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“─ Tu haz lo que la calle te diga. 

La calle me dijo, y yo llegué”. 

Eduardo Galeano 



RESUMO 

 

O Brasil experimenta, durante a gestão do presidente Lula e dos ministros da Cultura Gilberto 

Gil e Juca Ferreira, um singular momento de presença na agenda pública nacional de debates 

e proposições sobre as políticas culturais. Com base neste contexto, partimos da hipótese de 

que o tema da televisão pública é introduzido de forma inovadora nos debates sobre a Cultura 

e o Audiovisual, culminando, dentre outras ações, na criação da Empresa Brasil de 

Comunicação (EBC) e sua emissora de televisão, a TV Brasil. O objetivo da tese ora 

apresentada é, portanto, investigar o papel da Secretaria de Audiovisual do Ministério da 

Cultura na implantação das políticas culturais para a televisão pública que se consubstanciam 

na idealização, criação e implantação da EBC. Serão enfatizadas as ações, e as interpretações 

dessas ações, perpetradas por agentes ligados ao Ministério, em suas interações com agentes 

dos diferentes setores. Cabe ressaltar, ainda, que os bastidores de tal processo são eleitos 

como percurso empírico para ilustrar nosso problema de pesquisa, com base em categorias 

analíticas fornecidas por teóricos como Pierre Bourdieu, Michel Dobry, Mieke Bal, Ernesto 

Bohoslavsky e Germán Soprano, dentre outros. Sob tal perspectiva, buscamos compreender o 

modo como as lógicas da situação influenciam o comportamento dos protagonistas e, 

portanto, a trama das relações políticas na constituição da primeira empresa estatal, segundo a 

legislação brasileira, a prestar serviços de radiodifusão pública.  

 

Palavras-chave: cultura. comunicação. políticas culturais. televisão pública. Brasil. 

 



ABSTRACT 

 

Brazil lived through a unique moment with the presence of debates and proposals on cultural 

policies in the national public agenda during the administration of President Lula and the 

Ministers of Culture Gilberto Gil and Juca Ferreira. In this context, the subject of public 

television is innovatively introduced in the debate on Culture and Audiovisual issues, 

resulting, among other measures, in the creation of the Empresa Brasil de Comunicação 

(EBC) and its television station the TV Brasil. The present thesis aims to investigate the role 

of the Audiovisual Secretariat of the Ministry of Culture in the implementation of cultural 

policies for public television that are integrated in the planning, creation and implementation 

of the EBC. Emphasis will be placed on the actions implemented by the agents of the Ministry 

in interactions with some agents from other sectors as well as the interpretations of these 

actions. Theorists such as Pierre Bourdieu, Michel Dobry, Mieke Bal, Ernesto Bohoslavsky 

and Germán Soprano, among others, provided the analytical categories to illustrate our 

research problem. Those theories provided the foundation to understand how the logic of the 

situation influences the conducts of the leaders and, therefore, the complex political relations 

in the constitution of the first state-owned company, under the Brazilian law, to provide 

public broadcasting services. 

 

  

Keywords: culture. communication. cultural policies. public television. Brazil. 

 



RÉSUMEN 

 

Durante el gobierno del Presidente Lula y de los ministros de Cultura Gilberto Gil y Juca 

Ferreira, Brasil atraviesa un singular período de presencia en el escenario nacional de 

propuestas para las políticas públicas para la cultura. Apoyándose en estos antecedentes, ese 

proyecto parte de la suposición de que el tema de la televisión pública se introduce de una 

manera innovadora en el debate sobre Cultura y Audiovisual, resultando, entre otros sucesos, 

en la institución de la Empresa Brasil de Comunicação (EBC) y su canal de televisión TV 

Brasil. Por lo tanto, el objetivo de la tesis que aquí se presenta es investigar el papel de la 

Secretaría del Audiovisual del Ministerio de Cultura en la aplicación de las políticas culturales 

para la televisión pública que están incorporados en la planificación, creación e 

implementación de la EBC. En ese sentido, serán enfatizadas las acciones, y las 

interpretaciones de esas acciones, perpetradas por agentes del Ministerio, en sus interacciones 

con los agentes de los diferentes sectores. Además, se ponen de relieve que los bastidores del 

proceso son elegidos como recorrido empírico para ilustrar nuestro problema de 

investigación, planteado en categorías analíticas aportadas por teóricos como Pierre Bourdieu, 

Michel Dobry, Mieke Bal, Ernesto Bohoslavsky y Germán Soprano, entre otros. Desde esta 

perspectiva, se busca entender cómo las lógicas de la situaciones influyen en el 

comportamiento de los protagonistas y, por lo tanto, en el entramado de las relaciones 

políticas, frente a la creación de la primera empresa estatal, según la legislación brasileña, a 

suministrar servicios de radiodifusión pública.  

 

Palabras clave: cultura. comunicación. políticas culturales. televisión pública. Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os delineamentos, recortes e abordagens eleitos por este trabalho reforçam em grande 

parte as opções da nossa trajetória acadêmica. O interesse pelas políticas para a cultura e seus 

entrelaçamentos com as políticas comunicacionais, com uma abordagem que privilegia a 

trajetória dos meios de comunicação, se faz presente desde as primeiras incursões científicas, 

ainda na graduação. A opção por avançar em uma perspectiva multidisciplinar também é 

recorrente tanto em nossa produção intelectual como no itinerário percorrido até o momento.  

Por outro lado, as vivências profissionais adquiridas durante a atuação na Secretaria de 

Cultura do Estado da Bahia, em especial a partir do ingresso no doutorado no ano de 2010, 

acabam por influenciar as relações com o objeto de estudo então proposto. Dentre outros 

aspectos, tal experiência proporciona, por um lado, o acercamento dos meandros das políticas 

públicas para a cultura e, por outro, uma diferente forma de refletir acerca dos processos 

políticos, por meio da aproximação com uma teoria que evidencia os permanentes embates, 

negociações e choques entre instituições e agentes que participam do processo de elaboração e 

implantação de uma política no âmbito do Estado.  

Ao demarcar o lugar – social, político, geográfico, epistemológico, etc. – de onde a 

reflexão ora proposta é produzida, nos apropriamos das contribuições trazidas por Michel de 

Certeau ao discutir a problemática do método e da prática de pesquisa historiográficas. 

Partimos do pressuposto de que a delimitação desse lugar implica a demarcação, 

diferenciação e compreensão do “outro” na análise de um determinado objeto. 

Quaisquer que sejam as posições próprias do autor, sua obra descreve e 

precipita o movimento que leva a história a se tornar um trabalho sobre o 

limite: a se situar com relação a outros discursos, a colocar a discursividade 

na sua relação com um eliminado, a medir os resultados em função dos 

objetos que lhe escapam; mas também, a instaurar continuidades isolando 

séries, a particularizar métodos, diferenciando os objetos distintos que ela 

discerne num mesmo fato, a revisar e a comparar as periodizações diferentes, 

que fazem aparecer diversos tipos de análises, etc. De agora em diante, “o 

problema não é mais da tradição e do vestígio, mas do recorte e do limite” 

(CERTEAU, 1982, p. 50). 

 

Significa dizer que a compreensão da história, assim como os estudos sobre a cultura, se 

baseia no trabalho de diferenciação dos acontecimentos. Diante desse quadro, podemos 

afirmar a necessidade de imbricamento entre a “razão” científica e a realidade retomada por 

ela, como sombra e como seu outro – indissociável e ininteligível –, colocando em suspenso a 
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premissa da objetividade científica, pois o pesquisador não pode abstrair dos distanciamentos 

e exclusividades que definem o lugar social a que pertence. 

Sob tal perspectiva, delineamos a problemática proposta para este trabalho, que busca 

compreender o processo conduzido pela Secretaria Audiovisual (SAv) do Ministério da Cultura 

(MinC) pelo qual as políticas culturais voltadas para a construção de uma televisão pública no 

país – explicitadas em programas de governo, discursos, diagnósticos e relatórios – são 

encarnadas na conformação de uma empresa pública, em detrimento de outras possíveis formas 

de execução. Por um lado, interessa-nos investigar os contextos e motivações que levam os 

agentes que pertencem aos quadros da SAv/MinC a assumirem a iniciativa de articular o projeto 

de criação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), e, por outro, seu progressivo afastamento 

quando da implantação da entidade. Partimos da hipótese de que o modo como esta ação se 

desenrola é resultado da complexidade existente no interior do Estado, fruto da multiplicidade das 

lógicas dos agentes e das ações públicas, bem como do enraizamento e superposições estatais com 

outros âmbitos da atividade política, em especial, nas relações com a sociedade e suas 

contradições. 

Para responder às múltiplas questões suscitadas pelo caráter singular dos processos que 

envolvem o objeto de estudo desta tese, buscamos uma abordagem intercultural e 

transdisciplinar, que abarque tal complexidade. Neste sentido, Mieke Bal sugere abrandar a 

divisão disciplinar, buscando uma metodologia compartilhada, por meio da ênfase nos 

conceitos, considerando seu caráter intersubjetivo, pois: 

[…] los conceptos son sedes de debate donde se toma conciencia de 

diferencias y se plantean tentativas de intercambios. Estar de acuerdo no 

quiere decir estar de acuerdo con el contenido, sino estar de acuerdo con 

las normas básicas del juego: si utilizas un concepto, lo estarás utilizando 

de una cierta manera para que tu discrepancia respecto al contenido tenga 

sentido
1
. (BAL, 2009, p. 23) 

 

Partindo deste aclaramento metodológico, enfatizamos o caráter interpretativo da 

investigação cultural e seus limites teóricos, temporais e espaciais. Portanto, antes de iniciar 

nosso itinerário, nos ateremos a alguns conceitos-chave.   

A fim de nos debruçarmos sobre as políticas culturais no âmbito da comunicação 

audiovisual no Brasil, com ênfase para a televisão pública, fazemos uso da noção de campo, 

                                                 
1
 “os conceitos são sedes de debate a partir de onde se toma consciência de diferenças e se estabelecem tentativas 

de intercâmbios. Estar de acordo não quer dizer estar de acordo com o conteúdo, mas estar de acordo com as 
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tomando como base a teoria sociológica desenvolvida por Pierre Bourdieu (1990). Este autor 

organiza os atores e formas institucionais em campos autônomos, que funcionam como um 

sistema regido por leis específicas. Sua grande contribuição metodológica diz respeito à 

capacidade de mediar a relação entre infraestrutura e superestrutura, bem como entre o social 

e o individual, expressando uma perspectiva relacional da sociedade, na qual os sistemas de 

relações objetivas (posições), explicariam as práticas, discursos e escolhas dos agentes 

(tomadas de posição).  

No entanto, quando nos propomos a uma reflexão acurada sobre o momento 

contemporâneo necessário se faz questionar a premissa bourdieusiana da autonomia dos 

campos. Ao se debruçar sobre o campo artístico na obra La sociedad sin relato, García 

Canclini apresenta a hipótese metodológica de que, na atualidade, “[...] para producir 

preguntas no metafísicas la investigación llevada a cabo en cada campo necesita articularse 

con los interrogantes de los otros campos”
2
. (2010, p. 45) 

A assertiva torna-se ainda mais pertinente no estudo proposto, demarcado pela constante 

interseção entre os campos das políticas para a cultura, a comunicação e, em menor grau, a 

educação. É na esfera de atuação destes campos que ocorrem os principais embates em torno 

dos meios de comunicação, são implantadas as iniciativas de desenvolvimento tecnológico, e 

que surge e se propaga o primeiro modelo nacional de emissora com finalidade pública, a 

televisão educativa
3
.  

Especial atenção merece o conceito de política cultural. Referindo-se a ele, Ana Maria 

Ochoa Gautier (2003) ressalta que o sintoma de “confusión terminológica, de fragmentación 

discursiva, de dispersión escritural y de sentidos, no es sólo un producto de las diferentes 

prácticas a las que remite la noción de política cultural, sino parte constitutiva del campo en 

la actualidad”
4
 (p. 65-66.).  

                                                                                                                                                         
normas básicas do jogo: se você utiliza um conceito, sua utilização se dará de uma certa maneira para que sua 

divergência em relação ao conteúdo tenha sentido. (tradução nossa) 
2
 “[...] para produzir perguntas que não sejam metafísicas a pesquisa desenvolvida em cada campo necessita 

articular-se com os interrogantes dos outros campos” (tradução nossa). 
3
 À exceção da Medida Provisória nº 398, de 10 de outubro de 2007, então convertida na Lei nº 11.652, de 7 de 

abril de 2008, os instrumentos legais que regem a matéria no país, fazem referência apenas ao termo televisão 

educativa, em contraposição à noção de televisão comercial. Conforme veremos, estas emissoras 

progressivamente adotam uma programação generalista de matriz cultural e têm seu itinerário cada vez mais 

entrelaçado com o das políticas culturais, âmbito que este estudo reivindica como prioritário para a sua 

compreensão. 
4
 “...confusão terminológica, de fragmentação discursiva, de dispersão escritural e de sentidos, não é apenas um 

produto das diferentes práticas às quais a noção de política cultural remete, mas parte constitutiva  do campo na 

atualidade”.  (tradução nossa) 
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A fim de compreender tais dinâmicas, retomamos, inicialmente, o conceito de políticas 

culturais, que remete às dimensões de disputas e tecnologias de poder, e estratégias políticas e 

práticas de atores sociais (OCHOA GAUTIER, 2003). Neste sentido, Escobar, Alvarez e 

Dagnino (2001) interpretam a noção de políticas culturais como 

[e]l  proceso generado cuando diferentes conjuntos de actores políticos, 

marcados por, y encarnando prácticas y significados culturales diferentes 

entran en conflicto. Esta definición de política cultural asume que las 

prácticas y los significados —particularmente aquellos teorizados como 

marginales, opositivos, minoritarios, residuales, emergentes, alternativos y 

disidentes, entre otros, todos éstos concebidos en relación con un orden 

cultural dominante— pueden ser la fuente de procesos que deben ser 

aceptados como políticos. […] La cultura es política puesto que los 

significados son constitutivos de procesos que, implícita o explícitamente, 

buscan redefinir el poder social
5
 (p. 7).  

 

Em uma concepção alternativa de cidadania, a ser exercida nas diferentes esferas 

sociais, as lutas democráticas podem ser vistas como processos de redefinição tanto do 

sistema político como das práticas econômicas, sociais e culturais que poderiam gerar um 

novo ordenamento da sociedade como conjunto. Entretanto, nos parece que tal entendimento 

– ao perder de vista o importante papel a ser desempenhado por outras instituições, como é o 

exemplo do Estado, às quais cabe atuar em conjunto com os movimentos sociais em um 

contexto democrático – acaba por se reduzir ao que Ochoa Gautier (2003) denomina político 

de lo cultural e que nós traduzimos como “cultura política”. 

