiático (seu passado, presente e futuro). O tempo
procedimental é exíguo, principalmente, no ambiente digital. Já que a atualização não é
mais pautada pela periodicidade, uma das características clássicas do jornalismo – que
se dilui com o avanço ubíquo da internet. “Nos tempos de hoje a imprensa digital
representa ‘espaço de fluxos’ (CASTELLS, 2000; PATIÑO, 2000 apud JORGE, 2013).
São instanteneísmos da narrativa noticiosa (RAMONET, 1998). O jornalismo deixa de
ser apenas cíclico para ser, principalmente, contínuo na web, em “tempo real”. Numa
5

Definição de acontecimento: “é tudo aquilo que rompe a superfície lisa da história – de uma
multiplicidade de fatos virtuais (...) quando menos previsível for, mais probabilidade tem de se tornar
notícia e de integrar assim o discurso jornalístico (RODRIGUES, 1993:27)
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engrenagem que alimenta a “volatilidade” do acontecimento (MORETZSOHN, 2002:
28). É nesse ponto que a redução do tempo procedimental afeta o tempo da coisa
narrada. Isto é, o tempo em que transcorre o acontecimento na perspectiva da cobertura
jornalística.
A tendência é a corrida pela notícia resultar em textos mais breves do que,
talvez, poderiam ser. E com apuração rápida e foco no imediatismo do tempo presente,
o “aqui” e o “agora” do acontecimento midiático. Como conseqüência, fontes e fatos
históricos – circunscritos nos acontecimentos – que são fundamentais para o
entendimento de problemas sociais ou ambientais, podem se perder no processo
acelerado da construção social da notícia. A pressa em reportar, potencializada pela
velocidade como fetiche (MORETZSOHN, 2002), cria a dromocracia6 nos media
(JORGE; 2013).
Uma corrida que gera um tempo narrativo marginal (passado e futuro), com
predominância estreita do tempo narrativo principal (presente) do acontecimento. Num
tempo unidimensional que, muitas vezes, coloca a sociedade à margem de sua
compreensão substantiva – ao ocultar o transcorrer temporal de um acontecimento
como, por exemplo, causas e responsabilidades históricas (ou as raízes) de determinados
problemas, limitando-os ao imediatismo dos fatos e prejudicando o encontro de
soluções. A notícia se torna, nesse sentido, um conhecimento cindido, desassociado do
fluxo da história, como algo pronto, acabado, fragmentado, solto no tempo e no espaço
(GENRO FILHO, 1997). Sem compromissos com o passado e com o futuro – ambos
constituintes

dos

acontecimentos

que

remetem,

respectivamente,

a

causas,

responsabilidades e conseqüências.
A soma do conjunto de notícias resulta, então, num mosaico de dissociações
(SCHILESINGER, 1977) inteligíveis muito mais em suas unidades isoladas do que
associadas no fluxo do tempo.
As notícias, como surgem diariamente, e como são concebidas estão em
posição radical à história. De fato, o sistema do ciclo noticioso tende a
abolir a consciência histórica, criando uma perpétua série de
6

Dromo- (do grego drómos) = ação de correr, corrida; + cracia = poder, domínio.
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foreground

às

custas

da

profundidade

e

do

background

(SCHELESINGER, 1977:28).
A notícia e os jornalistas, assim, não cumprem, como poderiam, a promessa da
imprensa como uma das instituições do Iluminismo7. Presas na atualidade, limitadas,
que marginalizam o passado e o futuro nas narrativas dos acontecimentos. Assim,
muitas vezes as notícias deixam de ser luzes. São como vaga-lumes: uma profusão de
brilhos dispersos, desassociados, que se acendem e apagam num horizonte escuro sem
revelar, com clareza8, os caminhos que geraram um determinado acontecimento e seus
possíveis destinos. Ocultando o que poderia melhor explicá-lo. A realidade pública
criada pela mídia fica, muitas vezes, desta maneira, submissa à opacidade, à meia luz
intermitente da consciência cognitiva da atualidade.
No ensaio de Kant, de 1784 (2003), o filósofo define o esclarecimento como a
saída do homem de sua menoridade, isto é, de sua incapacidade de pensar por si mesmo.
Neste sentido, oferecer informações confiáveis e substantivas para que o público elabore
suas próprias conclusões (de maneira que possa pensar com autonomia) é justamente
um dos princípios clássicos que o jornalismo postula. O que nos leva a questão de que
talvez a imprensa esteja, muitas vezes, tratando problemas crônicos e históricos, como
apenas problemas imediatos (do presente). Isto é, abordando de maneira superficial
problemas complexos – que exigiriam, inevitavelmente, uma maior diversidade de
backgrounds para serem basicamente compreendidos com autonomia pelo público.

Referencial Teórico: o quando do lead e o imediatismo do mundo

7

O Iluminismo foi um movimento cultural e intelectual do século XVIII que procurou mobilizar o poder
da razão, a fim de reformar a sociedade e o conhecimento herdado da tradição medieval: “seu
programa é a difusão do uso da razão para dirigir o progresso da vida em todos os aspectos”
(BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 2004: 605)
8
O termo “clareza” não está associado à realidade absoluta ou à verdade, conceitos relativos ou
relativizados por diversas correntes teóricas metafísicas e fenomenológicas. Mas, sim, ao acesso a
diversas, amplas e qualificadas informações que ofereçam condições para o pensamento livre e
autônomo.
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A poderosa construção da realidade pública (ALSINA, 2005:89) criada pela
midiática passa, muitas vezes, por uma norma técnica comum, que prioriza as
informações fundamentais a ser contidas no interior de todas as notícias: o lead, o
coração pulsante do jornalismo (GENRO FILHO, 1997). A técnica é composta pelas
perguntas Quem? Fez o que? Com quais meios? Por quê? Como? Onde? e Quando?
(JORGE, 2012). Trata-se de uma poderosa ferramenta de referência universalizada no
meio profissional e acadêmica voltada à checagem de informações essenciais a serem
apuradas e contidas no texto. O lead representa mais do que uma técnica que orienta o
jornalista, é uma clássica norma9técnica da profissão. O “quando?” do lead tende,
muitas vezes, a ser pautado na imprensa pela atualidade, pelo imediatismo do mundo.
Uma das características do conceito de Racionalidade Técnica.
Segundo Kar-Otto Apel (1994)10, a importância do “compreender coletivo”11,
para além da visão imediatista do mundo, é a única maneira de proteger a sociedade da
violência, do autoritarismo e da destruição do planeta. Nesse sentido, os media seriam a
peças chave para alcançar esse “compreender coletivo”, por meio de uma razão voltada
à reflexão das causas e consequências das ações humanas (técnicas e científicas), o que
Apel denomina como razão prática. Uma razão que apreende, racionalmente,
ontologicamente, as experiências coletivas do passado e faz projeções para a sociedade
no futuro – voltada ao bem comum. Uma razão que não leves os seres humanos a se
apequenarem – a se apaixonarem cegamente, alienadamente, pela técnica e pela ciência
e si mesma, de maneira inconsequente (reduzindo a capacidade de reflexão autônoma da
sociedade, prejudicando o ideal iluminista do esclarecimento do mundo). Uma
racionalidade que trate do presente, mas também do passado e do futuro, a partir de uma
interpretação de responsabilidade social e planetária.

9

Norma é um termo que vem do latim e significa “esquadro”. Uma norma é uma regra que deve ser
respeitada e que permite ajustar determinadas condutas ou atividades (CORTINA, 2005).
10
Karl-Otto Apel nasceu em Düsseldorf em 1922. É um filósofo alemão e professor emérito da Johann
Wolfgang Goethe-Universität de Frankfurt am Main.
11
No texto ¿Vuelta a la normalidad? (APEL, 1991), e filósofo nos conta o seu percurso filosófico desde o
início, após a Segunda Guerra. Nele há a tentativa de argumentar, diante da experiência nazista, que
um povo que não tem suficiente capacidade crítica para pensar a partir de princípios universais, não
tem condições de ter argumentos convincentes contra seus adversários, e, deste modo, está sujeito a
ser persuadido por discursos irracionais como aqueles que movimentaram a Alemanha de Hitler. Essa
argumentação está no pano de fundo da questão sobre a validade do compreender.
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I-

Problemas crônicos do nosso tempo: enquadramentos temporais
Alguns problemas socioambientais crônicos – que resiste através de anos,

décadas ou séculos – muitas vezes necessitam de ótica temporal narrativa mais
ampliada. Isto é, um incidente pontual não pode seguir a mesma ótica da atualidade de
um problema que está inscrito num decorrer histórico mais longo. Para vencer o “aqui e
agora” do homem de visão imediatista, do homo faber (Apel: 1994), possibilitando uma
narrativa voltada ao esclarecimento, seria necessário também ultrapassar o imediatismo
no jornalismo, superando a “atualidade midiática”: a própria espinha dorsal fundadora
do jornalismo. Sem, contudo, descartá-la, sob risco de total perda identitária da
atividade profissional e do produto notícia. Logo, não se trataria de extirpar a atualidade
midiática, mas de identificar caminhos para referenciá-la no passado e no futuro. Já que
a atualidade é o locus legitimador da narrativa como acontecimento noticioso. Para
Apel, a ótica do mundo em relações aos seus problemas sociais, econômicos e
ambientais deveria dar um saldo qualitativo:

A crise hídrica em São Paulo
Em análise preliminar para o projeto de qualificação do doutorado, foi possível
observar que a imprensa ignorou, em todo o período de cobertura (2010-2015), o
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“quando” mais histórico, a ampliação deste elemento fundamental do lead. Uma vez
que a destruição e poluição dos grandes mananciais urbanos da capital paulista iniciada
no começo do século passado fora uma das principais causas da crise hídrica. Em
contradição com as sínteses das realidades históricas disponíveis que revelam que a
decadência dos manaciais não foi resultado do acaso ou um acidente de percurso. Ao
contrário, foi uma decisão tomada na década de 1930 por gestores públicos e que está
sendo perpetuada até os dias de hoje (ROCHA, 1991:37).
A poluição do Rio Tietê, da Represa Billings, do Rio Pinheiros e de grandes
mananciais urbanos da capital paulistas não é um acidente. É uma prática social
cotidiana e atual, decidida historicamente de maneira racional. Resultado de uma
política pública rodoviarista de canalizar rios e estreitá-los para dar lugar aos carros
(ROCHA, 1991), e concentrar o escoamento do esgoto, principalmente, no Rio Tietê e
afluentes. As obras foram executadas pelo então governador (interventor federal)
Ademar de Barros12 (NÓBREGA, 1981), baseado no projeto Plano de Rodovias
elaborado pelo engenheiro Prestes Maia13, que se tornou prefeito da cidade no decorrer
das obras (1938-1945). Uma política que ignorou o projeto do renomado sanitarista
Saturnino de Brito14 de implementar um amplo plano de preservação ambiental do Rio
Tietê. O projeto, já elaborado em 1910 foi defendido por especialistas por vinte anos até
1930. Este projeto previa, no lugar das vias nas margens do rio, um amplo parque
hídrico arborizado de 25 km de extensão e 1 km de largura, com mata ciliar, áreas
verdes e um sistema de lagos com margens amplas que seria útil a prevenção de
enchentes como também seria destinado ao abastecimento da cidade. Seria o maior
parque fluvial do mundo, seis vezes maior que o Central Park em Nova Iorque. Já em
1911, o relatório entregue por Saturnino de Brito indicava os rios Tietê e Guarapiranga
como “futuros mananciais destinados ao abastecimento público” (ROCHA, 1991:37).

12

Adhemar Pereira de Barros nasceu em Piracicaba em 1901. Foi aviador, médico, empresário e político
brasileiro entre as décadas de 1930 e 1960. Foi prefeito da cidade de São Paulo (1957–1961),
interventor federal (1938–1941) e duas vezes governador de SP (1947–1951 e 1963–1966).
13
Francisco Prestes Maia nasceu em 1896 na cidade de Amparo, estado de São Paulo. Em 1917, formouse engenheiro civil pela Escola Politécnica da USP. Foi chefe da Secretaria de Viação e Obras
Públicas da Prefeitura de São Paulo de 1926 a 1930, quando elaborou um plano de reestruturação da
cidade.
14
Francisco Saturnino Rodrigues de Brito nasceu no dia 14 de julho de 1864, em Campos, estado do Rio
de Janeiro. Formou-se em engenharia civil pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro em 1886.
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Em 1926, Brito reforça a importância de ter o rio Tietê de acordo com o
previsto inicialmente e sugere uma regularização para controlar as
enchentes e permitir a navegação, assim como havia sido feito em rios
europeus, Sena, Tâmisa, entre outros (OLIVEIRA, 2014:275).

Figura: projeto de Saturnino de Brito. Planta com diques, lagos e extensão
verde

(ZUCOLO,

Neste

caso,

a

cobertura

imediatista

2000:72)

pode

ser

considerada

grave.

Porque, muitas vezes, uma solução para um problema social crônico situa-se no passado
histórico – e não apenas no presente. Essa lacuna na cobertura priva boa parte da
sociedade de ser esclarecida, por exemplo, que os rios da capital paulista foram
planejados “racionalmente” já na década de 1930 para diluir esgoto – ao invés de
abastecer a cidade com água. Sem contato com essa “realidade pública midiática”
(ALSINA, 2005:89), fica dificultado o entendimento de que a despoluição destes
mananciais e a universalização do saneamento básico é uma das soluções mais
importantes para a crise hídrica.
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Nesse sentido, para a imprensa cumprir o seu papel de esclarecimento na esfera
pública seria fundamental oferecer os elementos necessários para esse fim. No caso da
crise hídrica em São Paulo, optou-se nesta pesquisa por analisar como os diferentes
enquadramentos temporais (passado, presente e futuro) podem influenciar a percepção
do problema de diversas formas. O trabalho parte da hipótese de que dependendo da
ótica temporal que se utilizada, a realidade midiática pode ser alterada: desde o
entendimento da natureza do problema (se é de ordem social ou ambiental) até a
identificação dos agentes evolvidos e/ou responsáveis. Ademais, também serão
analisados aspectos políticos-sociais relacionados aos enquadramentos conforme a
metodologia empregada a seguir.

IV - Definição do problema
Como os diferentes enquadramentos temporais (presente, passado e futuro) influenciam
a percepção sobre o problema da crise hídrica paulista?

V - Objetivos
1) Analisar como os diferentes enquadramentos temporais:
a) influenciam a percepção de espaço onde ocorre o problema;
b) influenciam a percepção sobre quem são os agentes envolvidos e/ou
responsáveis;
c) influenciam a percepção sobre a natureza do problema.

2) Realizar análise quanti-qualitativa

sobre aspectos sócio-políticos

dos

enquadramentos temporais, relativos a:
a) diversidade de fontes;
b) opiniões divergentes;
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c) (des)equilíbrio entre fontes-interessadas e não-interessadas.

3) Identificar possíveis modelos qualitativos-temporais voltados ao esclarecimento
do problema.
VI – Metodologia de pesquisa: Framing Analysis.
Este trabalho parte de perspectiva de William Gamson, o principal criador do
conceito de enquadramento nos meios de comunicação de massa (Framing Analysis).
De acordo com o pesquisador, os enquadramentos contém sub-enquadramentos: um
conjunto de “pacotes interpretativos” – na maioria das vezes, competidores entre si,
como um mosaico de narrativas que interagem de maneira complexa. Nesta visão, as
diversas metáforas, slogans, representações e imagens poderiam ser “arquivadas” em
pacotes interpretativos que têm um fio condutor: a “ideia central organizadora” que
agrupa e dá coerência e significado aos diversos símbolos (GAMSON &
MODIGLIANI, 1989: 2).
Metodologicamente, o presente projeto de pesquisa parte de uma perspectiva
construcionista do jornalismo. Para este estudo, a definição dos enquadramentos é
menos uma questão de dominação, e mais um entrelaçar complexo – onde as notícias
são resultados de um processo de construção social. Contudo, as perspectivas
construcionistas não ignoram as forças políticas e sociais que influenciam os processos
de interação discursiva e de intersubjetividade. De maneira que os frames podem
reproduzir ou não, em maior ou menor intensidade, culturas dominantes (crenças,
valores e racionalidades hegemônicas) – porém de maneira mais inconsciente do que
premeditada. Mais complexa do que estruturada. Menos perceptíveis do que facilmente
observáveis. Como é o caso das racionalidades técnica e prática, fortemente presente na
sociedade e, nem sempre, perceptíveis individualmente ou coletivamente.
Por esse motivo a presente pesquisa parte de Master Frames (Enquadramentos
Mestres) e Sub-Frames (Sub-Enquadramentos). Sendo os primeiros relacionados aos
aspectos temporais das matérias e como poderia estar influenciando, recorrentemente,
os Sub-Enquadramentos (e suas características sociais, econômicas e políticas).
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Delimitação do objeto e definição do corpus
A presente pesquisa irá investigar os enquadramentos temporais (passado,
presente e futuro) na cobertura da crise hídrica em São Paulo (2010-2015) realizada
pelos jornais digitais Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, Agora São Paulo e
Diário Popular. Os veículos serão selecionados por critério geográfico, por serem os
maiores jornais diários (dois tradicionais e dois populares), localizados no Estado onde
ocorre a crise hídrica.
O segundo recorte será temporal, abrangendo como critério matérias publicadas
entre 2010 e 2015 – período referente ao início até o seu ápice da crise.
O terceiro recorte terá como critério manter apenas textos informativos e
analíticos. Portanto, excluindo materiais de natureza opinativa: entrevistas pingue
pongue, editoriais, artigos de opinião.
O material restante será organizado por duas categorias: matérias episódicas e
matérias temáticas. Por se tratar de um projeto que tem como objetivo estudar o
conteúdo e o enquadramento de narrativas mais analíticas do que factuais, serão
excluídas as matérias episódicas como o quarto critério de recorte.
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RESUMO

Este trabalho busca analisar como o direito à comunicação na infância tem sido
afirmado ou negado pelas práticas midiáticas, pelos movimentos da sociedade civil e
pela produção acadêmica, no período de 1990 a 2014. A escolha do objeto se deve ao
entendimento de que a pesquisa sobre o esvaziamento da programação infantil em
televisão comercial aberta deve ser aprofundada tendo em vista os embates entre as
partes envolvidas. As técnicas de pesquisa a serem utilizadas são a revisão bibliográfica,
a análise de conteúdo e a entrevista semiaberta em profundidade. Quanto ao referencial
teórico, abordaremos os conceitos de ideologia, hegemonia e representação
desenvolvidas pelos Estudos Culturais.

1. Problema de pesquisa

Depois de quase três décadas superpovoando a programação matutina brasileira com
apresentadoras loiras, crianças e personagens animados15, a Rede Globo de Televisão
anunciou, em abril de 2012, que restringiria aos sábados a exibição de programas destinados
15

Balão Mágico (1983-1986), Xou da Xuxa (1986-1992), Tv Colosso (1993-1997), Angel Mix
(1996-2000) e TV Globinho (2000-2012) são alguns dos programas infantis diários que
foram ao ar nos últimos 30 anos na Globo (DICIONÁRIO, 2003).
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às crianças. Um jornal paulista tentou imprimir tom de galhofa ao obituário das manhãs
infantis diárias da emissora carioca: “Querida, encolheram as crianças. Na TV aberta, ao
menos, a programação para essa faixa etária ficará em breve mais ‘baixinha’”, dizia o
primeiro parágrafo da notícia Audiência e falta de anunciantes reduzem os infantis globais
(FOLHA, 2012).
O leitor que acompanhasse as discussões travadas sobre a péssima qualidade
educativa do conteúdo televisivo nacional infantil na Globo (RUBERTI; IBARRA, 2006)
poderia achar que era o caso de respirar aliviado. Ao menos até se deparar, no próprio texto,
com a estratégia enunciada por ninguém menos que o então diretor da Central Globo de
Comunicação, Luis Erlanger: "O segmento infantil está na TV paga [no exterior] porque lá
não tem censura nem restrição à propaganda" (FOLHA, 2012).
A desfaçatez da justificativa é amparadora do discurso de “modernização” da grade
da Globo. Pegando o bonde do que seria uma tendência internacional, a emissora estaria
levando sua programação infantil para um terreno menos cercado pelo “controle externo”,
personificado no instituto da classificação indicativa e nas proibições à publicidade infantil.
Além disso, estaria reagindo ao fato de que o horário não rendia mais o que já rendera: com
menos audiência, o faturamento estaria em franco declínio.
O abandono, por parte da Globo, da programação diária destinada às crianças
possui caráter simbólico por ela ser a emissora de maior audiência no Brasil. No entanto,
análise das grades de programação de emissoras abertas – comerciais e públicas – mostra
que, no intervalo de tempo entre 1991 e 2014, há uma diminuição gradual do número de
horas semanais dedicadas às crianças na televisão aberta, como veremos adiante.
Mesmo com o ocaso da programação diária televisiva infantil, as crianças não
diminuíram suas horas diárias em frente aos televisores.16 Àquelas que não possuem acesso
à TV paga, resta a grade da TV aberta, com poucas opções destinadas aos pequenos. Ainda
que as emissoras públicas apresentem papel complementar na programação, a legislação
brasileira não prevê a obrigatoriedade de as emissoras comerciais investirem no segmento e
16

“Na PeNSE 2009 [Pesquisa Nacional de Saúde Escolar], no conjunto dos Municípios das
Capitais e Distrito Federal, 79,4% dos adolescentes informaram assistir a duas horas ou
mais diárias de televisão. Este indicador permaneceu praticamente inalterado na PeNSE
2012, 78,6%” (IBGE, 2013, p. 58).
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manterem programação destinada a ele. Não existem políticas públicas que garantam o
espaço e fomentem a produção para crianças.
Segundo Potyara Pereira (2008, p. 273), políticas públicas são aquelas “que
requerem a participação ativa do Estado, sob o controle da sociedade, no planejamento e
execução de procedimentos e metas voltados para a satisfação de necessidades sociais. De
acordo com a autora, o conceito de política pública expressa “a conversão de demandas e
decisões privadas e estatais em decisões públicas que afetam e comprometem a todos”
(PEREIRA, 2008, p. 174). Dessa forma, o termo “pública” remete-se à universalidade e à
totalidade. É num cenário em que a realidade concreta precisa ser mudada que o conceito de
política pública se faz oportuno.
Os artigos da Constituição de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
pontuam o papel da televisão brasileira no que tange à educação. As emissoras comerciais
são concessões públicas com responsabilidades educativas. Segundo o artigo 76 do ECA,
“As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público
infanto-juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas.”
O artigo 221 da Constituição determina que emissoras de TV deem “preferência a
finalidades educativas, culturais e informativas”.
O público da TV aberta é certamente mais amplo do que aqueles de cada um dos
múltiplos segmentos alcançados pelos canais disponíveis na TV paga. Se essa é uma questão
importante para todos os que desejam se comunicar por meio da televisão, é um problema
ainda maior quando falamos do segmento infantil: o que interessa a uma criança de 3 anos,
por exemplo, não atrai uma outra com apenas dois anos a mais, e os programas destinados a
alguém com 5 anos talvez sejam considerados “muito infantis” para um sujeito de apenas 8
anos. Em resumo, na TV aberta, seria impossível a segmentação de público conseguida na
TV paga. Além disso, na TV paga, é possível criar “universo” em volta da mercadoria (com
desenhos temáticos, virais na internet, etc.), em vez de se limitar aos anúncios tradicionais
de 30 segundos.
Em contrapartida, cresce o número de canais privados na TV paga que oferecem
exclusivamente atrações infantis. De olho no mercado composto por crianças oriundas de
famílias que podem pagar a TV por assinatura, a Globosat colocou o canal Gloob no ar em
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julho de 2012. Direcionado a um público formado por crianças entre 5 e 8 anos, a proposta
da emissora seria apresentar desenhos “menos certinhos” (FOLHA, 2012) que aqueles do
canal Discovery Kids, mas sem as cenas violentas comuns no Cartoon Network ou as de
namoro dos seriados apresentados pelo Disney Chanel. Em síntese, a criação do canal está
relacionada à estratégia de atender a segmentação de público.
O modelo massivo de comunicação está sendo dissolvido pelas novas tecnologias.
A emergência da TV paga e da internet vão eliminando hábitos que faziam parte da rotina do
brasileiro, como assistir à TV com a família reunida. A segmentação se dá de maneira
desigual, pois não é dada apenas por preferência de consumo, mas pela questão econômica.
Uma vez que a maioria não pode consumir por meio das novas tecnologias de comunicação,
continua acessando os chamados “conteúdos massivos” (BRITTOS, 1999b).
Embora as grades de programação infantil da televisão aberta tenham diminuído,
não são todas as crianças que têm acesso aos espaços para onde ele talvez tenha migrado,
passando por reconfiguração: internet e TV paga. Apenas 29% da população brasileira tem,
oficialmente, acesso à TV paga (ANATEL, 2014). O acesso à internet, embora tenha
crescido nos últimos anos, continua restrito a apenas 48% (SECOM-PR, 2014) da população
brasileira – crianças representam 14 % dos usuários domiciliares ativos da rede.
Ana Paula Bomfim e Andrea Cardoso, no artigo “Criança e adolescente na relação
de consumo” (2012): uma análise ético-jurídica à luz da Economia Política da
Comunicação”, apresentam interpretação que dá destaque ao contraponto legal:

Apesar de representarem atualmente uma parcela significativa do
mercado, que movimenta bilhões de reais em mercado publicitário,
juridicamente, por serem tachados incapazes e relativamente
incapazes, ou seja, indivíduos que não têm ainda o discernimento para
julgar as próprias atitudes, os menores não podem ser considerados
consumidores para efeitos da legislação em vigor (BOMFIM;
CARDOSO, 2012, p. 13).
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Outra questão importante refere-se ao desrespeito do direito à comunicação de uma
parcela importante da população quando há a drástica redução da programação infantil das
emissoras abertas. Embora sejam empresas privadas, são detentoras de concessões públicas.
Isso implica que, além de capacidade técnica, um concessionário deve ter compromisso
social. O artigo quinto da Constituição versa sobre os princípios que devem nortear a
programação das emissoras. Entre eles, encontram-se a preferência por finalidades
educativas, a promoção da cultura nacional e a regionalização da produção.
A discussão em torno do direito à comunicação tem como ponto-chave a publicação
do documento que ficou conhecido como Relatório McBride. Lançado pela Unesco em
1980, com um título esperançoso – Um mundo e muitas vozes: comunicação e informação
em nossa época –, o relatório traz um importante relato sobre a importância da comunicação
na contemporaneidade (RAMOS, 2002, p. 124). O fato de versar sobre a comunicação na
ótica das políticas nacionais explica a reação negativa que encontrou por parte de países
como os EUA. Segue, abaixo, um dos trechos que causaram polêmica:

Hoje em dia a comunicação é um aspecto dos direitos humanos. 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. Acredita-se que a comunicação seja um processo
bidirecional, cujos participantes, individuais e coletivos, mentem um
diálogo equilibrado e democrático. Essa ideia de diálogo, contraposta
a de monólogo, é a própria base de muitas das ideias atuais que levam
o reconhecimento de novos direitos humanos (UNESCO, 1983 apud
RAMOS, 2002, p. 128)

Dessa forma, o direito à comunicação diz respeito a algo mais amplo que a
qualidade daquilo que temos acesso. Podemos dizer que é de mão dupla: além de podermos
ver material de qualidade, também temos o direito de ser ouvidos. Quando ampliamos a
escuta social, temos a oportunidade de efetivar uma representação social mais democrática –
que pode alterar a forma com que vários grupos sociais são vistos e a importância dada a
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suas pautas. No documento “Direitos da infância e direito à comunicação”, a Andi (2012)
defende a participação de meninos e meninas na produção de conteúdo configura-se como
“um direito básico associado à livre expressão das ideias e das crenças apregoadas pela
Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU” (ANDI, 2012, p. 58).
E isso nos remete a uma premissa básica na efetivação dos direitos humanos: não
existem direitos humanos mais importantes que outros. Eles são iguais, indivisíveis e
interdependentes. A garantia deles depende da existência e do respeito de outros. Nesse
sentido, é importante ressaltar a importância do direito à comunicação. Numa sociedade
midiatizada como a nossa, o agendamento plural das questões relativas à garantia dos
diversos direitos humanos é elemento básico para sua conquista, para além da positivação.
Segundo Ramos (2002, p. 127), reconhecer a comunicação como um direito leva à
consequência de percebê-la “como passível de discussão e ação enquanto política pública
essencial, tal como políticas públicas para a educação, a saúde, a alimentação, o saneamento,
o trabalho, a segurança, entre outras”. Nas palavras do Relatório McBride:

[...] la comunicación es um derecho individual básico, así como um
derecho coletivo requerido por todas las comunidades y naciones. La
liberdad de información – y mas especificamente el derecho a
buscar, recibir y difundir información – es um derecho fundamental;
em efecto, es uma condición necessária para muchos otros derechos
(UNESCO, 1993, p. 208)

De acordo com Brittos, Bolaño e Rosa (2010), a comunicação é um bem público,
ainda que apropriado privadamente. “Percebe-se que são explícitas as divergências entre a
formação do mercado da cultura – onde o interesse vigente é o econômico – e o interesse
público” (BRITTOS; BOLAÑO; ROSA, 2010, p. 8). Deseja-se pensar como são produzidos,
imersos em ambientes de interesses contraditórios, e como atuam as empresas que agem
nesse âmbito.
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2. Objetivos

Diante desse cenário, cabe a seguinte pergunta-síntese do problema de pesquisa:
Como o direito à comunicação na infância tem sido afirmado ou negado pelas práticas
midiáticas, pelos movimentos da sociedade civil e pela produção acadêmica, no período de
1990 a 2012?
A partir desse problema, temos o interesse de responder as seguintes questões de
pesquisa:
Como se deu o processo de abandono do público infantil por parte das
emissoras abertas comerciais brasileiras?
Quais são os limitadores para um bom desempenho da TV pública junto ao
público infantil?
Como pensar o direito à comunicação do segmento infantil da população
brasileira?
Quais são as consequências dessas mudanças para a reconfiguração da
infância na contemporaneidade?
Nosso objetivo geral é pensar a programação televisiva dedicada à criança, por
meio das grades de programação e dos registros de arquivo, no período entre os anos 1990
e 2014 a partir da perspectiva do direito à comunicação.
Entre os objetivos específicos, estão:
Consolidar painel quantitativo das transformações das grades de TV
voltadas para o público infantil;
Analisar o cenário de ampliação e criação de canais fechados;
Mapear o histórico da pressão dos movimentos sociais pela regulamentação
pública e analisar a luta hegemônica;
Traçar o panorama dos avanços e recuos no que tange à regulação;
Relacionar o surgimento e a expansão da internet junto ao público infantil;
Entender que tipo de programação está sendo oferecida hoje;
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Analisar o modelo de negócios das empresas no que tange à programação
infantil;

Este projeto tem como objetivo analisar as grades de programação das emissoras
abertas brasileiras, públicas e privadas, para tratar da diminuição das horas semanais
dedicadas às crianças. Em um segundo momento, deseja-se mapear os programas infantis
ofertados em tais grades do ponto de vista qualitativo. Questões como a nacionalidade
gênero, faixa etária e tipos de anunciantes serão abordadas. Deseja-se investigar as
estratégias da TV pública no sentido de complementar a programação abandonada pela TV
comercial. Para tanto, analisar a audiência e fatores externos, como a concorrência com
outros veículos audiovisuais, faz-se necessário. Pretendemos entender o porquê do ocaso da
programação infantil em rede aberta e pesquisar sobre como está se dando a transição para
os canais fechados.
Os artigos da Constituição de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) que versam sobre a relação entre os meios de comunicação e as crianças serão
elementos basilares do trabalho. As emissoras comerciais são concessões públicas com
responsabilidades educativas. Segundo o artigo 76 do ECA, “As emissoras de rádio e
televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto juvenil,
programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas.” O artigo 221 da
Constituição determina que emissoras de TV deem “preferência a finalidades educativas,
culturais e informativas”.
A definição de nosso corpus de pesquisa passa pelo cruzamento de fontes
primárias de diversos tipos, como textos jornalísticos sobre a programação infantil,
material audiovisual, entrevistas com os realizadores, gestores e elaboradores das
estratégias e políticas de comunicação para infância. A seguir, segue nossa proposta de
corpus:
a) Análise de conteúdo qualitativa dos principais programas televisivos de
emissoras comerciais destinados às crianças;
b) Análise de conteúdo qualitativa dos principais programas televisivos de
emissoras não-comerciais destinados às crianças;
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c) Análise de conteúdo das leis direcionadas à comunicação para crianças
aprovadas no período
d) Entrevistas com fontes ligadas a emissoras não comerciais,
e) Entrevistas com fontes ligadas a emissoras comerciais,
f) Entrevistas com fontes ligadas a movimentos da sociedade civil;
g) Análise de conteúdo de textos jornalísticos que permitam retrospecto histórico
dos lançamentos de programas e do cenário.