Buscamos, portanto, adotar uma noção de política cultural mais abrangente e que 

alcance uma dimensão mais institucionalizada do campo simbólico. Tal conceito é 

frequentemente invocado como: 

 […] conjunto de intervenciones realizadas por el estado, las instituciones 

civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo 

simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener 

consenso para un tipo de orden o transformación social.
6
 (GARCIA 

CANCLINI, 2001, p. 65). 

                                                 
5
 “o processo gerado quando diferentes conjuntos de atores políticos, marcados por, e encarnando práticas e 

significados culturais diferentes entram em conflito. Esta definição de política cultural assume que as práticas e 

os significados — particularmente aqueles teorizados como marginais, opositivos, minoritários, residuais, 

emergentes, alternativos e dissidentes, entre outros, todos eles concebidos em relação com uma ordem cultural 

dominante — podem ser a fonte de processos que devem ser aceitados como políticos. […] A cultura é política 

posto que os significados sã constitutivos de processos que, implícita o explicitamente, buscam redefinir o poder 

social 
6
 “Os estudos recentes tendem a incluir no âmbito deste conceito o conjunto de intervenções realizadas pelo 

Estado, as instituições civis e os grupos comunitários organizados, a fim de orientar o desenvolvimento 

simbólico, satisfazer as necessidades culturais da população e obter consenso para um tipo de ordem ou de 

transformação cultural.” (tradução nossa) 
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Nessa noção de política cultural não vemos qualquer contradição em abarcar uma 

dimensão mais geral do campo simbólico, que ultrapasse os âmbitos da organização e 

mediação cultural, ainda que se verifique uma ênfase nestes últimos em detrimento da 

primeira. É necessário reconhecer, porém, que a adoção de uma perspectiva antropológica da 

cultura implica o risco de ampliar este conceito ao seu extremo, tornando-o pouco 

operacional, inclusive no sentido de orientar uma proposta de política efetiva, conforme já 

assinalado por Botelho (2001a) e Rubim (2008). Por outro lado, é esta perspectiva que 

possibilita, e impele, a inserção da comunicação como aspecto a ser considerado pelas 

políticas culturais.  

E, se autores como Barbalho (2005) e Rubim (2003a), destacam a importância da 

interação crítica entre as políticas culturais, as indústrias culturais
7
 e a comunicação, Jesús 

Martín-Barbero (2003, p. 299) os supera quando propõe que a renovação da cultura política 

assuma o que está em jogo, hoje, nas políticas culturais, ultrapassando as reivindicações em 

prol da instituição de políticas para a comunicação. Para o autor, “na redefinição da cultura, é 

fundamental a compreensão de sua natureza comunicativa”.  

Ainda segundo Martín-Barbero (2003, p.15) “pensar a política a partir da comunicação 

significa por em primeiro plano os ingredientes simbólicos e imaginários presentes nos 

processos de formação do poder”. A efetividade de qualquer projeto político depende, 

portanto, de batalhas travadas no campo simbólico – a cultura política –, aspecto  que não 

pode ser deixado em segundo plano na investigação ora proposta.  

A relação entre comunicação e políticas culturais possui outra perspectiva que não deve 

ser subdimensionada: o fato de que a cena pública construída pelos meios de comunicação 

massivos é essencial para a manutenção do caráter participativo da democracia. Na atual 

configuração da sociedade, a comunicação mediada por tecnologias e as indústrias culturais 

perpassam as relações humanas nos diversos âmbitos e redefinem modos de convívio e de 

compreensão social. O papel dos meios “no interesa sólo como difusores, sino por las 

                                                 
7
 O conceito de indústria cultural é cunhado por Adorno e Horkheimer (1985) em 1947, com o objetivo de 

elaborar uma teoria crítica sobre o processo de transformação da cultura em mercadoria e sua sujeição à lógica 

industrial. Estudos posteriores relativizam esta primeira noção e passam a adotá-la a partir de outras e diversas 

perspectivas. Este trabalho refere-se às indústrias culturais como “um conjunto de ramos, segmentos e atividades 

auxiliares industriais, produtoras e distribuidoras de mercadorias com conteúdos simbólicos, concebidas por um 

trabalho criativo, organizadas por um capital que se valoriza e destinadas finalmente aos mercados de consumo, 

com uma função de reprodução ideológica e social”. (ZALLO,1988, apud BARBALHO, 2008) 
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operaciones de reconceptualización y metaforización que realizan en conexión con otros 

campos de la vida social”
8
 (GARCÍA CANCLINI, 2010, p. 74).  

Embora a efetividade das políticas culturais dependa do reconhecimento da imbricação 

entre a cultura e a comunicação, isto não denota uma identidade entre esses campos. Segundo 

Jean Caune (2008, p. 37): 

A aproximação entre as noções de cultura e de comunicação não é da ordem 

das circunstancias históricas ou técnicas, ainda que a industrialização da 

cultura e o desenvolvimento das comunicações de massa tenham contribuído 

a deslocar as fronteiras, a modificar os atores e a confundir as funções. Na 

verdade, a cultura e a comunicação formam uma estranha parceria. Uma 

não se constitui nem se explica sem a outra. Os fenômenos não são nem 

perfeitamente ajustados (um contendo o outro) – a cultura apresentando-se 

como um conteúdo veiculado pela comunicação – nem situados em planos 

paralelos, em correspondência analógica. (grifo nosso) 

 

Ao posicionar a comunicação no campo das políticas culturais – uma opção de cunho 

teórico, metodológico e político – partimos do pressuposto de que a “cultura só existe como 

‘fato social total’ devido à sua manifestação como expressão de uma experiência individual na 

qual se combinam o psiquismo e a corporeidade, os signos e os comportamentos, os valores e 

as normas.” (CAUNE, 2008, p. 38)  

Reiteramos a importância da busca pelos fundamentos teóricos sobre as interações, 

sobreposições e contradições entre cultura e a comunicação. No entanto, a produção de um 

conhecimento científico que contribua para o desenvolvimento de políticas contra-

hegemônicas exige articular e contextualizar os conceitos já assinalados acima e a práxis 

política. Aspecto que se torna ainda mais destacado pelas constantes tensões, pressões e, 

principalmente, desigualdade de forças inerentes aos debates nestes campos interdependentes.  

No que se refere ao espaço nacional, as políticas de comunicação não podem 

hoje ser definidas apenas pelo Ministério das Comunicações, como meras 

políticas de “tecnologias” ou de “meios”, mas devem fazer parte de políticas 

culturais. Da mesma forma, será impossível mudar a relação do Estado com 

a cultura, sem uma política cultural integral, ou seja, sem desestatizar o 

caráter público, re-situando-o no novo tecido comunicativo do caráter 

social, mediante políticas capazes de mobilizar o conjunto dos atores sociais: 

instituições e associações estatais, privadas e independentes, políticas, 

acadêmicas e comunitárias (MARTÍN-BARBERO, 2002, p. 74-75). 

 

                                                 
8
 “...não interessa apenas por seu caráter de difusores, e sim pelas operações de reconceitualização e 

metaforização que realizam em conexão com outros campos da vida social” (tradução nossa). 
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Ainda que o Estado não se configure como única possibilidade de promoção das 

políticas culturais, seu papel é de grande relevância, especialmente por sua capacidade de 

normatizar, regulamentar e fiscalizar, contribuindo para a solidez e permanência das 

intervenções no âmbito da cultura. Nesse sentido, o estudo proposto tem como objetivo 

refletir sobre as ações empreendidas pelos protagonistas vinculados ao poder estatal, 

adotando, porém, uma perspectiva mais abrangente, tanto no que diz respeito à temporalidade 

e amplitude de suas metas, quanto aos agentes implicados e suas interações com os diversos 

setores sociais, pois, 

[C]onsiderando que ni el estado, ni otro tipo de organizaciones son 

homogéneas y que si constituyen a través de distintos tipos de interacciones, 

encontramos entonces que las prácticas comunicativas a través de las cuales 

se constituyen esas interacciones van a cumplir la función de estructurar las 

instituciones y organizaciones del espacio público
9
 (OCHOA GAUTIER, 

2003, p. 84) 

 

Do mesmo modo, para Pierre Bourdieu (2001), o Estado
10

 não é uma realidade definida, 

delimitada e unitária, que se mantém em uma relação de exterioridade com forças externas 

claramente identificáveis. Trata-se, concretamente, de um conjunto de campos administrativos 

ou burocráticos dentro dos quais agentes diversos e categorias de agentes – governamentais e 

não governamentais – lutam pela forma particular do poder de governar por meio da 

legislação, regulamentos, medidas administrativas (subsídios, licenças, restrições, etc.), em 

suma, tudo o que é colocado sob a rubrica de políticas de Estado.  

A conjuntura apresentada se coaduna com a estratégia de análise desenvolvida por 

Michel Dobry (1988), em seu estudo sobre as situações de crises políticas. Ao se debruçar 

sobre o tema, o autor traz aportes relevantes para a compreensão de processos complexos, ao 

enfatizar tanto a sensibilidade dos sistemas sociais às mobilizações
11

, como as lógicas de 

situações que se impõem aos protagonistas e estruturam suas percepções e conduta. A 

inovação consiste, por um lado, em tornar elemento constitutivo do estudo a definição e 

                                                 
9
 “Considerando que nem o estado, nem outro tipo de organizações são homogêneas e que se constituem através 

de distintos tipos de interações, concluímos então que as práticas comunicativas através das quais se constituem 

essas interações vão cumprir a função de estruturar as instituições e organizações do espaço público.” (tradução 

da autora) 
10

 Para o desenvolvimento de sua teoria, Bourdieu toma como base o marxismo, que interpreta o Estado como 

uma arena na qual se confrontam interesses e objetivos diversos e opostos, e elementos da tradição weberiana, 

cuja concepção do Estado como instrumento político de dominação evidencia como importantes aspectos para a 

reflexão: o sentido que os atores atribuem a seus comportamentos, a forma como se orientam e entrelaçam suas 

ações em uma luta constante para a afirmação das reivindicações conflitantes (MICELI, 2011). 
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interpretação da situação pelos atores e, por outro, por deslocar o interesse teórico para o 

modo como o processo se desenrola, em lugar de se concentrar nas causas e motivadores da 

situação de crise. 

A opção por um quadro conceitual  que combina de perspectivas distintas, e 

complementares – recorrendo a autores como Pierre Bourdieu, Michel Dobry, Nestor García 

Canclini, Jesús Martin-Barbero, Ana María Ochoa Gautier, dentre outros – possui 

consequências metodológicas imediatas. A construção do corpus desta pesquisa articula as 

técnicas de pesquisa adotadas com aspectos determinantes de cada etapa da investigação: a 

revisão de literatura, o método documental e a realização de entrevistas. Estas últimas 

aparecem como um recurso central, devido ao papel decisivo da atividade interpretativa dos 

agentes.  

Inicialmente, é realizado um levantamento bibliográfico sobre as políticas culturais no 

país, a partir de uma perspectiva social e histórica, bem como sobre as políticas para a 

comunicação e a trajetória das emissoras de televisão com finalidade pública. Em que pese a 

farta bibliografia abordando cada uma destas áreas de investigação em separado, a articulação 

entre elas em uma visão multidisciplinar mostra-se de grande relevância para o 

desenvolvimento do estudo proposto. 

Ao nos aproximarmos de nosso objeto, buscamos obter todos os meios necessários para 

compreender, na conjuntura em que a investigação se concentra, o lugar que corresponde a 

cada um dos agentes, tanto na aparição quando no desenrolar destes processos, bem como as 

jogadas realizadas durante os enfrentamentos que constituem as relações políticas. Neste 

sentido, as fontes primárias
12

 tornam-se importantes ferramentas: artigos, textos, discursos 

elaborados pelos protagonistas; matérias e reportagens veiculadas nas diferentes mídias; bem 

como documentos de governo, diagnósticos, programas, sites institucionais, relatórios de 

gestão e legislações específicas. Tendo em vista a especificidade da análise documental, a 

consulta a este tipo de conteúdo leva em conta, ademais dos aspectos textuais, os interesses, 

perspectivas e contextos dos atores e entidades responsáveis por sua elaboração. 

                                                                                                                                                         
11

 O conceito de mobilização, segundo Michel Dobry (1988), se insere em uma linha de ação, coincidindo 

sempre com uma “jogada” (atividade tática individual ou coletiva), com repercussões no comportamento de 

outros agentes.  
12

 As fontes primárias são dados originais, a partir dos quais se tem uma relação direta com os fatos a serem 

analisados. As fontes secundárias, por sua vez, correspondem a informações já trabalhadas por outros estudiosos 

e, por isso, já são de domínio científico, o chamado estado da arte do conhecimento. (SÁ-SILVA; ALMEIDA; 

GUINDANI, 2009) 
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Por fim, são realizadas entrevistas em profundidade com os protagonistas envolvidos na 

implantação do projeto de criação da Empresa Brasil para complementar e qualificar as 

informações obtidas por outros meios. Dentre outras, como técnica para acessar o ponto de 

vista dos agentes são realizados os testes de posição. Propostos por Dobry, os testes consistem 

em incentivar que os entrevistados se situem e situem os demais quanto às atitudes e 

posicionamentos adotados ao longo do processo, a fim de definir e refletir sobre os pontos de 

referência para sua ação. (DOBRY, 1988) Embora este método seja melhor aplicado com os 

acontecimentos em curso, as entrevistas, de orientação semi-estruturada, devem ser 

direcionadas para o modo narrativo retrospectivo como o objetivo de obter a definição da 

situação, contribuindo para a identificação dos pontos de referência das ações nos contextos 

elencados. Para tanto, toma relevo o levantamento prévio da bibliografia e de documentos 

sobre o processo, ao fornecer elementos para subsidiar a elaboração dos roteiros de entrevista. 

São coletados depoimentos em profundidade, por meio de encontros presenciais
13

 

realizadas no segundo semestre de 2013, nas cidades de Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, 

com duração estimada de uma a duas horas.  