3. Metodologia

O método dialético, na perspectiva de Pedro Demo (1995) se mostra apropriado. O
autor defende que a dialética histórico-contextual seria a que mais captaria a realidade
histórica porque levaria em consideração não apenas as questões objetivas, mas também as
subjetivas. Tal ponto de vista nos interessa porque é apropriado pensar não apenas no papel
da economia quando se analisa programação televisiva – embora seja fundamental. Há que
se levar em conta o papel dos sujeitos nesse processo. Mudanças de hábitos de consumo
passam por estratégias econômica, mas englobam também as subjetividades.
O pressuposto do conflito social, segundo o qual “toda formação social é
suficientemente contraditória para ser historicamente superável”, norteará as escolhas dos
procedimentos metodológicos deste trabalho. Por meio dele, poderemos compreender a rede
que constitui a essa temática presente em nosso objeto, que passa pelo público, produtores
(incluindo os independentes), gestores (expectativas), acadêmicos que discutem a infância –
com o acompanhamento das mudanças na legislação
Para o delineamento do cenário, nos deparamos com dificuldades. No que diz
respeito ao modo pelo qual evoluíram as grades de programação infantil na TV aberta, não
havia dados ou pesquisas consolidadas disponíveis.
Para contribuir para o preenchimento de tal lacuna, procedemos com a Análise de
Conteúdo (BARDIN, 2002). Para tanto, conforme foi explicado, selecionamos grades
televisivas publicadas no jornal Folha de São Paulo entre os anos de 1991 e 2014 .
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Além disso, procedemos a seleção e leitura de bibliografia. Tomamos o manancial
analítico e historiográfico recolhido não como uma verdade já dada, mas como algo que
necessita de aproveitamento crítico. Recolhemos bibliografia sobre as políticas de
comunicação para as crianças no marco do governo brasileiro. Dessa forma, a bibliografia
específica consultada não será incorporada como pressuposto absoluto, mas como parte do
objeto a ser analisado. Assim, o nosso procedimento metodológico fundamentava-se no que
Gil chama de “método bibliográfico”, que segundo ele é uma pesquisa “desenvolvida a
partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”
(GIL, 1995, p.71).
Interessa-nos, ainda, utilizar a técnica qualitativa da entrevista individual semiaberta em profundidade. O recurso metodológico será útil ao passo que permite que o
investigador recolha respostas a partir da experiência subjetiva do entrevistado (DUARTE,
2010). Nossa seleção de informantes engloba sujeitos que ocupem lugares estratégicos tanto
no âmbito da formulação de políticas públicas de comunicação para as crianças, como
pessoas que estejam na ponta de lança das estratégias de comunicação das Organizações
Globo, da TV Brasil e do SBT, por exemplo – “informantes-chave”, portanto.
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Introdução
A política de extensão rural (ER) consiste em uma das modalidades da política
setorial agrícola, formulada e implementada pelo poder público para promover o
desenvolvimento agrícola e/ou rural, através de objetivos e público-alvo historicamente
variáveis, mas sempre voltados para aspectos econômicos, visando ao aumento da
produção e produtividade agropecuária e para o bem-estar social no meio rural
(RODRIGUES, 1997). No Brasil, teve origem institucional em 1948, em Minas Gerais,
com a criação da Associação de Crédito e Assistência Rural (ACAR), coincidindo com
a entrada de serviços congêneres em toda América Latina (RIBEIRO, 2000; DIAS et al,
2008).
Nas décadas ulteriores a sua origem, a ER passou por crises e reformas que
acompanharam

as

transformações

da

ordem

política-institucional

brasileira,

modificando os padrões do aparato estatal e sua ligação às políticas de modernização
técnica da agropecuária mundial. Para Rodrigues (1997), esse processo evolutivo pode
ser caracterizado por três binômios autoexplicativos, capazes de ressaltar o modus
operandi e as concepções filosóficas dominantes em cada período: (1) humanismoassistencialista; (2) difusionismo-produtivista; e (3) humanismo-crítico.
A primeira fase teve origem na primeira experiência institucional em 1948, com
a criação da ACAR em Minas Gerais e perdurou até meados da década de 1960, numa
época em que o uso intensivo da tecnologia agrícola não estava na agenda política
brasileira e o acréscimo da produção ocorria mediante expansão horizontal das
fronteiras agrícolas. As práticas extensionistas neste período caracterizaram-se pela
comunicação informal entre os extensionistas, produtores e sua família e pela
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integralidade da ação educativa – das práticas agrícolas à economia doméstica – para
elevação do bem-estar social. As ações eram verticais ascendentes, partindo do
diagnóstico da situação, seguida pela especificação de alternativas baseadas nos
objetivos das famílias assistidas e por fim, na tomada de decisão, geralmente elaborada
pelos extensionistas e operacionalizada pela família. O financiamento das práticas
agrícolas e domésticas ocorria pela oferta do crédito rural supervisionado, direcionado
aos pequenos produtores rurais, parte central do modelo.
No contexto do golpe civil-militar de 1964 e dos paradigmas tecnológicos da
revolução verde, modelo impulsionado pelo desenvolvimento da química e da biologia
aplicada à agropecuária, surgiu o difusionismo produtivista, modelo voltado à
transferência unilateral e acrítica de tecnologias financiadas pelo crédito rural orientado,
cujos principais beneficiários foram médios e grandes produtores rurais. De cunho
tecnicista, as estratégias de desenvolvimento e intervenção negligenciavam questões
culturais, sociais ou ambientais dos sujeitos sociais envolvidos, direcionado
prioritariamente suas ações aos aspectos técnicos da produção, em detrimento das
práticas de bem-estar social.
O último momento na periodização de Rodrigues (1997), denominado
“humanismo crítico”, reflete as mudanças geradas pelo fim do regime militar, entre elas,
a reorganização dos movimentos sociais campesinos e a percepção generalizada das
consequências da modernização conservadora. Nesta época, para um considerável
número de extensionistas, as ideias do educador Paulo Freire, escritas em seu exílio no
Chile durante a reforma agrária que se iniciou em 1968 e divulgadas em seu livro
“Extensão ou comunicação?” (FREIRE, 1983), exerceram forte influência no
questionamento da práxis extensionista. Na obra, Freire promove análise semântica da
palavra extensão, para propor a ruptura com o seu significado e sua substituição pelo
termo comunicação. Para o autor, extensão significa estender conhecimentos e técnicas
agrícolas a alguém que não as possui. Portanto, só teria sentido se considerássemos a
educação como prática de domesticação, ou de invasão cultural, em atitude contrária ao
diálogo, base da educação libertadora.
Ao contrário, educar e educar-se, na prática da liberdade, é
tarefa daqueles que sabem que pouco sabem – por isto sabem
que sabem algo e pode chegar a saber mais – em diálogo com
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aqueles que, quase sempre, pensam que nada sabem, para que
estes, transformando seu pensar que nada sabem em saber que
pouco sabem, possa igualmente saber mais (FREIRE, 1983, p.
15).
Na ótica Freireana, a comunicação entre o agrônomo educador e os camponeses
não deve se limitar a substituição acrítica dos conhecimentos empíricos pelas
tecnologias, por maiores que sejam seus impactos sobre a produtividade. Em
contraposição aos “tradicionalistas” defensores do “status quo” e ao “messianismo
tecnicista” caracterizado pela modernização conservadora, o autor propõe a superação
da simples assistência técnica, através da conscientização dos camponeses e da
autoconscientização, para que procedimentos técnicos sejam oferecidos aos educandos
como problemas que eles devem responder. Neste contexto, o agrônomo educador se
insere com os camponeses na transformação da realidade através da dialogicidade,
como sujeito com outros sujeitos, considerando sua bagagem cultural e as implicações
sociais, técnicas e ambientais da ação.
Em meados da década de 1980, na efervescência política do cenário da
redemocratização e com o esgotamento da orientação difusionista, esboçou-se no
âmbito da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER) e
dos debates da sociedade civil, a adoção de um modelo de ER fundamentado nos ideais
de Freire. Pretendia-se a promoção humana, integral e não paternalista das maiorias
demográficas do campo (RODRIGUES, 1997), onde a relação, outrora vertical entre
extensionistas e camponeses, se transformasse em relacionamento dialógico horizontal,
com o protagonismo do produtor expresso em sua capacidade de problematizar a
realidade e decidir.
Contudo, a resistência de setores fortalecidos no pós-redemocratização; o
endividamento público e os objetivos do Ministério da Agricultura, focados na maior
eficiência tecnológica para obtenção de safras recordes, suplantaram as demandas dos
movimentos sociais em ascensão desde o fim do regime militar. Seguindo as exigências
dos organismos financeiros internacionais, a EMBRATER, em movimento ensaiado
desde 1986, sem êxito em função da pressão política e corporativa, foi extinta em ampla
reforma administrativa conduzida em 1990, no primeiro dia do Governo do Presidente
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Fernando Collor de Mello, juntamente com outras estatais, sob a alegação de que suas
ações não interferiam diretamente nas dinâmicas sociais, por não ofertar serviços diretos
aos agricultores (ROS, 2012).
Após hiato de treze anos, o Departamento de Assistência Técnica e Extensão
Rural (DATER) pertencente à Secretaria da Agricultura Familiar (SAF), do Ministério
do Desenvolvimento Agrário (MDA), a partir do Decreto nº 4.739, de 13 de junho de
2003, assumiu as prerrogativas de estrutura central para coordenar os serviços dos
órgãos estaduais. Em maio de 2004 foi publicada a primeira versão da Política Nacional
de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER), após amplos debates com a
sociedade civil, realizados em quatro oficinas regionais e uma nacional, durante o ano
de 2003. A PNATER orienta a adoção de novos enfoques metodológicos participativos,
do paradigma tecnológico da agroecologia e da valorização do conhecimento nativo,
também conceituado como tradicional ou local (DIAS et al, 2008). Nos três anos que
sucederam a implementação da política, convênios e contratos foram firmados com
centenas de entidades, com destaque para as 27 organizações públicas estaduais,
baseadas nas diretrizes da PNATER. No período, diversos eventos de capacitação foram
realizados e o orçamento federal destinado a ER cresceu doze vezes (CAPORAL,
RAMOS, 2006). Em 2010, passou a ser a Lei Federal n° 12.188, também responsável
por instituir o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na
Agricultura Familiar e na Reforma Agrária (PRONATER), principal instrumento de
implementação da política.
Em Minas Gerais, recorte deste projeto, a Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural (EMATER-MG), constituiu em 2004 equipe multidisciplinar das
diversas regiões do estado para refletir sobre o processo metodológico da ação
extensionista e propor a sua reelaboração frente à nova realidade. Neste processo,
construiu-se a Metodologia Participativa de Extensão Rural para o Desenvolvimento
Sustentável (MEXPAR) para servir de referência teórica, metodológica e técnica da
ação extensionista (RUAS et al, 2006). Os novos paradigmas incorporados,
influenciados teoricamente pelo construtivismo de Piaget, pela ação educativa de Freire
e pela didática do aprender a aprender de Pedro Demo, significou o alinhamento
necessário com a política nacional, permitindo a obtenção dos recursos financeiros do
governo federal.
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Justificativa
A política social de ER, atualmente fundada em diretrizes participativas, no
paradigma sustentável da agroecologia, na valorização do conhecimento nativo e na
premissa da comunicação dialógica, também perpassa pelos obstáculos inerentes as
demais políticas públicas descentralizadas. Para Arretche (1999), é necessário o
delineamento de estratégias eficientes para delegar a outro nível de governo a
responsabilidade pela gestão das políticas, para superar obstáculos de natureza estrutural
ou institucional. Segundo a autora, a obtenção de sucesso na descentralização de
políticas públicas está associada à implantação de regras que incentivem a adesão do
nível de governo ao qual se dirigem, reduzindo os custos financeiros envolvidos em sua
execução; elevando o volume da receita disponível; transferindo recurso em escala que
a adesão se torne atraente e revertendo as condições adversas derivadas da natureza das
políticas, do legado das políticas prévias e dos atributos estruturais de estados e
municípios.
A última assertiva assume especial relevância no contexto deste projeto de
pesquisa: a natureza da política. A grande capilaridade e complexidade da ER; o legado
histórico assistencialista e/ou difusionista; as opções políticas e atribuições dos entes
federados e a dinâmica das instituições e sujeitos sociais envolvidos, levantam questões
teóricas e empíricas importantes sobre a relação entre as características do
PNATER/PRONATER e os padrões de esforços da política social de ER no nível local,
especialmente no processo comunicacional realizado entre extensionistas rurais e
agricultores familiares.

Objetivos
Neste contexto, a questão analítica que se coloca refere-se à interface entre a
produção intelectual prevista na PNATER/PRONATER - consentâneas com as formas
de intervenção do Estado e suas macrodefinições políticas – e material, através da
análise dos efeitos decorrentes da descentralização da política na região sul de Minas
Gerais, com ênfase no processo comunicacional estabelecido entre extensionistas e
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agricultores familiares atendidos pelos vinte e três escritórios locais da Unidade
Regional (UREGI) de Guaxupé, da EMATER – MG.
Especificamente, o trabalho pretende responder às seguintes questões:
- De que forma as características institucionais do sistema político vigente,
principalmente no que se refere às relações entre os entes federados, orientam a relação
entre o Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Social
(MDS) e a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas
Gerais (SEAPA)/ EMATER-MG?
- Os paradigmas do MEXPAR, consonantes com a PNATER/PRONATER,
refletem na adoção de estratégias diferenciadas de atendimento?
- Qual a percepção dos atores envolvidos (gestores e extensionistas) sobre a
efetividade da política de ER?

Metodologia e estratégias de ação
A operacionalização da pesquisa envolverá cinco fases: (1) pesquisa
bibliográfica e documental; (2) levantamento de campo, (3) determinação das variáveis,
(4) elaboração de indicadores e (5) análise de conteúdo e estatística.
A pesquisa bibliográfica se orientará pela abordagem predominante na literatura
especializada sobre as políticas de extensão rural e a pesquisa documental contemplará
análise da legislação federal e estadual pertinentes, dados do último Censo
Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), informações do
Serviço Nacional de Cadastro Rural (SNCR) e os relatórios de gestão da SAF/MDS e da
EMATER-MG. Nesta perspectiva, a investigação teórica tem os seguintes objetivos:
- Analisar os condicionantes históricos e o legado das políticas prévias de
extensão rural, no intuito de compreender as ideologias dominantes em cada período;
- Analisar os traços constitutivos da política nacional e sua operacionalização na
esfera local, para delimitar as atribuições e competências dos entes federados na
provisão das políticas de ER;
- Construir os indicadores e hipóteses para análise dos dados empíricos.
O levantamento de campo abrangerá a realização de entrevistas com dimensão
semiestruturada, para coleta das percepções dos entrevistados acerca da efetividade do
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processo comunicacional e da política (dimensão qualitativa); e estruturada, para
obtenção de dados quantitativos. As unidades de análise para composição da amostra
foram determinadas para contemplar todas as dimensões da pesquisa. Assim, serão
selecionados um gestor nacional da Secretaria da Agricultura Familiar e
Desenvolvimento Agrário; um gestor estadual da EMATER-MG; o gestor da UREGI
Guaxupé e um extensionista para cada um dos 23 escritórios locais (ESCLOC)
pertencentes a UREGI, com amostragem probabilística determinada de forma que todos
os indivíduos tenham as mesmas chances de participar.
Os roteiros das entrevistas serão elaborados para cada grupo, baseados nas
variáveis apresentadas na tabela 1:

Tabela 1. Variáveis da pesquisa.
Grupos

Variáveis qualitativas

Gestor Federal (DATER/ SAF/MDA)

e

Percepções

estadual processo

(EMATER – MG)

efetividade

Variáveis quantitativas

sobre: -

financeiros

comunicacional, descentralizados
da

e

política, contrapartida institucional.

processo

de

descentralização, acordo de
resultados
Gestor UREGI Guaxupé

Recursos

SEAPA/EMATER-MG
paradigmas do MEXPAR.

-

Recursos

humanos

e

materiais disponíveis.

e - Relação entre o número
de assistidos e o número de
elegíveis.
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-

Frequência

de

atendimento.

Extensionistas ESCLOC
-

Percepção

sobre

o

processo comunicacional e
efetividade da política.
- Compatibilidade da ação

-

Adoção

de

práticas

agroecológicas.
- Melhoria da qualidade de
vida.

extensionista com a cultura - Melhoria da renda obtida
local.
-

Fomento

na atividade agropecuária.
as

práticas -

associativas.

Recursos

humanos

e

materiais disponíveis

Os dados empíricos e a pesquisa bibliográfica e documental permitirão a
operacionalização dos indicadores par análise. Inicialmente, optou-se pela adaptação da
proposta de CAPORAL; RAMOS, 2006, p.39: (a) processo comunicacional; (b)
processo de transição agroecológica; (c) indicadores sociais; (d) indicadores
econômicos; (e) cultura local; e (f) associativismo.
Após a coleta das informações, promover-se-á análise e a interpretação dos
dados empíricos. Na dimensão qualitativa, os dados serão agrupados nos indicadores
estabelecidos e interpretados de forma a considerar as seguintes etapas: (a) pré-análise:
leitura, escolha e preparação dos dados, e formulação de hipóteses; (b) exploração do
material: escolha das unidades, parâmetros e classificação dos dados e (c) tratamento
dos dados: tornar os dados válidos e significativos, confrontando as informações obtidas
com as já existentes no plano teórico e empírico (GIL, 2008). As variáveis quantitativas
obtidas na pesquisa serão classificadas e agrupadas para permitir a apresentação das
medidas de tendência central (média, moda e mediana) e de dispersão (variância e
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desvio padrão). Por fim, também promoveremos análise de regressão linear múltipla
com os dados possíveis de quantificação, através do Software MATLAB®. Essa técnica
permite verificar o efeito que a variação de um indicador explicativo tem sobre a
variação do fenômeno estudado, mantendo constantes os demais regressores e também
possibilita estimar se os modelos analíticos elaborados explicam a variabilidade do
fenômeno estudado.
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RESUMO DO PROJETO DE TESE:

“Protocolo é a ordem dos garfos e das facas num jantar.”
Silvio Rhatto, desenvolvedor de software livre, 2016.

“Burocracia é protocolo atrofiado; propriedade é protocolo reificado”
Alexander Galloway, filósofo, 2004.

“O IGF produz debate, a ICANN produz política.”
Rodrigo De La Parra, vice-presidente da ICANN para a América Latina, 2016.

I Um acordo entre redes de computadores (problema de pesquisa)
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Resultado, em sua origem, da sinergia entre o esforço de guerra, a ciência, a
indústria e, mais tarde, a cultura libertária hacker, a Internet pode ser descrita como a
maior rede de computadores interconectados globalmente por um conjunto de
padronizações técnicas, dentre as quais destaca-se o par de protocolos de comunicação
chamado TCP/IP, sigla em inglês para Transmission
Control Protocol e Internet Protocol. Como se vê, uma das partes desse par de
protocolos, o IP, está, inclusive, na origem do nome dado a “rede de todas as redes”.
Lembremos que, em português, Internet Protocol significa, literalmente, “protocolo
entre redes” de computadores conectados (GETSCHKO, 2007).
Mas o que é um protocolo e o que ele significa do ponto de vista da tecnologia?
A palavra protocolo vem do grego prōtókollon (prōtó = primeiro(a) + kollon = cola) e
significa “a primeira folha de um livro”. Protocolo, em sua primeira acepção, é também
um acordo ou o estabelecimento de um código de procedimento, isto é, uma regra ou
simplesmente um comportamento adotado pelos integrantes de qualquer grupo social. E
na segunda acepção, que nos interessa tanto quanto a primeira, protocolo significa
calcular (computing) uma série de regras ou padrões que regem a troca ou a transmissão
de dados entre dispositivos (devices) distintos.
Ora, se a Internet é um conjunto de protocolos a exemplo do TCP/IP, do HTML,
do DNS e de tantos outros, ela também é uma forma de regulação – o conjunto de uma
série de acordos resultantes das disputas ganhas e perdidas no seu processo específico
de padronização técnica.
Em oposição ao discurso nativo da crença numa suposta ou desejável
neutralidade política da ciência ou da tecnologia, discurso esse compartilhado por boa
parte dos tecnólogos e engenheiros da área, será adotada aqui uma perspectiva crítica,
de inspiração nos estudos de ciência e tecnologia (Science and Technology Studies),
segundo a qual protocolos não são apenas da ordem do poder burocrático, ou seja, da
administração ou gestão estatal, mas também da ordem do saber-fazer técnico-científica,
isto é, de sua produção.
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Por isso Laura DeNardis (2014, p. 6) defende a tese segundo a qual “protocolos
são políticos”. Afinal, em suas palavras, “eles controlam o fluxo global de informações
e a tomada de decisões que influenciam o acesso ao conhecimento, as liberdades civis
on-line, a política de inovação, a competitividade econômica nacional, a segurança
nacional e as empresas de tecnologia que terão [ou não] sucesso” (p.6).
Todavia, por mais que se chame a atenção para a dimensão política de todos e
quaisquer protocolos técnicos e, portanto, para a necessidade de democratização do
debate sobre a produção e a gestão dos protocolos da Internet, há de se reconhecer que,
para a grande maioria das pessoas que usam a rede, eles são de difícil compreensão,
pois, como afirma a autora, os protocolos da Internet são “invisíveis” e “intangíveis”
(2014, p.6).
Eis um paradoxo que gira em torno do debate sobre alienação e tecnologia.
Quanto mais fácil se torna o uso de dispositivos como computadores, smart phones,
drones, etc. pelas massas, mais difícil se torna a compreensão do modo como essa
mesma tecnologia é produzida e, consequentemente, o domínio sobre a ela (FLUSSER,
1985).
Protocolos entre redes não são códigos de software nem produtos materiais, mas
uma linguagem numérica e textual. São os diagramas (blueprints) que tornam possível a
interoperabilidade entre objetos técnicos heterogêneos (DENARDIS, 2014, p. 6). São,
portanto, uma espécie de “acordo entre redes” à semelhança de um contrato informal
entre “cavalheiros”, baseado na “palavra” e celebrado apenas com um aperto de mãos.
Um contrato, em certo sentido, “fora da lei”, mas não ilegal aos olhos do Estado. Daí a
afirmação de DeNardis, de que “protocolos não são necessariamente validados pela lei,
embora nunca tenham deixado de regular o comportamento humano” (2014, p. 6).
Contudo, embora os protocolos técnicos funcionem como na acepção genérica e
informal da palavra, ou seja, como regra ou lei “informal”, não se pode deixar de
reconhecer que esta mesma acepção, embora distinta, encontra-se, por derivação, sob o
mesmo eixo semântico que define a palavra protocolo como um conjunto de regras
“oficiais”, isto é, autenticadas ou certificadas pelo Estado.
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De todo modo, vale dizer, protocolos são construídos socialmente e variam
segundo diferentes culturas. Mas enquanto os protocolos sociais organizam o mundo da
linguagem e das interações humanas, os protocolos técnicos organizam uma sequencia
binária (0 e 1) que representa a informação e que os dispositivos de computação digital
usam para especificar formatos comuns de dados, interfaces, padrões de rede, e
procedimentos, permitindo assim a interoperabilidade entre aqueles dispositivos que
aderem a esses protocolos, ou seja, a esses padrões, independentemente da localização
geográfica e de seu fabricante (DENARDIS, 2014, p.6).
E é por isso mesmo que os protocolos fornecem regras para a comunicação de
dados através de uma abordagem (com alfabeto e gramática) compartilhada e um
determinado número de convenções a exemplo do envio de uma carta. O conteúdo de
informações em um envelope, como se sabe, leva o nome e o endereço do destinatário
em um formato já predeterminado, entretanto, não há nada que predetermine essas
normas de comunicação (2014, p.6).

II A falha do protocolo entre redes e sua eficácia tecnopolítica (objetivos)

Todavia, ainda resta saber como se dá essa espécie de acordo “cordial” entre
redes, ou seja, como, afinal, a Internet protocola (aliás, não é por acaso que da palavra
protocolo fez-se o verbo protocolar!).
Para responder a essa pergunta não se pode perder de vista uma contradição em
termos que constitui a própria lógica protocolar da Internet, ou melhor, que fundamenta
o processo mesmo de padronização técnica da “rede de todas as redes”: apesar de sua
tecnologia de comunicação ou transmissão de dados funcionar de maneira aberta,
distribuída e descentralizada no espaço cibernético, sua gestão é exercida de modo
fechado, hierárquico e centralizado por meio de instituições tecnoburocráticas híbridas,
localizadas no espaço geográfico do atlântico-norte global (GALLOWAY, 2004,
SASSEN, 2010).
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Em oposição ao que os teóricos e ativistas mais “otimistas” da primeira geração
impactada pelo advento da World Wide Web (WWW), foram levados a pensar, ao focar
suas análises em apenas um dos termos dessa contradição (a produção distribuída dos
códigos de programação e não seu processo de institucionalização), Alexander
Galloway defende que a Internet não foi forjada, como se pensava, com base nos
princípios de liberdade, mas sim com base nos princípios da padronização –
padronização essa, mais próxima da ideia de um poder que, ao contrário da lógica
disciplinar e analógica dos “moldes” rígidos, seria exercido no capitalismo
contemporâneo, sob a lógica reguladora e digital da “modulação”, ou seja, cuja relação
com o protocolo (isto é, com o padrão ou a “lei”) seria fundamentada numa espécie de
regulação flexível (2004, p. 122, DELEUZE, 2007, p. 219-226).
Mas o que leva, a lógica protocolar a contradizer-se em seus próprios termos?
De acordo com o autor, os protocolos entre redes de computadores conectados não
realizam plenamente todo seu potencial, pois são “limitados”, ou melhor, têm sua
autonomia relativa reduzida em função da heteronomia causada por constrangimentos
tanto de ordem econômica (impostos, sobretudo, por grupos comerciais que
representam interesses ligados à indústria da propriedade intelectual) quanto de ordem
jurídico-estatal (2004, p. 122). É, portanto, das tensões exercidas pelas forças distintas e
combinadas do capital e do Estado que se origina o paradoxo da Internet. A lógica de
programação ou de desenvolvimento de seus padrões técnicos não é, portanto, a mesma
lógica de sua institucionalização. Nas palavras de Galloway:
“O protocolo está baseado em uma contradição entre duas máquinas opostas,
uma máquina que distribui radicalmente o controle em locais autônomos, e outra que
concentra o controle em hierarquias rigidamente distribuídas. Ironicamente, então, os
protocolos da Internet que ajudam a gerar um sistema distribuído de organização são
eles mesmos baseados em instituições burocráticas não-distribuídas – sendo elas
entidades como a ICANN ou tecnologias como o DNS” (2004, p. 122).
Isso pode ser constatado na análise da própria documentação que reúne as
instruções técnicas da Internet – as Request For Comments (RFCs) ou “Solicitações
Para Comentários”, em português.
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O princípio de robustez relativo à RFC1122, conhecido também por “lei de
Postel” (Postel’s law), é um excelente exemplo capaz de traduzir essa contradição. Em
computação, esse princípio consiste numa orientação geral de design para software que
estabelece a seguinte regra: “seja conservador no que você faz e liberal no que você
aceita dos outros”. E é precisamente esse princípio que dá robustez ao TCP. Em outras
palavras, o código que envia comandos ou dados para outras máquinas ou para outros
programas na mesma máquina deve estar completamente em conforme com as
especificações, mas o código que recebe algum input deve aceitá-lo sem que esse esteja
em conforme com as especificações, desde que seu significado seja claro.
A análise detalhada dessa RFC e de sua crítica correlata foge, infelizmente, ao
escopo desse projeto de pesquisa17. De qualquer modo, é válido registar aqui um olhar
endógeno, de quem foi responsável, durante quase 30 anos, pela edição da RFC18 e que
traduz, de certa maneira, o “espírito” da tecnocracia responsável pelo fazer protocolar
da Internet. De acordo com o engenheiro norte-americano Jon Postel (†1998), autor do
princípio de robustez mencionado acima, três ramos foram (e ainda são) responsáveis
pelo sucesso da Internet, pelo menos, tal como a concebemos até hoje: 1º, a
documentação dos protocolos é pública portanto aberta à inovação; 2º, o software é livre
e de baixo custo para os computadores populares, e, 3º, e último, há uma independência
comercial de vendas.
Esses três ramos foram e são, cada vez mais, considerados uma “ameaça” para
os grupos de interesses comerciais e regulatórios. O que sinaliza o fato de que a lógica
da Internet produz uma tensão entre autonomia e heteronomia do ponto de vista técnico
do protocolo. Aliás, é a partir do reconhecimento dessa mesma tensão que Galloway
encontrará subsídios para o argumento segundo o qual “protocolo é um tipo de lógica
de controle que opera fora do poder institucional, governamental e corporativo,
embora haja importantes laços entre [esses últimos e] os três ramos [mencionados
anteriormente por Postel]”. Em outras palavras, forças burocráticas e institucionais bem