 Orlando Senna - Secretário da Secretaria de Audiovisual (SAv) do Ministério da 

Cultura (MinC) de 2003 a 2007 e Diretor Geral da Empresa Brasil de Comunicação 

(EBC), de 2007 a 2008 (SENNA, 2013); 

 Silvio Da-Rin - Secretário da SAv/MinC de 2007 a 2010 e Gerente Executivo de 

Articulação Internacional e Licenciamento da EBC de 2010 a 2012 (DA-RIN, 2013); 

 Leopoldo Nunes - Chefe de Gabinete da SAv/MinC em 2003, Diretor da Agência 

Nacional de Cinema (Ancine) de 2006 a 2007, Diretor de Conteúdo Programação da 

EBC de 2007 a 2009 e Secretário da SAv/MinC de 2011 a 2013 (NUNES, 2013); 

 Mário Borgneth - Assessor da SAv/MinC de 2004 a 2007, Diretor de 

Relacionamento e Redes da EBC de 2007 a 2008 e Secretário de Audiovisual do 

MinC desde 2013 até o presente momento (BORGNETH, 2013); 

 Manoel Rangel - Assessor especial do Ministro da Cultura, Gilberto Gil (2004-2005), 

membro da Diretoria Colegiada da Agência Nacional do Cinema (Ancine) em 2005 e 

diretor-presidente da Ancine, desde 2006 até o presente momento (RANGEL, 2013); 

                                                 
13

 À exceção de Beth Carmona, cujo depoimento foi colhido por meio de conversa telefônica, gravada e 

devidamente transcrita. Quanto a Tereza Cruvinel, a entrevista foi realizada em duas etapas: via correio 

eletrônico e presencial. 
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 Franklin Martins - Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República de 2007 a 2010 (MARTINS, 2013); 

 Teresa Cruvinel - Diretora-Presidente da Empresa Brasil de Comunicação e da TV 

Brasil de 2007 a 2011 (CRUVINEL, 2013); 

 Beth Carmona
14

 - Presidente da Associação de Comunicação Educativa Roquette 

Pinto (Acerp) de 2003 a 2007 (CARMONA, 2013); 

 Eugênio Bucci - Diretor-Presidente da Empresa Brasileira de 

Comunicação/Radiobrás de 2003 a 2007 (BUCCI, 2013); 

A eleição dos entrevistados toma como base sua participação ativa no processo de 

elaboração, criação e implantação da TV Brasil, privilegiando, inicialmente, os agentes 

vinculados ao Ministério da Cultura. A fim de obter referências quanto às interpretações dos 

outros agentes do campo, e suas lógicas situacionais, foram considerados os principais 

agentes não relacionados a este Ministério, envolvidos no processo. As entrevistas foram 

transcritas ipsi litteris e posteriormente editadas, a fim de superar coloquialismos relativos ao 

discurso oral, e encontram-se anexadas a este trabalho em formato digital. 

Dos depoimentos inicialmente propostos, não obtemos êxito quanto aos relatos de 

Gilberto Gil (Ministro da Cultura de 2003 a 2008) e Juca Ferreira (Secretário Executivo do 

MinCde 2003 a 2008 e Ministro da Cultura de 2008 a 2010), em que pesem insistentes 

tentativas. Acreditamos, porém, que esta deficiência é suprida pela publicação do livro 

Cultura pela Palavra: Coletânea de artigos, entrevistas e discursos dos ministros da Cultura 

2003 - 2010 (2013), organizado por Amando Almeida, Maria Beatriz Albernaz e Maurício 

Siqueira, que reúne documentos produzidos por ambos os protagonistas durante o período 

abarcado pelo estudo. Além disso, demos maior ênfase à coleta de suas entrevistas e 

declarações em meios de comunicação e periódicos.  

Com a finalidade de expor o tema estudado de modo fluente, optamos pela inserção dos 

elementos teóricos centrais que norteiam a investigação ao longo de todo o texto. A tese é, 

então, estruturada em três capítulos, ademais desta introdução e das considerações finais, 

totalizando cinco seções.  

                                                 
14

 A entrevista com Beth Carmona foi feita por telefone, devido à incompatibilidade de agenda. Registrada em 

áudio, sua transcrição também se encontra anexada a este trabalho. 
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O primeiro capítulo traz elementos para a conceituação de um sistema público de 

radiodifusão, além de um breve panorama da televisão pública do mundo. Em seguida é 

apresentado um panorama da trajetória das políticas culturais no Brasil, a partir de suas 

interseções com as emissoras de televisão do campo público. São retomados e 

problematizados os períodos considerados fundamentais para a compreensão desse percurso, 

que também diz respeito às políticas para a comunicação e a educação, até o final do Governo 

Fernando Henrique Cardoso, de modo a contextualizar o momento a ser analisado.  

Busca-se, com esta retrospectiva histórica, evidenciar o modo como se dá a elaboração e 

implantação das políticas para a cultura e a comunicação no país, por meio das interseções 

entre o Estado, enquanto locus complexo e conformado por atuações também conflitantes, e 

os principais agentes não estatais envolvidos nos processos. Em que pesem os embates 

identificados ao longo de nossa reflexão, merece relevo a constatação de que as diversas 

transições entre momentos autoritários e democráticos no contexto político nacional ocorrem 

sem grandes rupturas nas políticas implantadas. 

O segundo capítulo enfatiza o momento em que a comunicação, e particularmente a TV 

pública tornam-se problemas emergentes, a serem incluídos na agenda governamental para o 

setor cultural. Desde a campanha eleitoral, e posteriormente nas duas gestões do Presidente 

Lula, estes temas são introduzidos, de forma inaugural e paulatina, nos debates e ações do 

Ministério da Cultura, por meio de sua Secretaria de Audiovisual. Uma vez conhecidos os 

documentos, debates e conjuntura que contribuíram para a demarcação da televisão pública 

como um problema de Estado, passamos a analisar as formulações e ações que engendram as 

mobilizações e disputas na elaboração e formatação do projeto da Empresa Brasil de 

Comunicação e da TV Brasil. Num primeiro momento, para além dos agentes do MinC, nos 

interessam as “jogadas” e “mobilizações” (DOBRY, 1988) de outros protagonistas – sejam 

eles vinculados a outros órgãos do poder executivo, do legislativo, sejam de organizações e 

movimentos sociais.  

Com o intuito de determinar os avanços, retrocessos e desafios de sua constituição 

frente às formulações políticas, enfatizamos, no terceiro capítulo, aspectos indispensáveis da 

implantação da EBC e da TV Brasil, privilegiando as disputas e consensos internos. Diante da 

impossibilidade de esgotar tão complexo tema, buscamos, por meio da articulação entre 

conceitos teóricos e as práticas políticas dos agentes envolvidos, explicitar os diversos 

nuances que permeiam o processo de implantação de uma política intersetorial dos campos da 
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cultura e comunicação, tomando como base os propósitos e metas iniciais para mapear as 

tramas das relações políticas em suas dinâmicas, conflitos e recursos mobilizados.  

Por meio desta investigação, percorremos, portanto, os intricados caminhos de uma 

política para a televisão pública no país, desde a introdução do tema na agenda governamental, 

pela Secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura, até a materialização de sua principal 

consequência: a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a TV Brasil. Tal processo 

corrobora nossa hipótese de que as inúmeras diferenciações identificadas entre as proposições 

inicialmente formuladas em documentos-chave – a exemplo d’A imaginação a serviço do Brasil, 

da Declaração do Canecão, do Relatório de Seminário Nacional de Audiovisual e, em especial, 

os dois volumes dos Cadernos de Debates do I Fórum Nacional de TVs Públicas – refletem o 

complexo processo de mobilização, jogadas e acionamento de recursos de múltiplos agentes 

estatais e não estatais, bem como das suas relações com outros âmbitos da atividade política e 

social. Assim, seguindo as pegadas de Pierre Bourdieu (2007), constatamos, ao longo deste 

percurso, que a teoria científica apresenta-se como um programa de percepção e de ação só 

revelado no trabalho empírico que se realiza. 
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1. TV PÚBLICA E POLÍTICAS CULTURAIS NO BRASIL: TRAJETÓRIA, 

INTERSEÇÕES E EMBATES  

 

A análise da trajetória da televisão de serviço público no Brasil − apropriando-nos das 

palavras do professor Antônio Albino Canelas Rubim, quando se refere às políticas culturais 

no país − se caracteriza por grandes desafios, resultado de tristes tradições, que “podem ser 

emblematicamente sintetizadas em três palavras: ausência, autoritarismo e instabilidade”. 

(RUBIM, 2008, p. 185). As coincidências entre estes dois âmbitos, porém, vão além do 

aspecto destacado. Ao refletir sobre os processos que antecederam a implantação da Empresa 

Brasil de Comunicação durante o Governo Lula, consideramos que a televisão de serviço 

público não é um mero veículo de comunicação, mas um importante componente na 

formulação e estabelecimento de políticas públicas centradas na promoção da diversidade, 

pluralidade e independência.  

No artigo Políticas Culturais entre o Possível e o Impossível, Albino Rubim (2007a) 

propõe um padrão analítico de reflexão sobre políticas culturais, no qual são enumeradas dez 

dimensões das políticas culturais a serem observadas: a) a noção de política acionada; b) o 

conceito de cultura a partir do qual são elaboradas as ações; c) as formulações e ações 

desenvolvidas ou a serem implementadas; d) os objetivos e metas; e) a delimitação e 

caracterização dos agentes; f) a elucidação dos públicos pretendidos; g) a atenção com os 

instrumentos, meios e recursos acionados, sejam eles humanos, legais, materiais, financeiros 

etc.; h) os momentos acionados do sistema cultural; i) as interfaces, pretendidas e acionadas; 

e, por fim, j) as articulações realizadas entre estes variados componentes, que dão consistência 

ao grau de sistematicidade existente nas políticas culturais. 

Dentre as dimensões elencadas, ainda segundo Rubim (2010), intervenções conjuntas 

e sistemáticas, agentes coletivos e metas que enfoquem o desenvolvimento da cultura são 

requisitos imprescindíveis para a existência de políticas culturais. Sob tal perspectiva, mesmo 

que reconheçamos a televisão como um aparato eminentemente cultural, descartamos a 

hipótese de existência de políticas culturais para a televisão pública no Brasil, cuja trajetória é 

marcada por iniciativas pontuais e descontinuadas, silenciamentos e grandes ausências − em 

especial do Estado − que culminaram com um constante beneficiamento do setor privado.  

Se por um lado, em determinados períodos identificamos ímpetos de políticas 

educacionais, comunicacionais e mesmos culturais, por outro, não há uma consistência nestas 
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ações quanto aos seus objetivos, e tampouco continuidade. Neste sentido, mesmo uma política 

de ausência e omissão do Estado que contribua para a manutenção do status quo e beneficie o 

mercado, pode vir a ser configurada enquanto política. Este é o caso, por exemplo, das 

políticas de comunicação empreendidas, e enfaticamente negadas, pelos Estados Unidos da 

América
15

, conforme constata a teórica espanhola Ana Segovia Alonso (2003, p. 11).  

El sistema internacional se ha estructurado sobre unos ejes que delimitan la 

existência de países que se benefician del orden impuesto en el sistema y de 

países que se encuentran em franca desventaja con respecto a los primeros. 

No se trata de una mera diferencia de grados de desarrollo. La situación 

actual es el resultado de políticas perfectamente estudiadas y planeadas que 

también han alcanzado al sistema internacional de la información, que 

presenta las mismas divisiones, desequilibrios y asimetrías del sistema 

internacional
16

. 

  

Endossamos, portanto, a existência de políticas culturais apenas no âmbito da televisão 

privada/comercial no Brasil, por meio de uma atuação aparentemente esvaziada, mas que 

beneficia grandes empresas de comunicação. Segundo Bolaño (2007, p. 105), 

[e]xiste, efetivamente, coerência, tanto na política do audiovisual, no sentido 

de preservar sempre os interesses dos radiodifusores, quanto nas políticas de 

comunicação, no seu conjunto, que transitam de uma perspectiva nacional 

desenvolvimentista a outra, neoliberal, a partir do governo de Collor.  

 

Este não é o caso da televisão de serviço público, tendo em vista, notadamente, a 

impossibilidade de relegá-las aos interesses do mercado. De todo modo, ainda que não se 

configurem como objeto primeiro destas políticas, tais emissoras tiveram sua trajetória 

constantemente influenciada por intervenções e ações no campo cultural. 

Partindo desses pressupostos, nos debruçaremos sobre o percurso da televisão no Brasil, 

em especial das emissoras do campo público, a partir de suas interseções com as políticas 

culturais. A fim de subsidiar tal empreitada, buscamos atualizar a discussão sobre a noção de 

televisão pública, já iniciada em nossa dissertação de mestrado (SOUZA, 2009), sem o intuito 

de sermos exaustivos. Reafirmamos a constatação presente naquele estudo da escassez de uma 

                                                 
15

 O modelo estadunidense é representado pelo produto integrado de uma coordenação oligopolítisca entre as 

maiores companhias e o governo. (STREETER, 1983 apud BUSTAMANTE, 2004). Naquele país, os 

organismos estatais desempenham um papel decisivo na separação das funções e monopólios, na proteção de 

oligopólios frente aos concorrentes e na geração de regras para a produção e programação. 
16

 O sistema internacional foi estruturado em eixos que definem a existência de países que beneficiam da ordem 

imposta por este sistema e países que estão em clara desvantagem em relação aos primeiros. Não é apenas uma 

diferença de graus de desenvolvimento. A situação atual é o resultado de políticas perfeitamente estudadas e 

planejadas, que também atingiram sistema de informação internacional, e possuem as mesmas divisões, 

desequilíbrios e assimetrias do sistema internacional. (tradução nossa) 
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bibliografia que busque demarcar de forma precisa os parâmetros para a classificação de uma 

emissora como pública, em que pese o surgimento no país de reflexões que contribuem para 

este debate nestes cinco anos. Por este motivo, recorreremos também, ainda que 

pontualmente, à bibliografia internacional sobre o tema. 

 

1.1. PREPARAÇÃO PARA O PERCURSO 

As discussões sobre a construção de um serviço público de radiodifusão brasileiro 

colocadas em pauta nacionalmente a partir da criação da Empresa Brasil de Comunicação e, 

mais particularmente, da TV Brasil, impulsionam um maior interesse da academia pela 

televisão pública enquanto objeto de estudo. Na bibliografia nacional a respeito do tema, são 

enumeradas funções ou características essenciais para que uma televisão se autodenomine 

pública. Em outros momentos, as abordagens partem de pressupostos que se baseiam em uma 

noção implícita, cuja sistematização não chega a ser especificada.  

Grande parte do material que se debruça sobre o tema é resultado de eventos, setores e 

movimentos sociais organizados em prol da democratização das comunicações e da cultura. 

São artigos, matérias, manuais, relatórios, cartas, palestras e diagnósticos produzidos tanto no 

país – Rincón (2006), Brasil (2006a), Intervozes (2007a), Brasil (2007a), Intervozes (2009), 

Bucci et al (2012), como no mundo: Mooney (2004), UNESCO (2006), Rumphorst (2007) 

etc.  

A busca por um modelo ideal de sistema público de radiodifusão também permeia 

trabalhos e estudos de teóricos da comunicação como Rincón (2002), Leal Filho (2007), 

Bucci (2008), Valente (2009a), Koçouski (2012). Estes autores apontam, mesmo que de 

maneiras distintas, para a necessidade da incorporação de políticas públicas e 

regulamentações específicas que garantam a implantação e a sustentabilidade desse sistema. 

Conforme veremos, apenas alguns destes autores, porém, se dedicam a definir o que seria uma 

televisão pública, explicitando suas características.  