17

Para uma crítica a RFC 1122, consultar a RFC 3117. A RFC1122 pode ser consultada na rede por qualquer um. Disponível em:
https://tools.ietf.org/html/rfc1122. Acesso em: 15/09/2016.
18

Recomenda-se ao leitor voltar, se necessário, a nota de roda pé de nº 2. para uma síntese biográfica sobre Jon Postel.
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como interesses a favor da propriedade intelectual têm uma lógica inversamente oposta
à lógica específica dos protocolos. Daí resulta sua afirmação de que “burocracia é
protocolo atrofiado [e] propriedade [intelectual] é protocolo reificado” (2004, p.143).
Esse argumento o leva inclusive a recusar definições monolíticas de poder em
termos de gestão exclusivamente “comercial”, “organizacional”, “jurídica” ou “estatal”,
no que diz respeito ao processo de padronização da Internet. Isto porque, para ele, a
fonte de “autoridade” da rede, isto é, o carimbo que valida ou autentica seus protocolos,
provem da própria tecnologia em questão, ou melhor, da maneira como os
programadores (cientistas, engenheiros ou hackers) desenvolvem ou fazem seus códigos
de programação (2004, p. 120).
“[...] A padronização [ou seja, a institucionalização,] é a tática politicamente
reacionária que possibilita uma abertura radical [na Internet]. Ou para dar um
exemplo dessa analogia em termos técnicos: o DNS, com sua arquitetura hierárquica e
sua governança burocrática, é a tática politicamente reacionária que possibilita a
verdadeira arquitetura aberta e distribuída do protocolo entre redes [(IP)]. [...] Esse é o
paradoxo que produz e alimenta a rede de todas as redes (2004, p. 143).
Logo, como bem observado por Galloway, a Internet protocola através de uma
falha. Ainda, nas palavras do autor, “em certo sentido, o protocolo tem de falhar para
acertar, falhar taticamente para acertar estrategicamente” (2004, p.120). E nessa
dialética do protocolo, a “falha” é então o que paradoxalmente faz com que a Internet
funcione em sua mais plena eficácia – uma eficácia simultaneamente técnica e política.
Afinal, para garantir uma comunicação radicalmente distribuída entre entidades
autônomas, o protocolo “deve empregar uma estratégia de universalização e de
homogeneidade. Ele deve ser anti-diversidade. Deve promover a padronização a fim de
permitir a abertura. Deve organizar grupos de pares em burocracias como o IETF, a
fim de criar tecnologias livres” (p. 143). Daí resulta o fato do DNS, por exemplo,
configurar-se em uma arquitetura estritamente centralizada enquanto a experiência dos
usuários da rede configura-se de modo altamente distribuído.

III Internet: expressão da governamentalidade econômica liberal? (metodologia)
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Essas instituições burocráticas (não-distribuídas), a exemplo da ICANN,
formam o campo (cf. BOURDIEU, 1983, 2002) daquilo que, em termos nativos, se
convencionou chamar de “governança da Internet”.
Embora a gestão da Internet seja caracterizada por uma série de instituições
como o IETF, a ICANN, a ISOC, para citar apenas algumas dentre tantas, e, até mesmo,
por um espaço diplomático de debate (nada convencional) como o IGF na ONU –
configurando assim um campo formado por um arranjo setorial híbrido –, é possível
dizer que esse campo possui ao menos três centros de gravidade.
O primeiro deles é o da autoridade estatal liderada pelos EUA, país pioneiro na
Internet, responsável por reconhecer, isto é, por dar legitimidade política ao “carimbo”
técnico e operacional que certifica os protocolos estabelecidos para software e
hardware. O segundo é o da autoridade econômica que se traduz no poder cada vez
maior das grandes empresas transnacionais no que diz respeito à exploração comercial
da rede, destacando-se entre elas as norte-americanas conhecidas pela sigla GAF
(Google, Amazon e Face Book). E o terceiro é a autoridade técnica, que gerencia de
modo centralizador e hierárquico os protocolos da Internet, através de uma tecnocracia
que acaba mobilizando e recrutando cientistas, engenheiros e hackers majoritariamente
do norte global (SASSEN, 2010, p. 70, GALLOWAY, 2004, p.143).
A literatura sobre Estado e globalização apresenta, grosso modo, três
diagnósticos básicos: o primeiro toma o Estado como “vítima” da globalização
econômica conforme o avanço do declínio de sua importância; o segundo afirma que
quase nada mudou e que os Estados não estão em declínio, pois continuam fazendo o
que sempre fizeram, e o terceiro – uma versão menos indiferente às transformações –
chama a atenção para o poder de adaptação dos Estados, que podem ser transformados
na medida em que mantêm sua relevância como principal ator no campo político. Esses
três diagnósticos compartilham a premissa de que o local e o global ou o nacional e o
internacional são “mutuamente excludentes”. Com efeito, embora aspectos relativos ao
funcionamento do Estado e à globalização sejam mutuamente excludentes nos termos
clássicos da soberania, consolidada pelo ordenamento jurídico-normativo da “paz de
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Westphalen”, há, porém, um número crescente de aspectos específicos que
simplesmente não se enquadra nesses três tipos de diagnósticos (SASSEN, 2010, p. 42).
A análise de uma instituição decisória como a responsável pelo DNS – que,
como disse seu vice-presidente para a América Latina, “produz política” e não apenas
“debate” a exemplo do IGF – pode levar a um quarto diagnóstico sobre o Estado. Isto
porque a lógica protocolar desse tipo de instituição híbrida não é necessariamente a
mesma das autoridades regulatórias clássicas. A ICANN, como sugere Saskia Sassen
(2010, p. 54), ao criar alternativas de gestão que exigem inovações constantes e cada
vez maiores em termos da própria ideia de regulamentação, aproxima-se mais de um
“sistema guardião” do poder estatal do que dos típicos departamentos da burocracia de
Estado norte-americana.
Além disso, um diagnóstico livre de dualismos levanta uma hipótese interessante
do ponto de vista teórico: a de que o modo como são geridos os recursos críticos da
Internet (os nomes de domínio e os números IPs) encontra-se combinado a uma lógica
específica de poder estatal – relativa a um poder de Estado fundamentado mais nos
princípios regulatórios do liberalismo econômico do que nos princípios regulatórios do
intervencionismo do Estado de bem estar social.
Ao fazer a genealogia do Estado moderno e de suas instituições a partir de uma
história da ratio gubernatoria, isto é, da racionalidade relativa às práticas de governo no
Ocidente – em seu curso Sécurité, Territoire et Population, dado em 1978, no Collège
de France –, Michel Foucault parece fornecer uma perspectiva teórica fecunda para
quem pretende explorar essa hipótese.
Num esforço esquemático, pode-se dizer que a noção de governamentalidade
designa um conjunto de tecnologias de poder (táticas e estratégias) cuja especificidade
só ganha expressão na dinâmica histórica das tensões ou disputas geradas a partir do
surgimento, no Ocidente, do moderno Estado-nação. Ao fazer a história da
governamentalidade partindo da tese segundo a qual a racionalidade governamental
funda o Estado moderno, pois, como escreveu o filósofo, “o Estado é uma peripécia da
governamentalidade” e não o contrário, Foucault consegue identificar uma mudança
essencial no regime de poder exercido sob a forma da soberania.
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Com a proliferação, a partir dos séculos XVI e XVII, de uma vasta literatura
sobre a “arte de governar”, o regime de soberania (caracterizado pela constituição
territorial dos impérios dinásticos europeus da Idade Média) sofre uma reconfiguração
sem precedentes: a economia, concebida originalmente como gestão da família pelo
patriarca, desloca-se do espaço doméstico para um espaço comum, ao ser introduzida no
interior da administração da res publica como nova tecnologia de poder estatal.
Se a heresia dos políticos contra a soberania introduziu a população, ao lado do
território, como questão de Estado, a heresia dos economistas contra a razão de Estado
irá introduzir a questão da liberdade no interior da própria governamentalidade,
transformando-a num imperativo das práticas de governo. E é essa governamentalidade
dos economistas que inaugura uma das orientações fundamentais do governo moderno e
contemporâneo – a nova missão do Estado de garantir a liberdade concorrencial no
capitalismo monopolista.
Pois bem, na primeira parte desse artigo, a Internet foi definida como um
conjunto sui generis de protocolos técnicos e políticos (DENARDIS, 2014), na segunda
parte, retomou-se a tese segundo a qual a Internet fundamenta-se numa forma muito
sofisticada de poder – o controle – que apenas aparentemente, ou melhor, parcialmente,
fundamenta-se nos princípios da liberdade já que, no nível da análise da programação de
seus códigos e no da experiência de seus usuários, a tecnologia de comunicação em rede
se dá de modo radicalmente descentralizado enquanto, no nível da análise institucional,
a gestão desses protocolos se realiza de maneira altamente centralizada.
Ao reconhecer que esse paradoxo entre o código e suas instituições consiste
numa “falha” que se traduziria nos termos de uma burocratização capaz de atrofiar as
possibilidades emancipadoras do protocolo entre redes, isto é, da própria Internet
(GALLOWAY, 2004), tentou-se chamar a atenção para o fato de que essa falha é
paradoxalmente muito bem sucedida já que produz efeitos de eficácia tecnopolítica que
não podem ser negligenciados e que, por isso mesmo, devem, ao contrário, ser
enfatizados em uma análise que busca dar conta da dinâmica entre as tensões que giram
em torno do problema da agência e da estrutura, caro à uma economia política da
Internet. Por fim, com a intensão de preparar o terreno teórico para a análise de uma
instituição como a ICANN, no campo governança da Internet, buscou-se mobilizar uma
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matriz foucaultiana que pode dialogar com Marx na articulação de uma hipótese para a
pesquisa: a de que a lógica protocolar da Internet inscreve-se precisamente em um
quadro histórico mais amplo, relativo ao surgimento de uma razão de Estado que ainda
nos é contemporânea – a da governamentalidade econômica liberal.
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PROBLEMA DE PESQUISA:
No século XXI, negras e negros ampliam sua presença na direção e/ou controle
dos direitos autorais nos processos de produção de conteúdos audiovisuais no Brasil. O
problema principal da pesquisa é analisar as implicações desse fenômeno com o mito da
democracia racial ainda vigente no país.
O audiovisual tem papel estratégico no processo de reconhecimento de grupos
historicamente discriminados no mundo contemporâneo. Esses grupos têm status de
humanidade subalternizado por meio de uma linguagem que legitima práticas de terror
permanentes a nível moral e físico. No Brasil, a população negra é acometida por essa
hierarquização com base na articulação entre fenotípico e cultura. Dessa forma, todo um
modo de viver considerado negro ainda é alvo de práticas apontadas por uma vasta
literatura como genocidas. Todavia, se constituiu no país um mito que a mera presença
simbólica da população negra em determinados segmentos do projeto de identidade
nacional representa um modelo de democracia marcado pela possibilidade de tratamento
civil igualitário. No caso do audiovisual, o mito é denunciado sistematicamente por
movimentos sociais e pesquisadores há cerca de 70 anos devido a predominante
ausência ou estereótipos dos fenotípicos e cultura associada à população negra. Tais
reivindicações resultam ciclicamente em avanços e recuos contextuais na representação
das novelas, filmes, telejornais ou publicidade, sem reverter estruturalmente um
ambiente de terror racial. Nesse sentido, o problema principal desta tese é a implicação
sobre o mito da democracia quando há por parte da população controle e/ou direção
sobre os direitos autorais nos processos de produção audiovisual.
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A importância do audiovisual está em dois pontos. O primeiro é característica do
produto: obras responsáveis por materializar discursos reprodutores de ideologias. O
segundo é a importância econômica e política dos processos de produção em sociedades
globalizadas. Os direitos autorais se relacionam com esses dois pontos por terem na sua
concepção o reconhecimento a autoria artística, ou seja, um ponto de vista particular de
um indivíduo ou grupo social no manejo de signos; bem como o reconhecimento
patrimonial, ou seja, controle e/ou direção sobre os processos de produção nas suas três
etapas fundamentais: produção, distribuição e difusão. Dessa forma, emerge um
problema secundário de pesquisa: a constituição de uma concepção de direitos autorais
associada ao reconhecimento de reivindicações e práticas sociais em contraposição ao
modelo positivista e contratualista predominante.

OBJETIVOS

Objetivo Geral:
Descrever e analisar processos de produção audiovisual nos quais a população
negra assume o controle e/ou direção dos direitos autorais, e, as respectivas
implicações na luta por reconhecimento desse grupo social no Brasil; país esse
marcado pelo mito da democracia racial enquanto sustentáculo do genocídio à
população negra.

Objetivos Específicos:
Desenvolver um arcabouço teórico-metodológico relacionado aos sujeitos da
pesquisa: o objetivo é dialogar as categorias genocídio e quilombismo de Abdias
do Nascimento e Beatriz Nascimento com o processo de dialético de
reconhecimento humano hegeliano reinterpretado por W.E. Dubois e Paul
Gilroy. Tal diálogo tem como objeto histórico o audiovisual no Brasil,
considerado um produto cultural integrante do sistema midiático no contexto
sociotécnico analógico-digital nas formulações de Muniz Sodré.
Apresentação do conceito de genocídio e articulação com pesquisas já
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existentes sobre a representação do negro no audiovisual. Posteriormente uma
análise do mercado e políticas do audiovisual e a respectiva participação da
população negra. Dessa forma, discutir o mito da democracia racial tendo o
audiovisual como articulador entre dois conceitos da teoria democrática:
representação e participação.
Analisar as concepções de direitos autorais presentes no sistema regulatório
voltado para o audiovisual no Brasil, e suas imbricações com os organismos
multilaterais e consequentes disputas geopolíticas. Traçar um paralelo entre
essas concepções e o mercado do setor, no qual há noção de diversidade que
valoriza o caráter nacional, independente e até mesmo regional, porém mantém
uma subalternidade frente as majors estadunidenses, bem como restrição de
representação social no controle patrimonial.
Definir o conceito de audiovisual negro. O objetivo é ter como referência o
controle e/ou direção sobre os direitos autorais e associar com elementos
recorrentes na trajetória dos movimentos audiovisuais da população negra da
África e diáspora: política, educação, narrativa, transnacionalidade, e memória.
No Brasil, o que apontamos inicialmente como audiovisual negro foi
protagonizado por homens até o início da segunda década do século XXI.
Recontaremos as trajetórias e contribuições de Zózimo Bubul, Antonio Pitanga,
Luiz Orlando, Joel Zito, Jeferson De, Netinho de Paula, Antônio Olavo e Lázaro
Ramos. A ênfase é nos trabalhos de Joel Zito, responsável pela direção do maior
número de obras audiovisuais no país. As formulações sobre patriarcado e
masculinidade negra vão subsidiar uma análise sobre a capacidade de direção
e/ou controle dos direitos autorais.
A presença de mulheres negras como diretoras, roteiristas, produtoras ou
distribuidoras no Brasil era ainda mais restrita, quase inexistente, até a início do
século XXI. Pioneiras como Adélia Sampaio e Edileuza Penha de Souza são
acompanhadas por um cenário crescente de mulheres jovens. A quantidade é tão
grande que vamos recortar nesta pesquisa histórias das baianas Larissa Fulana de
Tal, Viviane Ferreira, Joelma Gonzaga, Urânia Munzazu, Jamile Coelho, Cíntia
Cinara e Eliciana Nascimento. Permitindo articular raça, gênero e território
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regional.