 

1.1.1 Três sistemas complementares? 

A Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 223 determina a competência do Poder 

Executivo para outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens, sob apreciação do Congresso Federal, observado o 
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princípio da complementaridade entre os sistemas estatal, privado e público (BRASIL, 

1988a). No entanto, conforme veremos ao longo deste capítulo, o sistema privado/comercial 

de televisão se institui de forma predominante no país, relegando aos outros dois sistemas um 

caráter marginal. 

Diante de tal conjuntura, faz-se necessário ressaltar o caráter público
17

 de todo e 

qualquer meio de radiodifusão: 

...o novo significado do caráter público não é apenas aplicado às 

denominadas televisões públicas. Isto seria limitar novamente o conceito à 

questão estatal [...]. A gestão de um bem público que é a informação, a 

possibilidade de desenvolver modelos de televisão útil, a experimentação 

que abre novos caminhos aos gêneros e formatos, e o apoio de iniciativas de 

programação socialmente relevante, são possibilidades para desdobrar ainda 

mais o significado público das televisões comerciais. (REY BELTRÁN, 

2002, p.93). 

 

Isso não significa, porém, que todas as emissoras, dentre os sistemas público, privado
18

 

e estatal, devam exercer os mesmos papéis na sociedade. Em entrevista, o teórico Omar Ricón 

enumera como atribuições fundamentais das emissoras comerciais, o estabelecimento de 

referentes da cultura e as agendas informativas básicas para o diálogo social, a promoção do 

diálogo público através da participação social (o que dizer) e estética (modos de dizer) na tela, 

bem como a satisfação da necessidade de entretenimento da sociedade (RINCÓN, 2006, 

p.16). O autor não explicita, porém, uma função primordial destas emissoras: a econômica. 

Sob tal perspectiva Albino Rubim, atualizando a teoria marxiana, destaca a abrangência da 

comunicação não apenas no nível superestrutural — e, portanto, restrita ao plano ideológico 

—, mas também no nível infraestrutural, enquanto importante indústria de produção de bens 

simbólicos, de caráter efetivamente estruturante para a economia nas sociedades 

contemporâneas (RUBIM, 2000).  

A função econômica da TV comercial apresenta-se, portanto, como essencial nesse 

debate, devido à incontestável influência exercida sobre todo o processo televisivo no Brasil. 

                                                 
17

 As mudanças do caráter público na contemporaneidade, segundo o teórico Jesus Martín-Barbero (2002), 

devem ser compreendidas a partir de três eixos: o da atual reconstrução conceitual do caráter público — que 

deixa de se referir ao estatal, governamental, e passa a dizer respeito, nas palavras de Hannah Arendt (1993 apud 

MARTÍN BARBERO, 2002, p. 50), ao “que é comum, o mundo próprio de todos”; a reconstituição dos meios e 

das imagens no espaço de reconhecimento social — no sentido de possibilitar, ou não, a visibilidade social; e, 

por último, as novas formas de existência e exercício da cidadania, que passam pelo direito de ser visto e ouvido, 

ou seja, o direito de existir e contar socialmente. 
18

 Embora o texto constitucional faça referência a um sistema “privado” de radiodifusão, optamos por, ao longo 

do texto, fazer maior uso do termo “comercial”, partindo do pressuposto de que emissoras comerciais são 

aquelas que possuem fins lucrativos (o que não necessariamente ocorre com todas as emissoras privadas).  
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Num sentido ampliado, esta função pode abarcar, por exemplo, o aumento da produção, 

através da oferta de novas possibilidades de geração de lucro; a formação e expansão de 

mercados consumidores; a valorização de produtos através da publicidade; contribuindo, de 

forma mais específica, para a hegemonia
19

 do modo de produção capitalista por meio da 

“difusão e reforço da ideologia dominante”. (CAPARELLI, 1982, p. 59)  

Mesmo que as televisões de cunho comercial atendessem a todas as demandas acima 

explicitadas, não seria possível abranger em sua programação, a sociedade como um todo. Ao 

visar atender a uma audiência ampla, este modelo de negócio tem como principal 

consequência a exclusão das disparidades, complexidades e necessidades diversas da 

população. Reafirma-se, portanto, a importância da manutenção de uma alternativa na qual se 

materialize a diversidade cultural e a promoção da democracia, para onde deveriam convergir 

todas as formas de expressão direcionadas a superar a visão comercial e a relatar aos 

indivíduos como tornar-se um coletivo social. (RINCÓN, 2006, p.16). Esta seria, portanto, a 

função da televisão pública. 

Antes, porém, de nos dedicarmos a este modelo, estabeleceremos suas distinções quanto 

ao sistema estatal. O documento Model Public Service Broadcasting Law
20

, de Werner 

Rumphorst (2007), aqui traduzido como Lei Modelo de Serviço Público de Radiodifusão. Já 

em sua nota introdutória, define o conceito de Serviço Público de Radiodifusão
21

, por meio da 

diferenciação entre os conceitos “público” e “estatal” ou “governamental”.  

Public service broadcasting is a unique concept.  Although easy to 

understand, it is more often than not misunderstood, sometimes profoundly 

and sometimes even intentionally [...].Some languages do not even have a 

term fully corresponding to the English word "public", and the closest 

translation appears to confer the notion of state/government/official.  Where 

                                                 
19

 Esta concepção busca abranger, em um grau mais amplo, as relações variáveis de poder numa determinada 

sociedade e a forma concreta como elas são vividas. Para tanto, Gramsci, no texto “A Formação dos 

Intelectuais”, estabelece dois níveis superestruturais: a “sociedade civil” – entendida como organismos privados 

- e a “sociedade política” ou “o Estado”. Ambos correspondem à função do consentimento voluntário, ou 

hegemonia, exercido pelo grupo dominante, enquanto o Estado (e o governo jurídico) se ocupa da dominação 

direta, ou seja, da coerção (GRAMSCI, 1978). 
20

 Trata-se de uma versão atualizada e revisada do documento Model Public Service Broadcasting Law, 

elaborado em 1998 pelo ex-Diretor do Departamento Legal da European Broadcasting Union, Werner 

Rumphorst, e produzido pela International Telecommunication Union (ITU)/ Telecommunication Development 

Bureau (BDT) e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). 
21

 O termo Serviço Público de Radiodifusão (SPR) é aqui posto como um nome próprio por referir-se a um serviço 

ideal de radiodifusão (RUMPHORST, 2007, p. 01) e, embora este estudo enfatize a televisão, e seja, portanto, 

menos abrangente, optamos por mantê-lo conforme apresentado pelo autor. Ressaltamos ainda, que 

compartilhamos da perspectiva apontada por Jonas Valente (2009b) da relação entre as noções de Sistema 

Público e Public Service Broadcasting, visto que “ambos incluem meios geridos direta ou indiretamente pelo 

Estado, os princípios democráticos que os regem e os legitimam no conjunto do sistema de mídia de um país (ou 

região) e as normas que organizam sua organização e funcionamento” (p. 26) 
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this is the case in a country which has had a tradition of state broadcasting, 

this linguistic barrier constitutes the first obstacle to a clear understanding 

of the real nature of public service broadcasting (which is anything but 

"state", "government" or "official" broadcasting).
22

 (RUMPHORST, 2007, 

p.01). 

 

Ainda que exista em nossa língua uma tradução bastante aproximada do termo inglês 

“public” — a palavra “público” —, é bastante frequente a confusão com noções como 

“estado”, “governo” ou “oficial”. Essa aproximação, e mesmo as imprecisões na 

conceituação, provavelmente decorrem do fato de que grande parte das emissoras 

pertencentes ao campo público de radiodifusão possui caráter estatal.  

A assertiva é corroborada pelo documento Radiotelevisión de Servicio Público: Un 

Manual de Mejores Prácticas (UNESCO, 2006). Segundo o texto, a analogia comumente 

estabelecida entre os serviços público e estatal de radiodifusão origina-se do fato de que muito 

poucos países do mundo possuem um serviço verdadeiramente público de radiodifusão. Em 

contrapartida, na grande maioria deles existem sistemas estatais. No caso brasileiro, por 

exemplo, a grande maioria das emissoras educativas e culturais pode ser classificada como 

estatal ao se considerar suas formas de financiamento e controle. Já a programação, se orienta 

para o suprimento das demandas de um serviço público. Cabe, porém, ressaltar que 

...mientras los sistemas de difusión bajo control estatal cumplen algunas 

actividades de servicio público, su control gubernamental, ceñido a modelos 

presupuestarios, carencia de independéncia e imparcialidad en la 

programación y administración, no permite se les identifique RSP 

[Radiotelevisión de Servicio Público]. De este modo, mientras los difusores 

ejecutan algunas funciones de servicio público, no pueden definirse como 

verdaderas RSP porque no cumplen los requisitos de una genuina RSP.
23

 

(UNESCO, 2006, p. 30). 

 

Emissoras estatais, e mesmo privadas (excluindo-se, obviamente, as emissoras 

comerciais), podem possuir finalidade pública, por pertencerem ao campo público de 

                                                 
22

 O conceito de Serviço Público de Radiodifusão é único. Embora fácil de compreender, é constantemente mal-

interpretado, às vezes, de forma profunda, e mais frequentemente de forma intencional [...]. Alguns idiomas 

sequer contam com uma palavra ou expressão que corresponda plenamente à palavra inglesa ‘public’, e a 

tradução mais aproximada parece implicar a noção de estado/governo/oficial. Quando este é o caso, em um país 

que possui uma tradição de difusão estatal, a barreira linguística constitui o primeiro obstáculo para uma 

compreensão clara da verdadeira natureza do Serviço Público de Radiodifusão (que vem a significar qualquer 

coisa, menos ‘estado’, ‘governo’, ou ‘difusão oficial’) (tradução nossa). 
23

 ...enquanto os sistemas de difusão sob controle estatal cumprem algumas atividades de serviço público, seu 

controle governamental, restrito a modelos de financiamento, carência de independência e imparcialidade na 

programação e administração, não permite que sejam identificados como SPR [Serviço Público de 

Radiodifusão]. Desta forma, enquanto os difusores executam algumas funções de serviço público, não podem ser 

definidos como verdadeiros SPR porque não cumprem os requisitos de uma genuína SPR (tradução nossa). 
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radiodifusão. Não se constituem, entretanto, como verdadeiros serviços públicos de 

radiodifusão pela falta de independência em sua gestão e programação. 

Eugênio Bucci, Marco Chiaretti e Ana Maria Fiorini (2012) trazem, ainda, um outro 

matiz a ser considerado em nossa reflexão. 

Antes de qualquer outra consideração, é preciso salientar que, na ordem 

democrática, toda emissora estatal é pública, deve ser pública e há de ser 

gerida como coisa pública. Não obstante, nem toda emissora pública é estatal 

e, muito menos, deve ser estatal. Quanto à exigência preliminar de que toda 

emissora estatal é necessariamente pública, observe-se que não se concebe, 

no regime democrático, que uma emissora pertencente ao Estado não se 

ponha a serviço do interesse público – como todo órgão vinculado direta ou 

indiretamente à administração pública, ela deve pautar-se por princípios 

universalmente consagrados como os da moralidade, da legalidade e da 

impessoalidade, não sendo legítimo, portanto, que ela seja posta a serviço de 

interesses pessoais, partidários, familiares, comerciais ou religiosos. (BUCCI 

et al, 2012, p. 21) 

 

As emissoras estatais pertenceriam, portanto, a uma subcategoria do sistema público. 

Marina Koçouski (2012) salienta que ao instituir três sistemas complementares, o privado, o 

público e o estatal, a Constituição Federal contribui para esta “confusão conceitual” (p. 86), 

segundo a qual uma emissora estatal poderia se colocar a serviço de interesses de um político, 

gestor ou de um governo.  

Neste sentido, as emissoras estatais representam o lugar onde “há maior espaço para a 

realização do direito dos cidadãos à informação de caráter institucional e ao mesmo tempo de 

cumprimento do dever do Estado em termos de comunicação institucional.” (SCORSIM, 

2007). Em termos gerais, a elas caberia a veiculação das ações e dos eventos do Estado e do 

governo, tendo como principal foco o cidadão. Embora se refira a uma distinção idealizada, 

sua diferenciação quanto ao sistema público teria como principal paradigma as finalidades 

explicitadas em sua programação.  

Ainda que concordemos com o posicionamento adotado por Bucci, Chiaretti e Fiorini 

(2012), é com base nos mesmos autores que optamos por manter a divisão metodológica entre 

emissoras estatais e públicas. As primeiras se caracterizariam por possuir propriedade e 

natureza jurídica vinculada direta ou indiretamente ao Estado; gestão cotidiana subordinada a 

autoridades de um dos três poderes da República; e, por fim, programação limitada às duas 

condições anteriores, a serviço das necessidades de divulgação decorrentes da lógica interna 

do Estado. Por sua vez, as emissoras públicas devem atender aos seguintes requisitos: 1) 

propriedade ou natureza jurídica desvinculadas do Estado, com gestão cotidiana 
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independente; 2) financiamento de natureza pública, por meio de dotações regulares estatais – 

sem possibilidade de desvios para outras finalidades ou contingenciamentos – ou oriundas da 

sociedade, a exemplo de taxas; e 3) programação não sofre limites impostos por autoridade 

externa ao seu corpo funcional e dá prioridade à “diversidade de vozes, à experimentação de 

linguagem, à informação crítica e independente, à preocupação com a formação de cidadãos 

autônomos”. (BUCCI et al, 2012, p. 23) 

Os autores ressaltam que tais elementos devem “servir como balizas para o aclaramento 

das discussões, não como camisas de força para enquadrar a realidade. Os conceitos aqui 

delineados são modelos mais ou menos puros; a realidade é feita de organismos híbridos”. 

(Idem, Ibidem). Da mesma forma, Patricia Ortega Ramírez (2006, p. 272), na obra La otra 

Televisión – Por qué no tenemos televisión pública assevera: 

[n]o existe una definición única, sino que su conceptualización [de la 

televisión pública] depende de la manera como se ha llevado a cabo la 

función de servicio público en un determinado contexto de relaciones 

sociales, políticas y econômicas. 

Cada país presenta una organización própria de su modelo público de 

comunicación. La transformación o revisión que de este modelo se haga 

dependerá de las condiciones de cada nación
 24

. 

 

O conceito de “televisão pública” possui, portanto, uma perspectiva relacional, na qual 

suas principais determinantes dependem das condições intrínsecas da sociedade na qual este 

meio de comunicação se desenvolve. Visto que não serão iguais as necessidades de 

transformação ou revisão dos modelos existentes em cada país ou região, optamos por uma 

perspectiva que dê conta de tal complexidade.  

 

1.1.1.1 Sistema/Serviço Público de Radiodifusão: três requisitos e alguns pressupostos  

Com base nas premissas acima explicitadas, adotamos as determinações da Lei Modelo 

de Rumphorst (2007). Ao apontar o que seriam características imprescindíveis para a 

existência de um SPR, o documento possibilita uma maior abrangência no que diz respeito às 

suas diferentes formas de aplicação.  