METODOLOGIA
As críticas à modernidade nas ciências sociais costumam realçar sua instrumentalidade
nos processos de dominação. Para Bhambra (2007), tal crítica não está endereçada,
necessariamente, a nacionalidade das formulações, e sim aos modelos epistêmicos adotados.
Teorias gerais costumam ser acompanhadas por metodologias com base em processos
comparativos hierárquicos e seleção de elementos causais com bases valorativas reproduzidas
automaticamente. Sua proposta é reconstruir a modernidade desconstruindo a ideia de
universalidade em prol da particularidade. Formam-se assim múltiplas e plurais modernidades.
Para ela, um exemplo concreto nessa reconstrução está na Revolução do Haiti no fim do século
XVIII. A partir deste evento é possível demonstrar que a luta por reconhecimento de uma das
populações mais violentadas da modernidade não foi um processo originário ou coordenado
pela Europa.

Esta luta por reconhecimento permite que o indivíduo rompa este ciclo de terror
e instaure um estágio comunicativo a que seu status civil atinge um patamar equânime,
assegurando a sua sobrevivência. O ponto de partida é subjetividade do ser humano que
expressa sua inconformidade com o tratamento abusivo daquele que deveria ser seu
semelhante, corresponde ao terror por meio do medo recíproco, e instaura a
universalidade enquanto horizonte normativo das relações sociais a partir de uma ideia
comum de liberdade. A linguagem neste processo é a expressão da verdade, o sensível
inalienável do indivíduo de natureza universal, transformado em uma instância
definidora de processos recíprocos, e, consequentemente comunicativos.
A obra Fenomenologia do Espírito (1805), escrita pelo filosofo Hegel, é a
referência primordial na formulação desta noção moderna de reconhecimento. Para
Hegel existe um momento, uma ruptura histórica, a que o escravo exprime sua vontade:
a verdade universal. A metáfora Senhor x Escravo, utilizada por Hegel para representar
a lógica dialética deste reconhecimento, não se referia meramente a uma experiência do
passado. Enquanto refletia e escrevia, transcorria o período de escravização sob
justificativa racial das populações negras de origem africana. Entre as inúmeras revoltas
da época, a Revolução do Haiti eclodiu como ícone de liberdade, assassinando os
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brancos da ilha caribenha, e instaurando um paradigma de reconhecimento que
influenciou objetivamente a formulação de Hegel, bem como todo o projeto de
universalidade ocidental, segundo Susan Buck-Morrs (2009). Este episódio é suficiente
para desconstruir a metáfora de Hegel para Senhor x Escravizado, pois o seu ‘escravo’ é
congelado enquanto estado bruto e natural de determinados indivíduos19, e tem na
antinomia do ‘senhor’ um outro superior hierárquico que vai definir sua a natureza. A
revolta do Haiti demarca que povos livres foram escravizados em determinado período
histórico, e a perspectiva de reconquista da liberdade está para além de uma integração
ao mundo de igualdade dominado pelo ‘senhor’, restrito a uma comunidade recíproca,
representada no conceito de sociedade civil hegeliana. O reconhecimento para os povos
africanos e seus descendentes é fundamentalmente um retorno com projeção de futuro, e
previa o desmoronamento do projeto moderno, a começar por sua ordem econômica
colonial, escravista e racista.
A gramática do reconhecimento hegeliano tem na filosofia a expressão da
subjetividade por meio de uma linguagem racional dotada de posição hierárquica
superior nas ações coletivas e individuais dos escravizados. Já para Paul Gilroy (2012),
as características da exploração e os modelos societários de matriz africana relevaram
aos cânticos e os batuques um papel chave na tecitura dos laços de solidariedades e
subversão nos regimes de plantantions. Seguindo uma interpretação da obra de W. E.
Dubois (1999), Gilroy defende que a experiência negra, racializada, rompe com o
modelo de Hegel no qual a filosofia é superior a arte: "Esta outra hierarquia poderia
afirmar, por exemplo, que a música deve desfrutar de status superior, em função de sua
capacidade de expressar uma imagem direta da vontade dos escravos." (Ibidiem pg.
159).
Dessa forma o canto dos escravizados como ponto de partida no processo de
reconhecimento, analisado por Du Bois, e interpretado por Gilroy, tem o seu significado
construído como possibilidade de sobrevivência e luta dentro de uma determinada
sociedade a que seus traços fenotípicos e elementos comunais culturais são tratados
19

Sobre os negros: "Hegel dizia, a propósito de tais figuras, que elas eram estátuas sem linguagem
em consciência de si; entidades humanas incapazes de se despir de vez da figura animal com que estavam
misturadas." (MBEMBE, pg 28, 2014)
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como inumanos. Os cantos trazem um resgate das origens africanas - o que Gilroy
chama de pré-modernidade - como uma projeção de liberdade, mas não a única, pois a
nova terra também passa ser espaço de atuação dessa perspectiva20.
Por isso, a metodologia do trabalho traz a possibilidade da arte e da filosofia
serem instâncias retroalimentares no processo de reconhecimento. É nesta articulação
que é produzida uma linguagem de liberdade. Pois assim como a arte constrói o seu
significado por meio de uma ação sobre o mundo - sem tratar com mérito ou propósito
da ação; a filosofia necessita de expressões simbólicas conectadas 'irracionalmente' com
a subjetividade a fim de estar inserida em uma cultura; ter determinado significado ou
identificação societária ao ponto de produzir uma verdade no âmbito do sensível. Na
obra de Gilroy esta retroalimentação segue o movimento de ambivalência da cultura
negra com a modernidade:
"Ela busca não apenas mudar a relação dessas formas culturais
com a filosofia e a ciência, recentemente autônomas, mas, também,
rejeitar as categorias sobre as quais se baseia a avaliação relativa desses
domínios separados e, com isso, transformar a relação entre a produção e
o uso da arte, o mundo cotidiano e o projeto de emancipação racial".
(Ibidem, pg. 160)

Tal integração entre a filosofia e a arte se fortalece por tratarmos de uma
expressão cultural, o audiovisual, gestada a partir de uma relação nova com a ciência. O
fazer e a reprodução passam a ser mediados por técnicas que ressignificam a relação do
artista e do público com a arte em uma época de mercantilização e racionalização das
relações humanas. A partir de então, mesmo que autores ou produtores busquem
distinguir o gênero, formato ou a produção de suas obras das fórmulas de mercado mais
usuais, em algum momento eles precisam negociar diretamente com as estruturas que
predominam no mercado, ou mesmo com os interesses que lideram o aparelho estatal.
20

Além da “midle passagem”, enquanto experiência significativa de redefinição do ser,
importante ser recobrada a violência nos processos de escravização entre os 'iguais': a maioria foi caçada
ou entregue por tribos vizinhas, quando não a própria, e no momento de tal trauma não há evidências de
uma compreensão sobre as estruturas impulsionadoras euro ocidentais, algo produzido ao longo de alguns
séculos no pensamento pan-africano. A nova terra em algum lugar do Atlântico Negro não foi, e, nem é a
terra prometida, mas tornou-se o território de libertação.
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Além da ambivalência entre expressão de liberdade e experiência de terror, o
audiovisual também requer um alto grau de negociação e conflito com as lógicas de
racionalização das indústrias culturais. Dessa forma, nunca foi, e continua a não ser,
tarefa fácil expressar-se nesta fase da modernidade envolta de tamanha complexidade
técnica e espacial dos mecanismos de dominação.
A tradição dos Estudos Culturais catalisada inicialmente nas universidades britânicas é
fundamental para relevar nestas expressões artísticas e culturais modernas elementos de
resistência e transformação de grupos historicamente discriminados. Paul Gilroy também é
considerado como integrante desta tradição, e nos seus trabalhos há crítica às análises centradas
na textualidade das obras a fim de obter síntese dos processos sociais. O desafio de apontar
práticas emancipatórias da população negra da África e diáspora, no fluxo espacial do Atlântico
Negro, está desde cantos do escravizados no regime de plantations, a literatura nas lutas
abolicionistas e de libertação nacional, as formulações acadêmicas de Du Bois e Frantz Fanon,
até o cinema negro nos Estados Unidos e na Inglaterra. O método de Paulo Gilroy traz para o
audiovisual uma contextualização perene envolvendo as práticas de terror aplicadas à população
negra, as contradições e limites das comunidades negras, o conteúdo das obras e suas
respectivas articulação com a indústria e a política, sempre crítico aos limites destas expressões,
e, mais ainda, a própria ideia de cultura negra essencialista, nacionalista ou mesmo
comprometida com o positivismo.
A ambivalência, registrada nas obras e processos analisados, também está presente na
sua práxis. É sempre por meio do movimento “de dentro para fora e de fora para dentro” que a
cultura negra é compreendida. De dento para fora, representa a participação negra na
modernidade, seja por integração a modelos epistêmicos ou qualquer outra estrutura de poder
desenvolvida, a exemplo das indústrias culturais e a tecnologia. De fora para dentro, são as
experiências civilizatórias pré-modernas e/ou anti-modernas presentes, a exemplo da integração
entre esferas e o embricamento entre filosofia e arte. Integrar existencialmente este movimento
torna-se um ponto chave metodológico deste negro nascido na Inglaterra para acessar os rastros
e a complexidade dos sujeitos da pesquisa. Movimento esse que se assemelha a uma miríade de
pensadores do Atlântico Negro como Mestre Didi, Du Bois, Fanon, Beatriz Nascimento e
Guerreiro Ramos.
Nesta pesquisa de doutorado a possibilidade de estudar o audiovisual negro é
impulsionada de forma significativa pela experiência do pesquisador. Primeiro, por uma
inconformidade dentro das pesquisas relativas a política e economia do audiovisual quanto ao
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tratamento de um dos dilemas da história nacional: o mito da democracia racial. Segundo, por
estar constantemente imerso nos fluxos e conflitos da população negra fora destas pesquisas.
Nesse sentido, há maior possibilidade em acessar as obras, profissionais, pesquisadores
e espaços de difusão. Durante os primeiros três semestres do doutoramento tal mergulho foi
fundamental para aprofundar e delimitar os sujeitos, bem como a escolha dos meios e técnicas
de pesquisa. Convencionalmente se classifica este processo de observação participante, pois o
pesquisador presencia e interage com festivais, mostras, exibições, encontros e até mesmo
disciplinas voltadas para o tema. Isso permitiu identificar os sujeitos, os processos, bem como as
categorias de questionamentos chave que podem se apresentar de forma explícita, ou por meio
de pistas, resquícios, ou subjetividades das fontes.
Os documentos utilizados são reportagens, em especial da mídia especializada, as
próprias obras, relatórios, portarias, decretos, leis e análises técnicas de mercado voltadas para o
audiovisual, bem como as poucas políticas de ações afirmativas para o setor. São registros
classificados por Carlos Gil (2010) como cursivos. Assim, se evita perder informações
essenciais, bem como objetivas que facilitam o andamento da pesquisa.
As entrevistas se iniciaram a fim de colher depoimentos de pessoas negras que
controlam e/ou dirigem direitos autorais de obras audiovisuais. Nesse momento são
entrelaçados a história de vida com processos de produção para obter sínteses e suprir lacunas
da pesquisa bibliográfica e documental. Ao longo do processo é possível ter estruturação
informal, focalizada, por pautas e estruturada. Na seção de pautas, são relevados os processos de
produção e suas relações com identidade racial. A estruturada é enviada por e-mail e são
preenchidas informações precisas das obras selecionadas relativas a produção (diretores,
roteiristas, produção executiva, produção), distribuição e exibição (programadores de TV por
assinatura e emissoras de televisão, relação com festivais, disponibilidade na internet,
cineclubes e etc).

REFERÊNCIAS:
BHAMBRA, Gurminder. Retthinking Modernity: postcolonialism and the sociological
imagination. New York: Palgrave Macmillan, 2007.

72

BUCK-MORSS, Susan. Hegel, Haiti, and Universal History. Pittsburgh: University
Press, 2009.
CARVALHO, Noel. Cinema e representação racial: O cinema negro de Zózimo Bulbul.
Tese de doutorado apresentada ao Departamento de Pós-Graduação em Sociologia da
Universidade de São Paulo.
DU BOIS, W. E. B. As almas da gente negra. Rio de Janeiro: Lacerda, 1999.
GILROY, Paul. O Atlântico negro: modernidade e dupla consciência. São Paulo:
Editora 34; Rio de Janeiro: Universidade Candido Mendes, Centro de Estudos
Afro-Asiáticos, 2012.
HEGEL, Gesammelt Werk Brand. Fenomenologia do Espírito. Parte I. Petropólis:
Vozes, 1992.
HELD, David. Modelos de democracia. São Paulo: Editora Paidéia, 1987.
NASCIMENTO, Abdias do. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo
mascarado, 1978. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.
SODRÉ, Muniz. Antropológica do Espelho. Petropólis: Vozes, 2008.
SOUZA, Edileuza Penha de Souza. Cinema na panela de barro: mulheres negras,
narrativas de amor, afeto e identidade. Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Educação da Universidade de Brasília (UnB).

73

Políticas e interesses da televisão pública e privada: em
busca da democratização da mídia | Roberta Braga Chaves
Orientador: Suzy dos Santos
Programa de pós-graduação e instituição de doutoramento: Programa de Pós-graduação
em Comunicação e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro – Eco.Pós –
UFRJ
Data de ingresso no programa: março de 2015

a) Problema de pesquisa

Historicamente, o sistema de radiodifusão brasileiro sempre foi orientado por
interesses comerciais em detrimento, muitas vezes, daqueles de caráter público. Essa
característica vem desde a consolidação do rádio no Brasil e dessa forma,
posteriormente, com a chegada da TV, essa tendência foi seguida. Desde sua chegada
aqui, a televisão sempre teve um caráter majoritariamente privado, obedecendo quase
sempre às lógicas mercadológicas, aos interesses financeiros e à concentração de poder
nas mãos de poucos. Diante dessa realidade, acredita-se que estudar formas possíveis de
democratização da mídia, procurando entender como se deu e ainda se dão as políticas
que estão envolvidas nessa concentração de poder dos “donos da TV” seja essencial
para a construção de uma democracia mais real, em busca da garantia do direito humano
à comunicação.
Diferentemente de muitos países europeus, que têm uma TV genuinamente
pública, o Brasil segue as premissas do mercado televisivo americano, onde a TV é
caracteristicamente privada.

Como a TV no Brasil nasceu privada, Bucci afirmou que falar de
televisão no Brasil é falar de TV comercial, pois como as
televisões abertas são gratuitas, toda formatação da programação
televisiva é feita para servir de venda ao anunciante. (…) Em
outros países europeus, o modelo é o mesmo (da BBC), pois a
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televisão nasceu pública e recentemente tem migrado à
privatização. (…) Portanto, a televisão privada ganha hegemonia
e estabelece regras, o que influencia diretamente a proposição de
televisão pública (MÔNICA CRISTINE FORT, 2005, p. 88-89)

Desde então o Brasil vem enfrentando o desafio de ter uma TV pública de
qualidade, independente financeiramente, mas que ao mesmo tempo tenha conteúdos
interessantes que possam resultar em audiência. Sim, na TV pública a audiência também
é importante, não para revertê-la em lucro, mas para que se possa saber se todo esforço
em ter uma TV voltada ao cidadão é válido, se os conteúdos são comunicados, por meio
do contato com ao menos uma parcela da população.
Com a aprovação da Medida Provisória 398 de 10 de outubro de 2007,
posteriormente substituída pela Lei 11.652, de 7 de abril de 2008, instituíram-se os
princípios e os objetivos de radiodifusão pública no país e foi constituída a Empresa
Brasil de Comunicação (EBC), gestora da TV Brasil. Constituída legalmente, no dia 2
de dezembro de 2007, começou a veicular sua programação, buscando, segundo o site
da TV na internet, ser uma TV pública independente e democrática, dando oportunidade
àqueles que não têm voz na TV comercial.
Mesmo se falando em TVs Privadas e TVs Públicas, deve-se destacar que todas
as rádios e TVs abertas no Brasil operam com concessões públicas, ou seja, as
emissoras não são donas dos canais, seu conteúdo trafega pelo chamado espectro
eletromagnético, que é um bem público e, portanto, pertence ao conjunto da sociedade
brasileira. Para se ter o direito de utilizar esse espectro e transmitir programação, é
necessário que as emissoras tenham uma autorização do Estado.
Diante desse quadro, onde as TVs e rádios abertas transmitem seus sinais por
meio de concessões públicas, é indispensável que todo o processo seja o mais
transparente possível, pois não há como se pensar em democracia nos meios de
comunicação sem as devidas clareza e lisura na concessão dessas outorgas.
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No Brasil, existe o que se costuma chamar “paradoxo da radiodifusão”, como
conceitua Murilo César Ramos (2000), uma vez que a regulamentação dos serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens está prevista em dispositivos jurídicos, como
na Constituição Federal, em Decretos e no Código Brasileiro de Telecomunicações, o
que acaba por gerar uma grande confusão e dar brechas para que a lei possa ser
contornada conforme interesses políticos e econômicos.