As the name itself intimates, public service broadcasting is broadcasting: 

 made for the public; 

                                                 
24

 “não existe uma definição única, senão de que sua conceituação [da televisão pública] depende da maneira 

como se levou a cabo a função de serviço público em um determinado contexto de relações sociais, políticas e 

econômicas. Cada país apresenta uma organização própria de seu modelo público de comunicação. A 

transformação ou revisão que se faça deste modelo dependerá das condições de cada nação” (tradução nossa). 



41 

 

 

 

 financed by the public; 

 controlled by the public.
25

 (RUMPHORST, 2007, p. 01). 

 

Ou seja, são três os requisitos básicos a serem considerados: a programação deve ser 

feita para o público, o financiamento deve ser captado junto ao público e a entidade deve ser 

controlada pelo público. O termo “público” nestas proposições diz respeito a “toda a 

população”, expressão que possui um significado duplo: idealmente todos os lares da área a 

ser abrangida pelo serviço devem estar em condições de recebê-lo; e a programação deve se 

voltar para todos os grupos e setores da sociedade e, também, para a sociedade como um todo, 

considerando-se, obviamente, a impossibilidade de se atender a todos os públicos, por todo o 

tempo. 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura 

(Unesco), no documento Radiotelevisión de Servicio Público: Un Manual de Mejores 

Prácticas (2006), um verdadeiro sistema público deveria se caracterizar por quatro aspectos: 

universalidade, diversidade, independência e diferenciação. A universalidade se refere à 

capacidade de atingir todos os cidadãos de sua área de alcance. Se, por um lado, o SPR 

precisa estar direcionado ao conjunto da população, por outro, deve desenvolver ações para 

permitir a expressão pelo maior número de indivíduos ou grupos. Quanto à diversidade, 

podem ser destacados três eixos principais: os gêneros de programas, suas temáticas e as 

audiências. A independência em relação a pressões comerciais ou influências políticas 

também se caracteriza como uma aspecto-chave para a diferenciação entre o sistema público e 

o estatal ou comercial, por possibilitar que informações, ideias e opiniões críticas circulem 

livremente na programação. Finalmente, o sistema precisa ser diferenciado, oferecendo um 

serviço não contemplado pelos outros modelos. Os programas produzidos devem possuir 

como foco grupos normalmente negligenciados ou pouco representados, além de inovar no 

formato, linguagem e estéticas. Um sistema público deve, portanto, atuar apontando novos 

caminhos, tornando-se referência para os outros modelos. 

Também merece relevo, para a reflexão ora proposta, a perspectiva cultural de um 

serviço público de radiodifusão em seu sentido mais abrangente. Jesús Martín Barbero (2002) 

equipara a televisão pública ao que ele caracteriza como televisão cultural, cujos três traços 

principais seriam: a capacidade de interpelar o público; a possibilidade de se exercer o direito 

                                                 
25

 Como o próprio nome sugere, o serviço público de radiodifusão é a radiodifusão:  

    • feita para o público 

    • financiada pelo público 

    • controlada pelo público (tradução nossa) 
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de cidadania estendido aos diversos setores da sociedade; e, por fim, a recriação audiovisual 

dos relatos que narram a cultura comum, somada à pluralidade das comunidades culturais que 

constituem um país. As características apresentadas envolvem, em seu cerne, o sentido e o 

alcance da cultura na televisão, e, mais do que isso, apontam para a ideia de uma televisão 

pública que seja intrinsecamente cultural, caracterizada pelo autor como aquela que:  

...não se limita à transmissão da cultura produzida por outros meios, mas a 

que trabalha na criação cultural a partir de suas próprias potencialidades 

expressivas (...); torna expressivamente operante a especialíssima relação 

que ela tem, como meio, com a acelerada e fragmentada vida urbana. E isso 

através do fluxo de imagens (...); abre o caminho para se tornar 

alfabetizadora da sociedade toda nas linguagens, habilidades e escritas 

audiovisuais e informáticas que fazem parte da complexidade cultural 

específica de hoje... (MARTÍN-BARBERO, 2002, p. 71 a 73. grifos do 

autor). 

 

Como último aspecto a ser considerado pela televisão cultural, o autor aborda a 

qualidade, que significaria: conceber a competitividade de forma multidimensional — 

abarcando profissionalismo, inovação e relevância social da produção —, articular a 

atualização técnica e a competência comunicativa; possuir clareza em sua identidade 

institucional e, por fim, o reconhecimento de sua qualidade a partir de pesquisas qualitativas 

(e não apenas quantitativas) da audiência. 

Por sua vez, a lei modelo de Rumphorst (2007), partindo do pressuposto de que certas 

características são universalmente válidas, recorre à Resolução de Praga (aprovada na 

Conferência Ministerial de Praga, em dezembro de 1994) e à Resolução do Parlamento 

Europeu (aprovada em 1996). Estes documentos indicam que o Serviço Público de 

Radiodifusão deve apoiar valores subjacentes às sociedades democráticas, em especial, o 

respeito pelos direitos humanos, pela cultura e pelo pluralismo político. Deve se opor a 

qualquer tipo de discriminação ou segregação, às forças de mercado e à parcialidade na 

comunicação, refletindo diferentes ideias filosóficas e religiosas da sociedade, com o objetivo 

de reforçar a compreensão mútua e a tolerância. Um SPR também deve garantir que a 

população em geral tenha acesso aos eventos de interesse público geral. 

Conforme veremos ao longo deste estudo, não se evidencia a total adequação da 

Empresa Brasil de Comunicação (EBC), criada em 2007, se partirmos dos parâmetros
26

 

                                                 
26

 Tal reflexão será alvo de um debate mais acurado ao longo do Capítulo III. Por ora, consideramos que a 

configuração jurídica de empresa pública, então adotada em detrimento de outras possíveis, é consequência de 

um projeto conjuntural. Dentre as opções consideradas adequadas pelos autores para uma emissora pública 

(BUCCI et al, 2012), o modelo de fundação pública de direito privado não era exequível por questões jurídicas e 
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indicados por Bucci, Chiaretti e Fiorini (2012) para o seu reconhecimento enquanto entidade 

controladora de emissoras públicas. Contudo, se fizermos uso da perspectiva apontada por 

Werner Rumphorst (2007) torna-se possível, com base nas mesmas características, considerá-

la como tal, a partir de uma reflexão que relaciona o processo de sua criação e implantação, ao 

contexto em que este se desenvolve, embora reconheçamos as necessidades de ampliação e 

aprofundamento de seu caráter público e democrático. 

Deste modo, buscamos compreender o processo de conformação da EBC, e de sua 

principal emissora de televisão, em sua totalidade, sem maniqueísmos, e a partir, também, do 

contexto que a precede. Apoiados neste propósito, ainda que de maneira breve, discorremos 

sobre a formação e expansão da televisão no mundo, para, só então, traçarmos o panorama 

sobre as políticas culturais para o audiovisual, em especial no que diz respeito ao campo 

público da televisão, em âmbito federal. 

 

1.1.2 TV Pública no mundo 

A televisão é fruto de uma série de pesquisas e descobertas, entre as décadas de 1920 e 

1930 e se consolida mundialmente após o fim da Segunda Guerra Mundial. Em todo o 

mundo, a maioria dos sistemas de televisão nasce e se configura nos anos 40 e 50. Na Europa 

Ocidental, as primeiras emissoras seguem o modelo de serviço público, diretamente 

dependente do Estado e de caráter monopolista. Tal conformação é motivada por diversos 

aspectos.  

La gestión de un recurso escaso como eran as frecuencias hertzianas, la 

conciencia sobre la importancia político-cultural de la radiotelevisión, o el 

consenso sobre la necesidad de preservar a ese aparato de la presión 

comercial fueron frecuentemente las principales razones alegadas, cuando 

no simplemente la inexistencia de grupos privados fuertes interesados en el 

sector.
27

 (BUSTAMANTE, 2004, p. 31). 

                                                                                                                                                         
o modelo de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) não se mostra capaz de garantir a 

independência, conforme será demonstrado pela trajetória da Associação de Comunicação Educativa Roquette-

Pinto. Já em relação ao financiamento, ademais das receitas oriundas por dotação orçamentária estatal, a lei 

prevê uma relativa autonomia a partir da criação da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública 

(BRASIL, 2008a). Sua instituição, entretanto, se encontra atualmente sub judice. A programação, por sua vez, 

encontra respaldo no Conselho Curador, órgão colegiado dotado de autonomia, e propõe: a promoção da cultura 

nacional, estímulo à produção regional e à produção independente; o respeito aos valores éticos e sociais da 

pessoa e da família; a não discriminação religiosa, político-partidária, filosófica, étnica, de gênero ou de opção 

sexual; etc (Idem, Ibidem). 
27

 A gestão de um recurso escasso como eram as frequências hertzianas, a consciência sobre a importância 

político-cultural da radiotelevisão, ou o consenso sobre a necessidade de preservar esse aparato da pressão 

comercial foram frequentemente as principais razões alegadas, quando não simplesmente a inexistência de 

grupos privados fortes interessados no setor (tradução nossa). 
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Ainda segundo Enrique Bustamante, para além das questões acima transcritas, 

frequentemente invocadas em estudos sobre o tema, há ainda causas “profundas” que 

contribuem para a disseminação do modelo de televisão pública no contexto europeu do pós-

guerra. A primeira, denominada “econômica”, se refere à motivação do Estado em garantir as 

condições gerais para a reprodução do capital. Já a segunda causa – classificada pelo autor 

como “política”, embora também identifiquemos características eminentemente culturais –, é 

consequência da necessidade de se restabelecer o sistema político debilitado e a soberania 

nacional.
28

 A Alemanha é uma exceção quanto a este segundo aspecto. Por imposição dos 

aliados – que temiam a reconstituição do espírito nacional alemão – o sistema televisivo no 

país foi montado de forma descentralizada e federalizada. (BUSTAMANTE, 2004) Portanto, 

nestes países constitui-se um modelo específico de televisão estatal de serviço público que se 

caracteriza pelos objetivos pedagógicos de oferta de programas, sob uma perspectiva 

paternalista da “alta cultura”; pela relativa, embora progressiva, autonomia da gestão em 

relação ao governo; e pela predominância do financiamento através de taxas e impostos.  

Dentre os sistemas públicos europeus, a British Broadcasting Corporation (BBC), do 

Reino Unido, emerge como modelo exemplar. Criada em 1922, como uma corporação 

comercial, a BBC surge com o objetivo de organizar a emergente demanda pela exploração do 

serviço radiofônico. Quatro anos depois, a empresa tornou-se um monopólio público, a fim de 

operar “de acordo com os interesses nacionais” (CRAWFORD COMITTEE, 1925 apud 

LEAL FILHO, 1997, p. 66) e seus serviços televisivos passam a ser oferecidos a partir de 

1936. (VALENTE, 2009c).  

Dentre as principais características da BBC, podem ser ressaltadas: a) gestão com alto 

grau de autonomia em relação ao estado por meio de conselhos e comitês (o principal deles, o 

BBC Trust, tem como atribuições, inclusive, a indicação do diretor-geral do sistema) com 

realização de sondagens de opinião junto à audiência; b) financiamento majoritariamente 

baseado no pagamento de taxa anual, por cada detentor de um aparelho de TV; c) 

programação disponibilizada por meio de canais generalistas e segmentados, com conteúdo de 

“alta qualidade, inovador, atrativo, original e desafiador” (Idem, ibidem, p. 246). Em relação à 

audiência, a BBC permanece como o principal grupo de comunicação do Reino Unido. 

                                                 
28

 Em ambos os casos, uma TV centralizada e controlada pelo governo funcionaria como importante ferramenta, 

seja para impulsionar o avanço do marketing “fordista”, através da ampliação das possibilidades publicitárias e 

da conformação de um mercado consumidor, seja para promover a restauração do consenso acerca de uma 

pretendida identidade nacional.  
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Em parte, as motivações, e consequências, acima elencadas também influenciam a 

criação de sistemas públicos em outros lugares do globo, a exemplo de países como Austrália 

e Japão. No primeiro, o governo previa inicialmente delegar à iniciativa o investimento na 

expansão do sistema, porém, “por causa das dimensões continentais do país, com extensas 

áreas rurais e povoamento esparso, na mesma década já havia pressão da opinião pública para 

que o Estado garantisse o acesso universal ao serviço de radiodifusão” (SILVA, 2009a, p. 64). 

Diante do desinteresse da iniciativa privada, a Austrália inicia a estruturação do seu sistema 

público
29

, seguindo o modelo britânico. O segundo, devido à imposição dos Aliados no pós-

guerra – tanto de desmilitarização, como de “princípios democratizantes, como a ‘liberdade 

de imprensa’” (SILVA, 2009b p. 196) – também adota o modelo da BBC no redesenho de seu 

sistema público, a Japan Broadcasting Corporation (NHK)
30

. Embora criado por imposição 

ocidental, a televisão pública japonesa mantém suas características essenciais e goza de boa 

reputação ante a opinião pública. (Idem, Ibidem) 

Na Europa Ocidental, o modelo se manteve incólume durante várias décadas em seus 

traços essenciais, apesar das constantes transformações tecnológicas e dos acontecimentos 

sociais, culturais, políticos e econômicos. Fator que certamente contribuiu para detonar a crise 

que o sistema público de radiodifusão da região vem atravessando, desde a década de setenta, 

e, posteriormente, para a posta em marcha do processo de desregulação, ou re-regulação,
31

 

nestes países. 

Dentre os principais sinais desta crise é possível destacar: a criação dos segundos 

canais, que denotava o reconhecimento da pluralidade dos públicos e, ao mesmo tempo, a 

importância de se exercer uma função cultural mais estrita; o surgimento dos canais regionais 

(ou terceiros canais), que evidenciavam a fuga ao nacionalismo/centralismo exacerbado; e a 

introdução progressiva de publicidade nas emissoras diante da saturação do financiamento via 

impostos.  

                                                 
29

 Atualmente composto pela ABC (Australian Broadcastig Corporation), que produz suas primeiras 

transmissões televisivas em 1956 e pela SBS (Special Broadcasting Service), que, embora criada em 1975, 

inaugura sua primeira estação de televisão em 1980. Cf: SILVA, 2009a. 
30

  Em 1924, são criadas três rádios, nas cidades de Tokyo, Nagoya e Osaka, subordinadas a um forte controle do 

Estado, ainda que não fossem consideradas “estatais”. No ano seguinte, o Governo cria a NHK, incorporando as 

estações existentes, além de instituir novas emissoras, e se expande como rede nacional de rádio. Apenas com o 

fim da II Guerra Mundial a NHK inaugura sua primeira televisão, em 1953, em Tokyo e assume o perfil de 

serviço público. Embora existam emissoras comerciais descentralizadas e com grande concorrência entre si no 

país, atualmente, o sistema público nipônico é beneficiado pelo governo, no que se refere ao tratamento legal, e 

tem “a fatia mais significativa da atenção do público”. (SILVA, 2009b, p. 210) 
31

 Bustamante (2004) pondera que o uso do termo desregulação, embora mais frequente, não condiz com o 

processo apontado. Este, ao contrário de significar uma eliminação das leis que regem a televisão nestes países, 

resulta, via de regra, na proliferação de legislações específicas sobre o audiovisual. 
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Pero la auténtica crisis llegará de la mano de la instauración generalizada 

por la desregulación de “sistemas mixtos” o “duales”, denominaciones 

puramente jurídicas que sólo indican la coexisténcia entre dos tipos de 

titularidad y de objetivos, pero ocultan la diversidad de situaciones y de 

equlibrios que se generan entre ellas.
32

 (BUSTAMANTE, 2004, p. 36). 

 

Grosso modo, os sistemas de radiodifusão europeus, iniciam um processo de abertura à 

iniciativa privada. No entanto, em maior ou menor medida, essa abertura do sistema – 

anteriormente caracterizado pelo monopólio estatal – deu-se em paralelo a uma série de 

regulamentações e restrições.  

O Reino Unido precede essa movimentação e, já em 1954, cria o primeiro canal 

independente de televisão. Embora a comercialização de publicidade estivesse restrita à 

emissora privada, a disputa pela audiência era acirrada. A Itália, por sua vez, passa a permitir 

publicidade em seu sistema público a partir de 1957, seguida pela França em 1968 e pela 

Espanha, na década de 70. No ano de 1976, a Itália passa a permitir a concorrência ampliada 

no campo da radiodifusão. Apenas na década de 80, a Grã-Bretanha, França, Alemanha e 

Espanha passam a permitir a entrada de operadores privados, que se caracteriza, nestes países, 

por uma regulamentação ostensiva de seu funcionamento
33

. 

O fim dos monopólios estatais e o surgimento de um sistema misto – público/privado – 

trouxeram uma série de problemas ainda sem resolução para os países da Europa Ocidental. 

Para além dos aspectos regulatórios, não há uma perspectiva de atuação complementar entre 

eles. Enquanto os canais privados lutam pela conquista e manutenção da audiência, por vezes 

em condições desiguais de força,
34

 os canais públicos enfrentam a diminuição das verbas 

estatais, o surgimento de uma onerosa concorrência com emissoras privadas, a multiplicação 

de opções de consumo cultural etc.  

 

1.1.2.1 Televisão Pública nas Américas 

                                                 
32

 Porém, a autêntica crise chegará a partir da instauração generalizada pela desregulação de “sistemas mistos” 

ou “duais”, denominações puramente jurídicas que só indicam a coexistência entre dois tipos de titularidade e de 

objetivos, mas ocultam a diversidade de situações e de equilíbrios que são gerados entre elas (tradução nossa). 
33

 Para mais informações sobre os Sistemas Públicos de Comunicação dos países citados, ver: INTERVOZES, 

2009. 
34

 Tal assertiva pode ser exemplificada, dentre outros, pelo caso espanhol, no qual a Televisión Española, e os 

canais regionais surgidos posteriormente, contam não apenas com uma dotação orçamentária estatal 

significativa, mas também com recursos oriundos de publicidade. Além disso, até a década de oitenta, a emissora 

era a única opção televisiva do país. Para maiores informações, ver: “Televisão e Cultura: Análise da Trajetória 

de Duas TVs Públicas”, de Renata Rocha (2006). 
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Na América, o modelo estadunidense baseia-se desde o seu surgimento no sistema 

comercial, com grandes empresas no comando das emissoras de televisão. Os rumos tomados 

pela TV e o acesso a este meio no país e no continente foram obviamente influenciados por 

este contexto
35

. Contrapondo o estabelecimento deste modelo ao sistema europeu, Manuel 

Palacio detalha: 

En los modelos de televisión de iniciativa privada, el servicio televisivo se 

creó a partir de unas estaciones urbanas que consolidaban un mercado 

publicitário local y que luego, cuando las condiciones económicas lo 

posibilitaban, ampliaban su cobertura interconectando otras emisoras 

componiendo entre ellas una red televisiva. En los modelos públicos 

europeos, al margen de la rentabilidad econômica, la red se creó bien a 

partir de una única emisora que fué conectando con otras posteriormente 

estabelecidas en otros lugares tal como sucedió en Gran Bretaña o Francia, 

o bien a partir de la aparición casi coetánea de dos o más estaciones que 

inmediatamente intentan enlazarse como pasó en Alemania o Itália.
36

 

(PALACIO, 2001. p. 34).  

 

O modo como os sistemas se estruturam serve também para exemplificar a diferença 

crucial entre eles. Enquanto na Europa Ocidental – e em outros países influenciados por este 

modelo – o funcionamento dos sistemas televisivos se orienta por ações governamentais, no 

sistema estadunidense, a natureza do broadcasting, ou seja, da televisão em cadeia, era 

decidida pelas forças do mercado. E é com base nesta experiência e estrutura empresarial 

radiofônica que se constitui nos Estados Unidos o oligopólio de três cadeias comerciais de 

televisão, no qual os organismos estatais atuam decisivamente, seja na regulamentação da 

produção e programação, seja na proteção destas empresas frente aos concorrentes. 

En definitivo, el sistema de televisión norteamericano de televisión debe ser 

visto como <<el producto integrado de una coordinación oligopolística 

entre las mayores compañías y el gobierno>> (STREETER, 1983), sin que 

la televisión pública o PBS jugara nunca un rol destacado en el 

                                                 
35

 Mesmo o sistema público canadense, que possui estruturação bastante semelhante ao modelo de radiodifusão 

europeu, é fundado em contraponto à influência estadunidense. Para que se tenha ideia, um ano antes da TV 

inauguração da televisão no país “já existiam cerca de 150 mil televisores captando o sinal de estações 

estadunidenses. Após alguns debates sobre a importância da cultura nacional e alguma relutância de atores 

políticos em relação ao investimento, a CBC/SRC (Canadian Broadcasting Corporation/Societé Radio-Canada) 

consegue inaugurar sua primeira transmissão de TV em 1952, sob a forma de monopólio público.” (SILVA, 

2009c, p. 87) No ano seguinte foi permitida a participação de empresas privadas na exploração do serviço 

televisivo.  
36

 Nos modelos de televisão de iniciativa privada, o serviço televisivo criou-se a partir de estações urbanas que 

consolidavam um mercado publicitário local e que logo, quando as condições econômicas permitiram, 

ampliaram sua cobertura, interconectando-se a outras emissoras e compondo uma rede televisiva entre elas. Nos 

modelos públicos europeus, à margem da rentabilidade econômica, a rede criou-se a partir de uma única 

emissora que foi se conectando a outras, posteriormente estabelecidas em outros lugares, como aconteceu na 

Grã-Bretanha ou França, ou então, a partir do aparecimento quase simultâneo de duas ou mais estações que 

imediatamente tentaram se interligar, como aconteceu na Alemanha ou Itália (tradução nossa). 
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comportamiento de ese sistema. Pero la televisión norteamericana llegó a 

ser también un paradigma de la aplicación de las reglas del mercado y de la 

televisión concebida como business.
37

 (BUSTAMANTE, 2004. p. 32). 

 

Já o complexo sistema de televisão pública do país é capitaneado pela Public 

Broadcasting Service (PBS), a principal provedora nacional de programação de caráter 

público, que reúne cerca de 360 emissoras locais e nacionais
38

. Na prática, “a PBS não possui 

um canal nacional. Ela se torna ‘nacional’ enquanto ‘marca’ que identifica a TV local como 

sua afiliada” (SILVA, 2009d, p. 143). A organização tem, portanto, como principal função 

colocar as estações de TV em rede por meio da aquisição de programas junto às estações 

locais, ou via lançamento de editais para produtoras independentes, e da venda deste conteúdo 

entre as emissoras afiliadas. 

Embora se apresente como uma forma de compensação ao sistema comercial, o sistema 

público estadunidense se caracteriza por aspectos como sua audiência marginal; a confusão 

conceitual com base em uma filosofia mista, entre o localismo e a educação; sua 

fragmentação; e a escassez e dispersão de seu financiamento (MYATT, 2003). 

Na América Latina, a televisão surge nos anos 1950, quando a maior parte dos países se 

encontram sob regimes militares
39

, a exemplo de Cuba, Argentina, Venezuela, Colômbia, 

Peru e da década seguinte, Paraguai e Bolívia.  

A maior parte dos regimes militares optou por começar com uma televisão 

estatal sob controle do governo. Este sistema não durou muito; depois da 

queda, ou do fim do mandato do governante, a pressão da empresa privada 

deu lugar à formação de novos canais e à coexistência dos dois tipos de 

empresa (PORTALES CIFUENTES, 2002, p. 133) 

 

A dinâmica comercial e privada avança rapidamente e se generaliza ainda nos 1960. As 

emissoras estatais assumem uma posição secundária e, com frequência, um esquema 

arbitrário, sem consenso social nem modelo de serviço público. Como exceções a esta regra, 

podem ser citadas a estrutura originária da televisão no Chile, que inaugurada em 1970 como 

                                                 
37

 Em definitivo, o sistema de televisão norte-americano deve ser visto como ‘o produto integrado de uma 

coordenação oligopolística entre as maiores empresas e o governo’ (STREETER, 1983), sem que a televisão 

pública, ou PBS, desempenhasse um papel destacado no comportamento desse sistema. Porém, a televisão norte-

americana chegou também a ser um paradigma da aplicação das regras do mercado e da televisão concebida 

como business” (tradução nossa). 
38

 A estrutura se baseia nas estações locais de radiodifusão, articuladas por organismos supralocais que atuam no 

desenvolvimento integrado do sistema. No âmbito televisivo, compõem a estrutura: estações locais de TV; 

provedoras nacionais de programação; produtoras/distribuidoras de conteúdo; financiadoras; e associações. 

(SILVA, 2009d) 
39

 Conforme veremos, o Brasil é uma exceção a esta regra. 
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um monopólio estatal confiado às universidades
40

, e a televisão colombiana, que até a década 

de 90 também era operada exclusivamente pelo Estado, embora fosse permitido o aluguel de 

faixas horárias a programadoras privadas. (SILVA, 2009e)  

Apesar desses exemplos, o curso rumo à comercialização dos sistemas televisivos é 

avassalador e absorve as iniciativas públicas ou não lucrativas, instaurando uma quase 

completa hegemonia privada. E o Brasil não foge a esta regra, conforme podemos constatar 

ao longo deste capítulo. 

 

1.2. INAUGURAÇÕES: PRECARIEDADE, ELITISMO E CRIATIVIDADE 

Durante os anos 1930, o Brasil inicia um período de reconfiguração, modernizando-se 

em diferentes setores. Entre as principais mudanças estão o aumento gradativo da 

urbanização, a expansão da classe operária e das camadas médias, o crescimento populacional 

e o desenvolvimento do setor secundário e terciário em detrimento do agrário. Estas 

transformações implicam a melhoria significativa dos indicadores sociais, como a queda da 

taxa de analfabetismo e o aumento da expectativa de vida, embora não se verifique “uma 

ruptura radical da ordem social” (ORTIZ, 1988, p. 50), mas sim um redimensionamento do 

poder político entre as elites oligárquicas e as elites urbanas ascendentes.  

A Revolução de 1930
41

 alavanca, por parte do Estado, um esforço de centralização e 

unificação da sociedade brasileira, ainda fortemente marcada pelo regionalismo. 

Com Getúlio, ainda que não estivéssemos vivenciando a ditadura do 

Estado Novo, seu governo já iniciava a construção do Estado, um Estado 

autoritário e centralizador o suficiente para elaborar planejamentos 

econômicos que atendessem todas as regiões, afora uma série de medidas 

industrialistas e nacionalistas e ainda um projeto de integração nacional no 

qual o cinema e o rádio assumiram um papel primordial. Os dois, então 

modernos meios de comunicação, foram objeto de preocupação e 

significativamente sujeitos a uma regulamentação por decretos de caráter 

sistêmico que constituíram a base de um padrão ideológico e político da 

relação Estado/Sociedade (SIMIS, 2006, p. 05).  

 

                                                 
40

 Segundo Maria Tereza Otondo, à “televisão universitária se atribuía a função de ser a livre expressão pluralista 

da consciência crítica e do pensamento inspirador”. (OTONDO, 2008, p. 82) 
41

 A Revolução de 1930 foi um movimento armado, liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio 

Grande do Sul, que culmina com o golpe de Estado e com a deposição do presidente da república Washington 

Luís, impedindo a posse do presidente eleito Júlio Prestes. O candidato derrotado nas eleições, realizadas 

naquele mesmo ano, o então Governador do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, assume a chefia do Governo 

Provisório, posteriormente legitimado pela Constituição de 1934. 
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Não por acaso, data deste período uma das iniciativas
42

 que demarcam a inauguração 

das políticas culturais no Brasil: a implantação do Ministério dos Negócios da Educação e 

Saúde Pública (MNESP) em 1930, em especial a partir da presença de Gustavo Capanema à 

frente do órgão
43

, de 1934 até 1945. O projeto de integração nacional é posteriormente 

reforçado pelo Estado Novo, ditadura instituída pelo Presidente Getúlio Vargas, no ano de 

1937, que perdurou até 1945.  

Pela primeira vez na história do país, o Governo Federal realiza um conjunto de 

intervenções na área da cultura, alternando repressão e censura com o desenvolvimento de 

formulações, práticas, legislações – para o cinema, a radiodifusão, as artes, as profissões 

culturais etc. – e instituições, como é o caso do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (SPHAN), do Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE)
44

  e, posteriormente, 

do poderoso Departamento de Informação e Propaganda (DIP). Este último, um órgão 

bastante representativo do contexto que o Brasil atravessa, por sua capacidade ímpar de 

articular censura e iniciativa, ao reprimir e cooptar o meio cultural, intelectuais, artistas e 

criadores. A política cultural implantada, fortemente atrelada à política educacional
45

, valoriza 

o nacionalismo, a brasilidade, a harmonia entre as classes sociais, o trabalho e o caráter 

mestiço do povo brasileiro (RUBIM, 2010).  