(...) o paradoxo ocorreu pela razão simples de o principal lobby da
radiodifusão no Congresso Nacional, a Associação Brasileira de
Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), ter procurado manter
sua indústria fora do alcance do novo órgão regulador, a Agência
Brasileira de Telecomunicações, já proposta ao Congresso pelo
Poder

Executivo

no

bojo

da

futura

Lei

Geral

de

Telecomunicações. (Ramos, 2000, p. 178)

Consta na Constituição Federal, cap. 220, que “os meios de comunicação social
não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio” e ainda, no
cap. 54, que deputados e senadores não poderão “firmar ou manter contrato com pessoa
jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou
empresa concessionária de serviço público”. Ou seja, por lei, estão proibidas as
concentrações dos meios de comunicação nas mãos de poucos e também que políticos
(senadores e deputados) tenham concessões de rádio ou TV. Porém, na prática, não é
difícil observar que essas leis não são cumpridas.
Em pesquisa publicada em 2005, SANTOS e CAPPARELLI apontam que a
Rede Globo, maior emissora do país, tinha na época 745 afiliadas vinculadas a políticos,
destas, 40 geradoras e 705 retransmissoras. Ainda no mesmo texto, os autores
divulgaram que 128 outorgas de geradoras, 33,6% do total nacional e 1765 outorgas de
retransmissoras, 18,03%, eram controladas por políticos.

76

Essa relação de clientelismo político entre os proprietários dos canais de
televisão e aqueles ligados à política, onde há trocas de favores (concessões e apoios),
comprometendo o interesse público, é conhecido como Coronelismo Eletrônico.

Emissoras de rádio e televisão, que são mantidas em boa parte
pela publicidade oficial e estão articuladas com as redes nacionais
dominantes, dão origem a um tipo de poder agora não mais
coercitivo, mas criador de consensos políticos. São esses
consensos que facilitam (mas não garantem) a eleição (e a
reeleição) de representantes – em nível federal, deputados e
senadores – que, por sua vez, permitem circularmente a
permanência do coronelismo como sistema. (Lima e Lopes, 2007,
p. 3)

A liberdade de expressão concedida de forma direta a poucas famílias, em sua
grande maioria ligadas a políticos, excluindo assim milhões de brasileiros é algo que
pode ser considerado anti-democrático, além de inconstitucional. Por isso, não seria
talvez a TV Pública uma alternativa a esse monopólio, uma vez que ela estaria isenta de
interesses financeiros? Ainda, se por um lado, tem-se uma suposta isenção no nível
econômico, será que esta também se aplicaria à política, relacionada à submissão ao
poder político-governamental, ou seja, seria possível supor que a TV Pública, ao
contrário das privadas, não tem interesses políticos,

incutidos em todas as suas

instâncias?

b) Objetivos
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Geral
A proposta desse projeto consiste em buscar compreender de que maneira o
Coronelismo Eletrônico tem influência na vida dos cidadãos, uma vez que claramente,
trata-se de um impasse à democratização da mídia. Para tal, pretende-se estudar, além
das emissoras privadas, também a televisão pública, representada hoje pela TV Brasil.
Essa escolha se dá por entendermos que a TV pública seria, potencialmente, uma
alternativa para que os direitos do cidadão à cultura e a conteúdos educativos nos canais
televisivos saiam do papel para se tornar algo concreto, mais democrático.

Específicos
Descobrir quais as diferenças e semelhanças de interesses políticos, se é que eles
de fato existem, na TV Brasil e nas emissoras privadas;
Investigar a fundo o modelo de gestão e financiamento da TV Brasil e todos os
processos neles envolvidos, a fim de se perceber se os princípios do
Coronelismo Eletrônico também se aplicam na TV pública e/ou se há ali algum
outro tipo de disputa política em jogo;
Acompanhar as discussões acerca da democratização e regulação da mídia,
objetivando perceber o posicionamento das próprias emissoras de TV, pública e
privadas, sobre esses temas;

c) Justificativa e Hipóteses

Por ser uma alternativa às emissoras privadas, cujos interesses recaem
principalmente sobre o lucro e influências políticas, a Televisão Pública deve ser
inserida na agenda dos debates em prol da democratização da comunicação, uma vez
que ela possibilitaria, ao menos em tese, uma maior participação popular e privilegiaria
em sua grade, programas de promoção da cultura, educação e cidadania.
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Nos últimos anos, o debate envolvendo essa democratização tem ganhado mais
força, deixando de estar na pauta apenas daqueles diretamente envolvidos com a
questão. A maior visibilidade desse debate também deve-se, dentre outros fatores, ao
advento da internet como um novo e grande meio de comunicação, com amplo acesso
ao entretenimento e à informação. Com isso, entram nesse mercado, concorrendo com a
televisão, as operadoras de telecomunicações, uma vez que hoje, é cada vez mais
comum as pessoas se conectarem com o mundo através de seus smartphones, o que
Neiva e Dantas (2013) chamaram “reordenamento do capital mediático”.
Para o projeto aqui proposto, pretende-se trabalhar com a hipótese principal de
que o Coronelismo Eletrônico tem muito mais influências na vida do cidadão do que se
pode supor superficialmente, uma vez que, para além de questões eleitoreiras, a mídia
tem o poder de pautar várias questões do dia-a-dia, influenciando assim em questões
identitárias e de comportamento.
Ademais, existe ainda no projeto a hipótese de que essas influências políticas
também estão presentes na TV Pública, talvez em outra categoria que não a de
Coronelismo Eletrônico propriamente dito, mas introjetadas em seu “modo de fazer”.

d)Fundamentação teórica

Conceito muito caro ao projeto aqui proposto, o Coronelismo Eletrônico é,
segundo Lima (2007), um fenômeno que data da segunda metade de século XX, mas
que ganhou maior relevância com a Constituição de 1988 e ainda hoje persiste e se
reinventa. Enquanto no coronelismo tradicional, os coronéis usavam o voto como
moeda de troca por posses de terra, o “novo coronel” tem em troca o controle da
informação. “Ao controlar as concessões, o novo “coronel” promove a si mesmo e aos
seus aliados, hostiliza e cerceia a expressão dos adversários políticos e é fator
importante na construção da opinião pública cujo apoio é disputado tanto no plano
estadual como no federal.” (Lima e Lopes, 2007, p.3).
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É notório que esse novo tipo de coronelismo acaba por exercer uma influência
que vai muito além do voto, pois as mídias, principalmente a televisão, têm a
capacidade de influenciar a opinião pública. Desse modo, além de uma força política
mais forte, os novos coronéis também têm seu espaço de atuação expandidos, deixando
de se concentrar em um município para ganhar o país.
Se o uso das concessões de radiodifusão, que são públicas, para interesses
políticos e pessoais data da segundo metade do século XX, mais especificamente
durante o período da ditadura militar, foi com a Constituição de 1988 que a prática se
tornou ainda mais comum e ganhou um certo respaldo, baseado em leis que dão brechas
à ilegalidade.
De acordo com a Constituição, as outorgas de radiodifusão só poderiam ser
feitas por meio de licitação e ainda, que tais outorgas e renovações deverão ser
apreciadas pelo Congresso Nacional. Também consta na Constituição a proibição de
deputados e senadores manterem contrato ou exercerem cargos, função ou emprego
remunerado em empresas concessionárias de serviço público e tal proibição também
está presente no Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT). Ainda assim, o que se
observa na prática é que essas leis não são cumpridas. De acordo com Lima (2007),
“pesquisas recentes (2006) revelam que deputados federais concessionários de
radiodifusão chegam até mesmo a votar a favor da renovação de suas próprias
concessões na Câmara dos Deputados”.
Lima aponta para duas principais brechas que possibilitam que a prática do
coronelismo eletrônico continue em vigor no Brasil do século XXI. A primeira dá-se
pelo fato das outorgas de radiodifusão educativa serem dispensadas de licitação, o que
possibilita a distribuição dessas a políticos aliados.
a dispensa de licitações e o fato de poderem ser outorgadas
através de critérios estabelecidos internamente pelo Ministério
das Comunicações, tem possibilitado que as emissoras de rádio e
televisão educativas continuem sendo utilizadas, por governos de
diferentes matizes politico-partidários, como moeda de barganha
política” (Lima, 2007, p.120)
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A segunda “brecha” legal foi, segundo o autor, a criação das Retransmissoras de
TV (RTV) em Caráter Misto, que poderiam ser transformadas em geradoras educativas.
De acordo com Lima, a RTV mista foi extinta em 1998, todavia, “abriu-se a
possibilidade da transformação das retransmissoras mistas já existentes em geradoras
educativas, sem licitação e de acordo com avaliação do próprio MiniCom” (Lima, 2007,
p.121).
Os exemplos acima mostram como o Coronelismo Eletrônico está enraizado na
política brasileira, colocando-se como um obstáculo à democratização da comunicação
e ao cumprimento do direito à informação, que se encontra consagrado na Constituição
Federal de 1988 por meio dos incisos XIV e XXXIII do artigo 5º:

XIV — é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado
o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;
XXXIII — todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo
ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade,

ressalvadas

aquelas

cujo

sigilo

seja

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
(Constituição Federal).

Além do direito à informação, a Constituição Federal deixa claro, por meio do
artigo 221, o dever que as emissoras, tanto de rádio quanto de TV, têm de oferecer à
população um serviço de utilidade pública.
Art. 221 A produção e a programação das emissoras de rádio e
televisão atenderão aos seguintes princípios:
I – preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e
informativas;
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II – promoção da cultura nacional e regional e estímulo à
produção independente que objetive sua divulgação;
III – regionalização da produção cultural, artística e jornalística,
conforme percentuais estabelecidos em lei (Constituição Federal).

Uma análise preliminar da programação disponibilizada pelas emissoras
privadas, e mesmo uma larga produção científica já constituída no campo, permite
questionar o efetivo cumprimento do artigo pelos canais comerciais da televisão aberta
brasileira.
Dentro desse contexto, a TV pública seria, potencialmente, uma alternativa para
que esses direitos do cidadão à cultura e a conteúdos educativos nos canais televisivos
saiam do papel para se tornar algo concreto. Mas para que essa diferença entre TVs
públicas e comerciais não fique apenas no papel, é preciso atentar para o efetivo
cumprimento de seus princípios, como isenção política e inserção do cidadão,
No âmbito desse projeto, é preciso sobretudo compreender que o debate sobre
concessões de radiodifusão, TV Pública e políticas de comunicação é também um
debate sobre democracia. É principalmente através da televisão que ocorre a circulação
de informação, cultura, ideias que podem unir ou separar os cidadãos e dar a eles um
sentimento de pertença no mundo.
Considerando a televisão, portanto, como um espaço onde as identidades podem
ser construídas ou mesmo desfeitas, é imprescindível que ela esteja isenta de interesses
privados e que os cidadãos possam ter espaço e voz, desde a autorização de concessões
até o produto final, que chega à casa de milhões de brasileiros.

e)Metodologia
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O primeiro passo da pesquisa consistirá em uma ampla revisão bibliográfica,
revisitando o passado da televisão brasileira. Assim, espera-se estabelecer uma
compreensão mais bem fundamentada de como os interesses pessoais, políticos e
econômicos foram se fundindo ao modelo de televisão que se tem hoje no Brasil.
Posteriormente, o trabalho se debruçará na coleta de dados e documentos que
possam respaldar quantitativamente a pesquisa. Para tanto, pretende-se criar um banco
de dados a partir de informações presentes em órgãos oficiais, como o SISCOM
(Sistema de Serviços de Comunicação de massa), sistema que se encontra disponível no
site da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Além desses, também se
pretende utilizar dados da plataforma digital do projeto Donos da Mídia, um banco de
dados na internet que contém informações sobre redes nacionais de rádio e televisão,
grupos regionais e nacionais de mídia e dezenas de milhares de veículos de
comunicação dos mais diferentes tipos.
O material bruto extraído das plataformas pesquisadas, bem como as
informações encontradas também na revisão bibliográfica serão tratados à luz da
Economia Política da Comunicação (EPC), pois acredita-se que esse método seja o ideal
para trabalhar o objeto aqui proposto de um modo menos funcionalista e mais estrutural.

A Economia Política da Comunicação trata da expansão da lógica
capitalista para o terreno da Comunicação e da Cultura e não se
confunde os enfoques setentistas das Teorias da Dependência
Cultural ou do 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 do MPC [Modo de
Produção Capitalista] na sua atual fase de desenvolvimento.
(BOLAÑO, 2008, p.61)
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O autor também aponta que os principais enfoques da Economia Política da
Comunicação buscam “identificar a trama de problemas e teorias com as quais se
concebem as realidades persistentes do novo entorno informativo” (BOLAÑO, 2005,
p.25) e ainda, promover o

“questionamento das formas de posicionamento e

compromisso social da teoria com a práxis dos movimentos sociais” (BOLAÑO, 2005,
p.29). Dessa forma, é possível afirmar que a EPC possui relevância epistemológica no
que concerne às lutas sociais pela democratização da comunicação, evidenciando ser
essencial para o desenvolvimento do projeto aqui proposto.
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Justificativa
Com o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT)21 que reconheceu a
especificidade cultural do cinema, mundialmente registram-se embates entre o livre
comércio e a proteção da diversidade cultural do audiovisual entre os países. O debate
alcançou amplitude em 1995, quando a Organização Mundial do Comércio (OMC) foi
criada, passando a discutir o tratamento a ser dado aos produtos culturais envolvendo os
acordos de liberalização do comércio internacional.
Após a apresentação do Relatório “Um solo mundo, vozes múltiples”, de
MacBride, em 1980, a comunicação é compreendida e consolida-se como um bem
essencial do homem. Identifica-se, a partir deste momento, a relevância e o poder sobre
a estrutura social tanto da informação, quanto da comunicação e a importância de se
preservar as tradições e especificidades culturais nacionais, regionais e locais, além do
estímulo à produção de conteúdos que respeitem a diversidade cultural, buscando a
garantia da não dominação e homogeneização cultural dos produtores externos por
interesses econômicos.
Concentra-se nesta pesquisa a atenção ao estímulo à criação, produção,
distribuição e exibição audiovisual cinematográfica que contemplem a diversidade
cultural em território nacional, considerando não apenas como meio de comunicação,
mas também como meios de manutenção, difusão, incentivo e preservação da cultura.
Entende-se neste debate a necessidade de abordagens que envolvem dimensões

21

Disponível em: <http://www.infopedia.pt/$acordo-geral-de-tarifas-e-comercio-%28gatt%29> . Acesso
em 03/06/2011.