 

1.2.1 Políticas para a comunicação do Estado Novo 

Data também deste período o primeiro instrumento normativo brasileiro que menciona o 

termo “radiotelevisão”, estabelecendo as condições para concessão de serviços radiofônicos e 

                                                 
42

 A outra iniciativa, constantemente reivindicada como inauguradora por estudiosos das políticas culturais 

(RUBIM, 2010, BARBATO Jr., 2004 etc.), é a passagem de Mário de Andrade pelo Departamento de Cultura da 

Prefeitura de São Paulo, entre os anos de 1935 a 1938. Embora se refira a uma experiência de gestão municipal, 

sua atuação inovadora frente ao Departamento extrapola os limites da cidade, devido ao seu caráter inovador em: 

propor uma intervenção estatal sistemática abrangendo distintas áreas da cultura; ampliar o conceito de cultura a 

ser trabalhado pela gestão pública, para além das belas artes e do patrimônio material e tangível; patrocinar duas 

missões etnográficas às regiões amazônica e nordestina para pesquisar seus acervos culturais, ainda que 

deslocadas de sua jurisdição administrativa, dentre outras relevantes intervenções. 
43

 No ano de 1937 o órgão passa a intitular-se Ministério da Educação e Saúde (MES). 
44

 Ambas as instituições foram criadas em 1937, através da Lei nº 378, que reformulou o Ministério da Educação 

e Saúde (MES) – anteriormente Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública (MNESP) –, ao qual 

estavam vinculadas. Cabe ressaltar que o SPHAN, depois transformado em Instituto ou Secretaria, tornou-se 

uma das instituições mais emblemáticas da política cultural no país, em especial até o final dos anos 1960 e 

início da década seguinte. 
45

 Para além da vinculação das ações e iniciativas do âmbito da cultura ao MNESP e, posteriormente ao MES, é 

sintomático o discurso do Presidente Getúlio Vargas, citado por Anita Simis (1996, p. 31): “Associando ao 

cinema o rádio e o culto racional dos desportos, completará o Governo um sistema articulado de educação 

mental, moral e higiênica, dotando o país dos instrumentos imprescindíveis à preparação de uma raça 

empreendedora, resistente e varonil”. 
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fixando as exigências técnicas a serem seguidas pelos concessionários, através do decreto n.º 

20.047 de 1931. O Estado é, então, designado como poder concedente do serviço, 

“considerado de interesse nacional e de finalidade educacional”, e a empresa privada como 

sua operadora principal
46

. É dada a largada ao processo de conversão do rádio – então 

configurado como aparelho de uso restrito e experimental, cujas emissoras organizadas em 

sociedades e clubes transmitiam uma programação de cunho erudito e lítero-musical – em um 

meio de comunicação de massas de caráter empresarial, com programação de caráter popular. 

(SIMIS, 2006) 

No ano seguinte, o Decreto n.º 21.111, que regulamenta o decreto n.º 20.047, define 

serviços, constitui padrões técnicos, impõe uma política tarifária para o setor e sistematiza o 

processo de outorga para os serviços de radiodifusão, estabelecendo o prazo de dez anos para 

as concessões (MARTINS, 2007). Ademais, contribuindo para a ascensão da utilização 

comercial do serviço radiofônico, fixa a publicidade no rádio em, no máximo, 10% do tempo 

total de irradiação de cada programa, com duração inferior a 30 segundos por anúncio
47

.  

Segundo Othon Jambeiro (2002), estas duas legislações, precursoras da regulamentação 

dos serviços de radiodifusão, antecipam a existência da televisão, criando conceitos que se 

fixam no setor, a exemplo de: bem público, serviço público, interesse nacional, propósitos 

educacionais.  

Destas noções, o conceito de serviço público mostra-se especialmente relevante. Suzy 

dos Santos e Érico da Silveira, no artigo Serviço Público e Interesse Público nas 

Comunicações (2007), atentam para a importância desta noção, tradicional em países da 

Europa Ocidental que priorizam a adoção do modelo de televisão pública, como o Reino 

Unido, por exemplo. O seu uso considera a obrigatoriedade do Estado em garantir o direito 

dos cidadãos à comunicação, em contraponto à noção de interesse público, ligada à tradição 

estadunidense, que se refere às condições de cessão do espectro para a exploração de serviço 

privado. 

A qualificação de uma dada atividade como Serviço Público remete ao plano 

da escolha política, que pode estar fixada na Constituição do país, na lei, na 

jurisprudência e nos costumes vigentes em um dado momento. Deflui-se, 

portanto, que não há um serviço público por natureza. (GROTTI, 2003 apud 

SANTOS; SILVEIRA, 2007, p. 77) 

                                                 
46

 Tais serviços também poderiam ser executados por sociedades civis ou pela União. (BRASIL, 1931). 
47

 No ano de 1934, o Decreto nº 24.655 amplia o tempo destinado à propaganda comercial para até 20 % do 

tempo total de irradiação de cada programa, bem como o tempo de cada anúncio, que não poderia ser superior a 

60 segundos (BRASIL, 1934). 
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Ou seja, à escolha do termo serviço público, subentende-se uma pretensão política para 

a radiodifusão como um bem que pertence a todos. Nesse sentido, o teórico colombiano 

Germán Rey Beltrán traz à baila o fato de que “todas as televisões têm um sentido público, 

como é explicitado na lei colombiana, quando nos seus primeiros artigos define a televisão 

como sendo um serviço público” (2002, p. 93). Ao contrário da colombiana, a legislação 

brasileira não especifica a concessão do serviço de radiodifusão como um serviço público e 

tampouco de interesse público, embora a caracterize como de interesse nacional. Tal omissão 

se mantém até os dias de hoje
48

. 

[o] que existe no Brasil é uma espécie de ‘meio do caminho’ entre o conceito 

clássico de Serviço Público — tal como originário na regulamentação 

britânica — e o conceito mais elástico de interesse, necessidade e 

conveniência pública originário da regulamentação dos Estados Unidos 

(SANTOS; SILVEIRA, 2007, p. 79). 

 

Mesmo sem explicitar a opção por um dos dois modelos de gestão do espectro 

eletromagnético, o Decreto n.º 20.047, seguindo a lei estadunidense de radiodifusão, institui 

no país o trusteeship model, no qual o Estado permite sua exploração comercial, por tempo 

determinado e sob condições específicas (BRASIL, 1931). 

Já em relação ao âmbito cinematográfico, é promulgado o decreto n.º 21.240 de 1932, 

que abrange questões relativas a diversos setores, dos quais a censura, e sua nacionalização, 

recebem especial atenção. São abordados aspectos como o cinema educativo e comercial, 

estabelecimento de taxas e tarifas, estruturação de um órgão estatal etc. Mais que uma 

legislação que contemple os interesses envolvidos, seu objetivo é “disciplinar a atividade, sem 

mediações” (SIMIS, 2006, p. 05). 

Apesar das intervenções no contexto da regulamentação da comunicação de massa e da 

tentativa de interferência DIP no rádio e no cinema, Renato Ortiz (1988) observa que a 

implantação de uma política voltada para os meios de comunicação de massa se dá de forma 

tímida. O Estado se recusa a impulsionar o surgimento de uma indústria cinematográfica 

nacional, resumido sua atuação às atividades do Instituto Nacional do Cinema Educativo, que 

tem como propósito “...promover e orientar a utilização da cineamatographia, especialmente 

como processo auxiliar do ensino, e ainda como meio de educação popular em geral” 

                                                 
48

 A Constituição do Brasil, por exemplo, não faz referência a qualquer destes dois conceitos. Além disso, 

passados vinte anos de sua promulgação, todo o Capítulo V, que trata da Comunicação Social, não foi 

regulamentado. 
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(BRASIL, 1937, online). A produção do Instituto se divide entre filmes escolares e populares, 

fartamente distribuídos, para além das escolas, em centros operários, agremiações esportivas e 

sociedades culturais. (SIMIS, 1996) 

Em relação à radiodifusão, apesar do reconhecimento de sua finalidade educativa e seu 

caráter de “serviço de interesse nacional”, é um período de florescimento de emissoras 

comerciais, impulsionadas pelo Decreto n.º 21.111, ainda que sob forte controle do Estado. 

As motivações, ainda segundo o autor, são de ordens econômica e política: a inviabilidade da 

criação, pelo Estado, de uma rede oficial de rádio operada em âmbito nacional – devido ao 

alto custo do empreendimento diante das parcas possibilidades tecnológicas do período –, 

bem como a necessidade de composição política com o capital privado, diretamente 

interessado no setor radiofônico (ORTIZ, 1988). 

Neste período, duas experiências pontuais de gestão estatal de veículos radifônicos 

suscitam, de maneira inaugural, a intervenção direta do Estado na radiodifusão: a doação da 

Rádio Sociedade do Rio de Janeiro ao governo federal em 1936 e a incorporação da Rádio 

Nacional ao patrimônio do Estado quatro anos depois. 

A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada em 1923 por Edgar Roquette Pinto e 

Henrique Morize, é a primeira rádio a realizar transmissões regulares no Brasil. Com fins 

informativos, culturais e educativos, e pensada em moldes públicos, a emissora deveria ser 

sustentada pelo pagamento de uma contribuição pelos rádio-ouvintes. O fracasso financeiro 

da iniciativa, porém, culmina em sua doação ao governo federal. (JAMBEIRO, 2002)  

A transferência da Rádio Sociedade, que posteriormente torna-se conhecida como Rádio 

MEC, para o Estado é condicionada à manutenção do caráter educativo da emissora, à não 

veiculação de publicidade e ao seu atrelamento ao Ministério dos Negócios da Educação e 

Saúde Pública, motivos pelo qual, desde então, “ela vem sendo operada pelo executivo federal 

nesses moldes, com foco nas artes, especialmente música, eruditas”. (VALENTE, 2009d, p. 

270).  

As condições impostas por Roquette Pinto, segundo Laurindo Leal Filho (1988), trazem 

consequências que influenciam as políticas estatais para o setor até os dias de hoje, no que diz 

respeito à indefinição e disputa quanto ao controle das emissoras estatais entre os ministérios 

das Comunicações e da Educação; e à “ilusão” de que o rádio e a TV devem atuar como 

veículos de socialização da cultura e da educação.  
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A primeira consequência é resultado da cláusula do termo de doação que 

impede a comercialização dos horários das emissoras educativas. Com isso, 

o Ministério das Comunicações fica impedido de absorver essas emissoras, 

uma vez que veicula publicidade nas estações de rádio e televisão sob seu 

controle, apesar de todo o empenho dos governos militares em centralizar de 

forma absoluta o serviço de radiodifusão estatal. [...] A outra consequência, 

do caráter educativo que devem ter todas as emissoras de radiodifusão, 

estatais, ou não, acabou justificando a implantação da rede de emissoras de 

rádio e televisão educativas por parte do governo e a criação de fundações 

públicas e privadas que passaram a funcionar com subvenções do Estado. (p. 

37) 

 

Embora se trate de uma ação pontual e isolada, a ausência de uma clara diretriz estatal 

para a radiodifusão, torna o documento de doação da Rádio Sociedade o precursor de todo um 

delineamento político aperfeiçoado durante o período militar, que, paradoxalmente, contraria 

a plena consecução das políticas voltadas para o setor
49

. 

A Rádio Nacional, por sua vez, é um exemplo emblemático da política do Governo 

Vargas no campo da comunicação. Inaugurada em 1936, como parte integrante do grupo de 

empresas A Noite
50

, a emissora é incorporada ao patrimônio do Governo Federal quatro anos 

depois. Com autonomia financeira e manutenção via receita publicitária, totalmente 

reaplicada em seu benefício, a empresa permanece por cerca de quinze anos como a mais 

importante rádio da América Latina. Entre as décadas de 1940 e 1950, seus anúncios são os 

mais caros e concorridos do Brasil (AZEVEDO, 2002). 

Foi também esta rádio que iniciou transmissões experimentais de televisão 

na América Latina em 1946. Por razões até hoje inexplicadas, contudo, 

apesar de ela ter apresentado ao governo um plano para a utilização do novo 

meio, coube a Assis Chateaubriand e seu império – Emissoras e Diários 

Associados – a primazia da primeira concessão brasileira de TV 

(JAMBEIRO, 2002, p. 50-51, grifo nosso). 

 

No entanto, o modo ambíguo como o Governo Vargas conduz suas ações no campo da 

comunicação de massas, como explicitado acima, nos leva a considerar que a razões para a 

recusa estatal em inaugurar a primeira emissora de televisão da América Latina, conforme o 

plano da Rádio Nacional, não são tão “inexplicáveis”, como assevera Jambeiro. 

 

1.2.2 Ausências democráticas 
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 Um exemplo é a preservação das emissoras educativas sob o controle do MEC, enfrentando a tentativa de 

centralização ditada pela lei de criação da Radiobrás, que determina a transferência para o patrimônio desta 
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A derrocada do Estado Novo, em 1945, e a posterior eleição de uma assembleia 

constituinte, com a promulgação de uma nova Constituição para o país em 1946
51

, têm como 

principais consequências no âmbito da comunicação a arrefecimento da censura, a exceção de 

“espetáculos e diversões públicas”, e a afirmação da liberdade de manifestação do 

pensamento (BRASIL, 1946, online).   

Em relação ao controle do governo sobre os meios de comunicação, ainda durante o 

Estado Novo, o DIP é extinto pelo mesmo decreto que cria o Departamento Nacional de 

Informações (DNI)
52

. No Governo Dutra, as funções desempenhadas pelo DNI são 

progressivamente transferidas a outras instituições e, em 1946, o órgão é extinto. De sua 

estrutura é mantida apenas a Agência Nacional, com função “meramente informativa”, com a 

incumbência de “manter o jornal cinematográfico de caráter noticioso e o boletim informativo 

radiofônico de irradiação para todo o país” (Idem, Ibidem).  

Tais alterações, no entanto, implicam uma reorientação restrita das políticas estatais 

para a área da comunicação. 

Parece haver certo consenso a respeito de que as novas condições 

institucionais, inauguradas em 1946, procederam apenas ao 

“enquadramento” democrático da estrutura técnico-administrativa estatal não 

operando uma ruptura no movimento de concentração e centralização 

desencadeado com a Revolução de 30 e acentuado sob o regime autoritário 

estadonovista. Até certo ponto, isso é uma verdade (DRAIBE, 1985 apud 

SIMIS, 1996, p. 136). 

 

Além disso, no curto período democrático a comunicação perde, inclusive em discursos 

e planos de governo, sua atribuição enquanto área estratégica para o Estado. Em relação ao 

setor – seja no âmbito das telecomunicações seja quanto à radiodifusão – nem os planos mais 

abrangentes, como o SALTE de Gaspar Dutra (1946 – 1951) e o Plano de Metas de Juscelino 

Kubitschek (1956 – 1961)
53

, preveem iniciativas ou ações estatais específicas, refletindo o 

desinteresse para com seu desenvolvimento. 

É interessante ressaltar que a forte relação entre governos autoritários e políticas para a 

cultura, inaugurada pelo governo Vargas e retomada, conforme veremos, na ditadura militar, 

                                                                                                                                                         
empresa, vinculada ao Ministério das Comunicações, de todos os “bens móveis e imóveis do patrimônio da 

União administrados por estações de radiodifusão” (BRASIL, 1975) 
50

 Pertencente às Organizações Victor Costa (VALENTE, 2009d) 
51

A Constituição de 1946 é a quarta promulgada no país. Substitui a autoritária Constituição de 1937, outorgada 

por Getúlio Vargas durante o Estado Novo. 
52

 O novo órgão mantém a estrutura, orçamento e pessoal do anterior, perdendo, no entanto, algumas atribuições, 

em especial no que diz respeito ao seu caráter autoritário. (BRASIL, 1945) 
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marca “de modo substantivo e problemático a história brasileira das políticas culturais 

nacionais”. (RUBIM, 2007b, p. 18). Sob tal aspecto, se durante a ditadura varguista não se 

institui uma política efetiva para a comunicação, não seria em um período democrático que o 

Estado se oporia aos poderosos empresários da área, a fim de estabelecer um sistema estatal 

de comunicação.  