86

econômicas, políticas, socioculturais e tecnológicas que estão diretamente ligadas ao
meio.
O desenvolvimento das políticas públicas voltadas à diversidade cultural e que
também envolvem o audiovisual passaram a ser estruturadas e consolidadas a partir da
33ª Conferência Geral das Organizações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura,
promovida pela Unesco em 2005. A conferência foi motivada pelos debates e
desacordos internacionais, inclusive discutidas pela OMC, envolvendo o comércio de
filmes e suas barreiras entre as produções norte-americanas e as produções nacionais
dos diversos países. O encontro resultou na adoção da Convenção Sobre a Proteção e
Promoção da Diversidade das Expressões Culturais22, adotada pela Unesco no mesmo
ano, que fortaleceu documentos norteadores como a Declaração Universal sobre
Diversidade Cultural23 adotada pela Unesco em 2001 e o surgimento de posteriores,
como o Relatório Mundial da Unesco Investir em Diversidade Cultural;

Diálogo

Intercultural24 e Relatório Mundial da Unesco25, “Investir na diversidade cultural e no
diálogo intercultural”, ambos de 2009; Declaração sobre Proteção e Promoção da
Diversidade Cultural na Era Digital em 2013, entre outros.
A Declaração Universal Sobre a Diversidade Cultural, apresentada em 2001,
apresenta a cultura como sendo “o conjunto dos traços distintivos espirituais e materiais,
intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social”. Entende
ainda a diversidade cultural como um patrimônio comum da humanidade. Entre os anos
de 2003 e 2008, o conceito de diversidade cultural alcançou projeção em território
nacional. A aprovação da Convenção Sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das
Expressões Culturais para o Brasil26, por meio do Decreto nº 6.177, de 2007, torna-se
significativo marco legal sobre o tema para as políticas públicas do país e passa a valer
como a principal regulamentação que estrutura as normatizações sobre o tema.

22

Disponível em: < http://www.ibermuseus.org/wp-content/uploads/2014/07/convencao-sobre-adiversidade-das-expressoes-culturais-unesco-2005.pdf>. Acesso em: 02/03/2015
23
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25
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A diversidade cultural é compreendida ainda como fator de desenvolvimento
social, inclusive econômico, e está diretamente ligada à dignidade humana e suas
liberdades fundamentais, estando relacionados com a Declaração Universal de Direitos
Humanos27 e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais28.
Identifica-se na origem dos direitos humanos o direito à livre e equitativa manifestação
comunicacional e cultural de todo ser humano, seja ele quem for.
Assim, as políticas públicas e regulamentações para a diversidade cultural são
vistas na Declaração Universal Sobre a Diversidade Cultural como garantias para a
coesão social, a vitalidade da sociedade civil e a paz. Entende-se como fundamental a
garantia de livre circulação de ideias mediante a palavra e a imagem, cuidando para que
“todas as culturas possam se expressar e se fazer conhecidas” (DECLARAÇÃO, 2001,
p. 3). Entende que devem-se criar ainda “condições propícias para a produção e a
difusão de bens e serviços culturais diversificados” (DECLARAÇÃO, 2001, p. 4).
Aponta ainda que cada Estado deve “definir sua política cultural e aplicá-la, utilizandose dos meios de ação que julgue mais adequados, seja na forma de apoios concretos ou
de marcos reguladores apropriados” (DECLARAÇÃO, 2001, p. 4), mas acredita que o
estabelecimento de políticas públicas para o desenvolvimento de parecerias entre os
setores público, privado e a sociedade civil são primordiais para a preservação e a
promoção da diversidade cultural.
No país, a regulamentação da Carta Magna, desde os artigos nº 210 a 224 da
Constituição Federal29 de 1988, são os principais norteadores que envolvem a
contemplação da diversidade cultural e sua relação com a comunicação. No entanto, foi
entre os anos de 2003 e 2008 que o conceito de diversidade cultural ganhou força. Tanto
a negociação, quanto a aprovação da Convenção Sobre a Proteção e Promoção da
Diversidade das Expressões Culturais para o Brasil30 foram concretizadas e ela tornouse marco legal sobre o tema para as políticas públicas do país, com o texto oficial
ratificado pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 485, de 2006.

27

Disponível em: < http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf>. Acesso em:
15/08/2015.
28
Disponível em: <http://www.unfpa.org.br/Arquivos/pacto_internacional.pdf>. Acesso em: 15/08/2015.
29
Constituição Federativa do Brasil. Disponível em:
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON198804.02.2010/CON1988.pdf. Acesso em:
15/04/2014.
30
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Desde 2007, a diversidade cultural passa a ser um campo de atenção e
desenvolvimento nos debates em diversos escopos sociais, inclusive no comunicacional.
Para as produções de conteúdos audiovisuais foram criadas medidas que têm buscado
contemplar o decreto que vêm ganhando maior abrangência nos últimos anos.

Problema de pesquisa
A tese é norteada pelo problema de pesquisa: As políticas públicas nacionais de
comunicação voltadas a diversidade cultural no audiovisual são efetivas? Trabalha-se
com a hipótese de que a efetividade das políticas públicas nacionais de comunicação
podem auxiliar na concepção de ferramentas facilitadoras e alternativas de produção e
veiculação no audiovisual, viabilizando núcleos de criação, produção, distribuição e
exibição diversos até os então culturalmente consolidados. A conjectura adotada
considera que as políticas públicas para a diversidade cultural no audiovisual podem ser
mais efetivas, traçando ações de proteção e promoção que visem o estímulo de criação,
produção, veiculação e consumo.

Objetivos
A pesquisa tem como objetivo geral: Analisar as políticas públicas nacionais de
comunicação voltadas a diversidade cultural para o audiovisual para demonstrar se elas
são efetivas, visando contribuir com seu aprimoramento.
Estão sendo trabalhados como objetivos específicos: - Sistematizar o conceito de
diversidade cultural; - Mapear regulamentações, normatizações e políticas públicas de
comunicação vigentes no Brasil voltadas a diversidade cultural para o audiovisual; Demonstrar se as políticas públicas de comunicação voltadas a diversidade cultural para
o audiovisual no Brasil têm sido formuladas de maneira a atender os princípios dos
direitos humanos e de cidadania.
Como resultado esperado esta pesquisa pretende avançar no debate para o
aprimoramento das políticas públicas de comunicação de diversidade cultural para o
audiovisual adotadas no país.

Metodologia
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Delimita-se a pesquisa no escopo das produções cinematográficas brasileiras
centradas entre os anos de 2014 e 2015 para a análise de efetividade da diversidade
cultural no audiovisual. Utilizam-se como documentos o Plano de Diretrizes e Metas
para o Audiovisual, implantado em 2013 e o Programa Brasil de Todas as Telas,
proposta aplicada do plano a partir de 2014. Como dados norteadores da análise serão
utilizados os documentos disponibilizados no Observatório Brasileiro do Cinema e do
Audiovisual – OCA31, vinculado a Agência Nacional de Cinema – Ancine, que integra o
Ministério da Cultura, além de dados complementares solicitados diretamente no
ministérios para uma análise mais detalhada e fidedigna.
A pesquisa se estrutura no método hipotético-dedutivo (POPPER, 2007),
trabalhando com pesquisa bibliográfica, documental e empírica, utilizando o método
qualitativo e dados quantitativos. Opta-se nesta pesquisa em adotar a análise da
efetividade, ao considerar os apontamentos do Comitê de Assistência ao
Desenvolvimento da OCDE – Organização de Cooperação e Desenvolvimento
Econômico para a avaliação das políticas que envolvem a efetividade.
Os critérios de avaliação desta pesquisa são fundamentados na concepção de
Franco e Cohen (1992) para a “avaliação de processo” buscando o grau de alcance dos
objetivos. Nesta metodologia de análise, a efetividade avalia a relação entre objetivo
programado e resultado alcançado. Para isso, o processo de avaliação nesta pesquisa irá
considerar as regulações e normatizações nacionais vigentes e as recomendações
mundiais a respeito da diversidade cultural que resultaram nos textos adotados nas
políticas públicas implantadas nacionalmente. A avaliação de processo considera a
aplicabilidade de uma determinada política, considerando uma situação atual e uma
nova situação viabilizada e criada por uma política, programa ou projeto.
Ao adotar os critérios de Franco e Cohen (1992) envolvendo ex ante e ex post,
considerando o corpus desta pesquisa, limita-se para a avaliação ex ante a de custoefetividade. Adota-se ainda a avaliação ex post que tem por objetivo a “aferição da
adequação entre meios e fins, considerando no contexto em que a política está sendo
implementada, os aspectos organizacional, institucional, social, econômico e político”
(VIANA, 1996, p. 34).

31

Disponível em: <http://oca.ancine.gov.br/>
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Referências bibliográficas
A cultura é tida por Zallo (ZALLO, 2007, p. 220) não só como um elemento a
ser considerado, mas que não pode ser concebido sem a comunicação, sendo
componente central da mesma, seja no âmbito pessoal, quanto coletivo. Ele a considera
responsável por múltiplas influências e a complexidade do próprio pensamento e, da
mesma forma, compreende ser impossível atualmente conceber a comunicação sem a
cultura, pois entende que são dispositivos complementares. Não há comunicação sem
um conteúdo comunicado e este conteúdo está ligado à cultura e ambos passam a estar
diretamente apropriados pelas indústrias culturais.
De acordo com Zallo (2007), as indústrias culturais tornam-se grandes
mensagens coletivas visando adaptar as sociedades avançadas às tensões de sua
reprodução e desenvolvimento, resultando em comportamentos coletivos de forma
intensa, provocando impactos sociais que transcendem a um ato de consumo de bens
socialmente valorizados, resultando em influências sociais de uma identidade coletiva
com possíveis culturas importadas, além de integrações sócio-culturais (ZALLO, 2007,
p. 225). “Os meios de comunicação tornam-se suspeitos de violência simbólica, e são
encarados como meios de poder e dominação.” (MATTELART; MATTELART, 1999).
Quando cria-se uma relação entre mídia, especialmente a grande mídia, e a cultura, as
indústrias culturais passam a potencializar seu poder e dominação que resultam em um
facilitador para a homogeinização. Conforme aponta Bourdieu (1989), cria-se um poder
simbólico a partir da mídia. A simbologia envolve exatamente as aquisições de poderes
invisíveis que só podem ser exercidos “com a cumplicidade daqueles que não querem
saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem” (BOURUDIEU, 1989, p. 8).
No contexto histórico contemporâneo para Ruiz (2012) existem duas formas de se
considerar a diversidade cultural. Uma envolve uma tendência a heterogeneidade e a
diversidade no plano cultural e a outra para uma homogeneização. A primeira volta-se à
participação, à pluralidade, ao pluralismo, o que Ruiz (2012) define como uma ordem
democrática. Considera como fundamental nesta perspectiva a questão do acesso e
opções a produção, distribuição e consumo de mensagens. O autor apresenta a
diversidade como uma chave cultural que representa a criatividade humana, a
heterogeneidade, a multiplicidade, sendo para ele riquezas que caracterizam as formas
de vida e expressões humanas que produzem sentido, significados do mundo que o
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homem entende e projeta para futuras gerações. Nesta perspectiva32, compreende ainda
temas como a liberdade de expressão, o direito a informação e a possibilidade de
circulação de discursos, ideias e projetos. (UNESCO, 2002a in RUIZ, 2012, p. 65).
Já a homogeinização volta-se para a concentração de recursos e poder. A tendência
de homogeneidade envolve o desenvolvimento da cultural diretamente ligada as
indústrias culturais que podem resultar no que entende um caminho contrário ao da
diversidade, levando a relacionar-se com a concentração, o monopólio e o oligopólio da
cultura que resultam em uma realidade mercadológica de acesso ou não acesso as
possibilidades de produção, circulação, recepção e consumo de bens e serviços
culturais, no caso midiáticos. (RUIZ, 2012, p. 63 e 64).
Considera-se ser relevante que as comunidades não dominantes, regionais e
locais “criem suas próprias indústrias e produtos culturais para o intercâmbio interno e
externo, e estejam presentes nas redes fazendo delas um uso peculiar, de interesse para
sua própria comunidade”33 (AZPILLAGA; MIGUEL; ZALLO, 1997, p. 8). Assim,
identifica-se que a diversidade é uma “realidade social”, é um estado de “saúde social”,
sendo a cultura e a diversidade patrimônios, um bem público coletivo tanto nacional
como mundial. “Não há liberdade nem igualdade sem reconhecimento do outro, sem
aceitação do que é.” (ZALLO, 2008, p. 31)
Ruiz (2012) remete ainda a questão do acesso, bem como a existência de opções
a produção, distribuição e consumo de mensagens. “Temas como a liberdade de
expressão e o direito a informação se sobre determinam quando há um grau alto de
concentração nas possibilidades de fazer circular socialmente discursos, ideias,
projetos” (RUIZ, 2012, p. 65). Assim, quando pensada a diversidade cultural e a relação
que possui com as indústrias culturais, um dos aspectos centrais que Ruiz (2012)
apresenta é o nível de agregação ou generalidade, onde haveria desde as tendências
globais ou internacionais, voltadas ao plano local. O autor sugere pensar em “certa
32

Vide artigo: CARDOSO, V.L. Diversidade Cultural na perspectiva das Indústrias Criativas
aplicada na Comunicação Pública. In: Mídia e cultura contemporânea: série mercado, volume 1
[recurso eletrônico] / Aline Maria Grego Lins, Cláudio Bezerra, Juliano Domingues da Silva (Orgs.) Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2016, p. 57-80. Disponível em:
<http://media.wix.com/ugd/48d206_24c5b0d40d774a68923b7ba3ece4ff72.pdf>. Acesso em:
24/05/2016.
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Traduzido pela autora: (...) creen sus propias industrias y productos culturales para el intercambio
interno y externo, y estén presentes en las redes haciendo de ellas un uso peculiar, de interés para su
propia comunidad.
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gradação” que vai desde a escala planetária ou global, passando por regionais em
âmbitos internacionais, chegando em níveis nacionais, seguindo ao interior dos
territórios regionais até os locais, onde se concentram as regiões mais voltadas aos
hábitos dos sujeitos sociais.
Compreende-se a igualdade, a liberdade e a cidadania como “princípios
emancipatórios da vida social” (BOAVENTURA, 1999, p.1) e aponta-se nesta pesquisa
a diversidade cultural como uma demanda das políticas públicas que envolve tanto
questões de desigualdade, quanto de exclusão, a partir dos sistemas de pertença
hierarquizada definida por Boaventura em que na desigualdade “a pertença dá-se pela
integração subordinada”, em um sistema de igualdade hierárquico de integração social;
e na exclusão “a pertença dá-se pela exclusão”, em que “assenta num sistema
igualmente hierárquico, mas dominado pelo princípio da exclusão: pertence-se pela
forma como se é excluído. Quem está embaixo, está fora” (BOAVENTURA, 1999, p.
2).
Aceita-se, como aponta Boaventura, que se “a desigualdade é um fenômeno
sócio, econômico” e a “exclusão é sobretudo um fenômeno cultural e social, um
fenômeno de civilização” e, por fim, trata-se de um processo histórico “através do qual
uma cultura, por via de um discurso de verdade, cria o interdito e o rejeita”
(BOAVENTURA, 1999, p. 2), que refletem na criação de dois eixos: os sistemas sócioeconômicos de desigualdade e os eixos culturais civilizacional de exclusão
(BOAVENTURA, 1999, p. 5).
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