 

1.2.2.1 E surge a televisão no Brasil 

A instituição da televisão no país se deve à iniciativa privada, a partir do pioneirismo do 

empresário Assis Chateubriand que, no ano de 1949, compra, da Radio Corporation of 

America (RCA) nos Estados Unidos, os equipamentos necessários para a instalação de uma 

emissora. Um ano depois, inicia-se, em segredo, a instalação dos equipamentos, a fim de 

garantir a primazia do Brasil na instalação da primeira emissora de TV da América Latina, 

superando México e Cuba, que também se preparam para inaugurar suas primeiras emissoras 

(MATTOS, 2002).  

Em 18 de setembro de 1950 é então inaugurada, na cidade de São Paulo, a PRF-3, TV 

Tupi-Difusora, mesmo após uma pesquisa encomendada aos estadunidenses considerar sua 

implantação prematura. Pertencente ao grupo dos Diários e Emissoras Associados
54

, a 

empresa inicia suas atividades de maneira precária e improvisada com quadro profissional 

oriundo, em sua maioria, do rádio. (SIMÕES, COSTA e KEHL, 1986).  

Um mês antes da estreia da TV Tupi, um técnico americano que acompanha sua 

instalação no país percebe que não há aparelhos televisivos para captar as imagens a serem 

transmitidas. Ciente da demora no processo de importação, Chateaubriand contrabandeia 200 

televisores (MORAIS, 2011), dos quais uma grande parte é instalada pela cidade, em lojas, 

bares e no saguão da emissora, onde a multidão esperava para ver a novidade. Ao final da 

década de 1950, já são dez emissoras em funcionamento, inclusive com iniciativas de outros 

grupos, todas operadas por empresas privadas e com programação comercial. (MATTOS, 

2002). 
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 Para mais informações sobre estes dois programas, ver: Brasil (1950) e Dias et al. (1996). 
54

 Os Diários e Emissoras Associados, conglomerado de mídia sob a tutela de Chateaubriand, compunham um 

vasta rede de empresas jornalísticas que, em seu período de maior prosperidade, englobam 34 jornais impressos; 

28 revistas, entre as quais a paradigmática revista semanal “O Cruzeiro”; 36 emissoras de rádio; 18 emissoras de 

TV; uma editora; duas agências de notícias; uma agência de publicidade; duas empresas de gravação e empresas 

de relações públicas (MARTINS, 2007). 



57 

 

 

 

O consumo, elitizado economicamente, ainda se restringe a uma ínfima parcela da 

população brasileira
55

 e a posse de um aparelho receptor confere “status e reconhecimento 

social”. (CAPARELLI, 1982, p. 23). Diversos estudiosos caracterizam esta época como 

elitista também na programação televisiva, pela presença de teleteatros com dramatizações de 

textos clássicos. Tal dado é refutado por Renato Ortiz, visto que “a totalidade da programação 

da época era composta por programas populares, e não por peças de cunho cultural; por 

exemplo, shows de auditório, programas humorísticos, música popular, telenovela.” (ORTIZ, 

1988, p. 73). No entanto, os programas “elitizados”, mesmo que não tenham uma supremacia, 

desempenham um importante papel na definição de critérios de distinção social nas emissoras. 

Outra característica da televisão, neste primeiro momento, é a criatividade para superar 

as barreiras tecnológicas e as más condições materiais, em meio à precariedade da produção. 

A incipiência das emissoras, e das indústrias culturais brasileiras em geral, exige uma forma 

diferenciada de se relacionar com a produção cultural. (ORTIZ, 1988). De maneira análoga, o 

contexto cultural da sociedade brasileira é de grande efervescência e criatividade nas 

expressões, manifestadas por artistas e movimentos que surgem e ganham destaque entre 

1945 e 1964. No que tange à institucionalização destas iniciativas, porém, há uma grande 

lacuna nas políticas culturais. Mais uma vez, a tradição da ausência se faz presente em 

períodos democráticos (RUBIM, 2010).  

 

1.2.3 Embates e consensos na tramitação do Código Brasileiro de Telecomunicações  

Partindo das dimensões das políticas culturais elencadas por Albino Rubim (2007a), já 

explicitadas, constatamos que, dentre as iniciativas do governo voltadas para as incipientes 

indústrias culturais brasileiras do setor da radiodifusão, o aspecto regulatório é preponderante. 

O principal mecanismo utilizado – a promulgação de sucessivos decretos federais – e a 

dificuldade de dar corpo a uma legislação mais abrangente, com ampla discussão entre os 

setores envolvidos, reiteram o autoritarismo do período e a incapacidade do Estado em 

articular os diversos agentes sociais implicados. 

Nesse sentido, Alencastro e Silva (1990) relata que sete diferentes iniciativas para a 

criação de um Código Brasileiro de Radiodifusão são impulsionadas pelos empresários do 

setor ainda durante o Estado Novo. Em 1946, estes agentes elaboram um novo projeto durante 

                                                 
55

 Em 1951, existiam cerca de sete mil aparelhos entre o Rio de Janeiro e São Paulo (GONÇALO JÚNIOR, 1998 

apud MATTOS, 2002). 
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o I Congresso Brasileiro de Radiodifusão, que é encaminhado ao Presidente da República 

Eurico Gaspar Dutra, e chega a ser apresentado na Câmara dos Deputados, sem, no entanto, 

avançar significativamente.  

Por iniciativa estatal, a Comissão Técnica do Rádio, instituída pelo Decreto n.º 21.111, 

forma uma Comissão Mista, em 1949, com o objetivo de elaborar um anteprojeto de lei para a 

radiodifusão, em substituição à legislação existente, então com 17 anos. Em que pese a 

conclusão dos trabalhos, o material sequer é encaminhado ao Poder Legislativo. 

(ALENCASTRO E SILVA, 1990) 

Em janeiro de 1951, Getúlio Vargas retorna à presidência, após sair vitorioso nas 

urnas
56

. Seis meses após sua posse, é publicado o decreto n.º 29.783, que cria a Comissão de 

Estudos do Plano Geral de Radiocomunicações, então responsável por elaborar um 

anteprojeto de Código Brasileiro de Radiodifusão e Radiocomunicações; robustecer as 

atribuições da Comissão Técnica do Rádio e ampliar os poderes do Presidente da República, 

reconhecendo o caráter eminentemente político da radiodifusão, conforme explanação de 

motivos: 

Considerando que a atribuição ao Presidente da República de vários atos de 

caráter decisivo, hoje contidos na esfera ministerial, é tanto mais necessária e 

imprescindível quanto mais se acentua a amplitude nacional dos serviços de 

radiocomunicação e radiodifusão, que interessam diretamente à segurança do 

Estado e ultrapassam a órbita, da administração propriamente dita, que é a 

mais adequada à atividade dos ministérios, invadindo o campo da política 

geral de Govêrno, que deve ser privativa do Presidente da República, de 

acôrdo com os poderes e atribuições que lhe são conferidos pelas leis em 

vigor e pela Constituição Federal. (BRASIL, 1951, online) 

   

O decreto não resiste à tentativa de deposição que culmina com o suicídio de Vargas, 

em 24 de agosto de 1954, e é rapidamente revogado pelo seu sucessor, Café Filho, em outubro 

do mesmo ano. Ainda durante o Governo Vargas, outras tentativas de criação de um Código 

Brasileiro de Radiodifusão são empreendidas pelos radiodifusores, já organizados em 

entidades de classe. Dentre elas se destaca a apresentação pelo Senador Alexandre Marcondes 

Filho, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de São Paulo, no ano de 1953, do Projeto de 

Lei do Senado (PLS) de n.º 36 (MARTINS, 2007), precursor do Código Brasileiro de 

Telecomunicações.  
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 Do período, cabe destacar a criação do Ministério da Saúde pela lei n.° 1.920, de 25 de julho de 1953. A partir 

desse momento, o Ministério da Educação e Saúde, passa a se chamar oficialmente de Ministério da Educação e 

Cultura (MEC). 
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De 1955 a 1961, durante o governo Kubitchek, o PLS 36/53 é debatido em diversas 

ocasiões, sem que se chegue a um consenso. Em 1957, o Deputado Prado Kelly da União 

Democrática Nacional (UDN) do Rio de Janeiro apresenta à Câmara de Deputados outro 

projeto de lei, com o mesmo propósito. A iniciativa resulta na tramitação simultânea de dois 

projetos distintos, versando sobre a mesma matéria. No mesmo ano, é apresentado um 

substitutivo ao projeto do Senado, com base no trabalho da Comissão Técnica de Rádio. O 

documento acolhe todas as sugestões elaboradas pelos empresários da radiodifusão e inclui, 

ainda que sem alterações relevantes no contexto legal vigente, o setor de telecomunicações. 

Trata-se do primeiro documento a adotar a denominação de Código Brasileiro de 

Telecomunicações (CBT). Após aprovação pelo Senado o substitutivo é enviado à Câmara 

dos Deputados e anexado ao Projeto de Lei de 1957. (Idem, Ibidem) 

Enquanto o projeto é analisado pela Câmara, o presidente Juscelino Kubitschek 

determina ao Estado Maior das Forças Armadas (EMFA), que possui em sua estrutura uma 

Comissão Permanente de Comunições, a criação de um grupo de estudo para subsidiar as 

discussões parlamentares. O documento sinaliza a criação da Embratel (Empresa Brasileira de 

Telecomunicações) e do Contel (Conselho Nacional de Telecomunicações), que viria a ser o 

órgão regulador das telecomunicações, e de recursos financeiros para a implantação do 

Sistema Nacional de Telecomunicações (CORREIA, 2009). 

A votação do projeto do Código, no entanto, não ocorre no governo Kubitschek. E a 

celeridade alcançada em sua tramitação, durante o Governo Jânio Quadros, pode ser atribuída 

a uma série de fatores, dentre os quais a edição de três decretos que impunham novas, e 

rígidas, regras ao funcionamento das emissoras de rádio e televisão. O Decreto n.º 50.450 tem 

como propósito regular a propaganda comercial, a programação emitida e a projeção de 

filmes nacionais nas emissoras de TV. As pesadas sanções aos infratores podem, inclusive, 

culminar com a cassação definitiva da concessão em caso de reincidência (BRASIL, 1961a). 

Já o Decreto n.º 50.666 cria o Conselho Nacional de Telecomunicações, diretamente 

subordinado ao Presidente e determina como uma de suas finalidades a proposição de 

legislação sobre telecomunicações, buscando, assim, “sepultar toda a discussão legislativa 

travada até então para regular os serviços de telecomunicações e radiodifusão, para o 

desespero dos empresários de rádio e televisão, empenhados em mais de uma década em sua 

aprovação” (MARTINS, 2007, p. 314-315). Finalmente, o Decreto n.º 50.840 reduz o prazo 

de concessão das emissoras de rádio e televisão de dez para três anos, “renováveis ou não a 

juízo do governo”. (BRASIL, 1961c) 
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O ex-ministro Euclides Quandt de Oliveira (2007, p. 90-91), aponta, ainda, outra 

relevante questão: 

Um fato que auxiliou a aceleração da aprovação do Código foi uma 

inesperada punição, aplicada por Jânio Quadros a Rádio Jornal do Brasil. 

Poucos meses após sua posse na Presidência da República, Jânio Quadros 

ficou contrariado com os termos de um programa irradiado por essa rádio. 

As poucas normas existentes davam ao Presidente da República o poder de 

aplicar punições a seu critério e Jânio aplicou a Rádio Jornal do Brasil uma 

suspensão de suas transmissões por dois dias. Esse fato avivou muito as 

preocupações do setor de radiodifusão, porque era muito leve o teor do 

programa visado. 

 

Ao ressaltar a tendência autoritária do governo Jânio Quadros, tais medidas fazem com 

que os empresários de radiodifusão se sintam ameaçados pelas ingerências presidenciais. 

Segundo Correia (2009), mesmo o conglomerado dos Diários e Emissoras Associados, até 

então contrário a uma legislação mais abrangente para o setor, passa a apoiá-la.  

O anteprojeto do Código Geral de Telecomunicações, já aprovado pelo Senado, retorna 

então à Câmara dos Deputados, onde é criada uma Comissão Especial para sua análise, a fim 

de evitar a longa tramitação nas Comissões Temáticas da Casa. Instaurada a Comissão, a 

discussão é retomada em regime de urgência. (ALENCASTRO E SILVA, 1990) O texto 

também se torna mais abrangente, ao acatar as contribuições dos relatórios parciais e 

incorporar as diretrizes previstas pelo parecer da EMFA. 

Devido às alterações procedidas, o Código deveria se submeter, novamente, à aprovação 

do Senado. Ali, ademais do conturbado período político do momento − após a renúncia de 

Jânio Quadros e a posterior indefinição em torno da posse do vice-presidente, João Goulart − 

e dos percalços ligados às questões regulamentares da tramitação, os radiodifusores 

necessitam enfrentar o lobby das empresas de telecomunicações, ligadas aos grandes grupos 

estrangeiros, contrárias a alguns aspectos do anteprojeto. Na queda de braço, vencem os 

radiodifusores e a lei é aprovada pelo Plenário do Senado em 09 de agosto de 1962. 

(MARTINS, 2007) 

Sancionado pelo presidente João Goulart, o CBT é instituído pela Lei n.º 4117, de 27 de 

agosto de 1962. Recebe, porém, 52 vetos parciais, cujas justificativas são apresentadas na 

mensagem nº 173, datada de 27 de agosto de 1962 e publicada no Diário do Congresso 

Nacional de 5 de setembro de 1962.  A Mensagem presidencial afirma que todos os vetos 

incidem “sobre os artigos e expressões (...) por contrários aos interesses nacionais” (BRASIL, 

1962). 
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O que se verifica, porém, é uma forte disputa entre os radiodifusores e o Poder 

Executivo. O Presidente João Goulart, enfraquecido politicamente, busca aumentar seus 

poderes, por meio da ampliação das possibilidades de intervir nas telecomunicações, um 

campo que já demonstra a potencialidade de sua influência política: 

O fortalecimento do Estado contrastava com as pretensões de alguns atores, 

manifestadas explicitamente nos artigos do Projeto de Lei que instituía o 

Código Brasileiro de Telecomunicações. Ao se opor às concessões de 

emissoras de radiodifusão por prazos pré-determinados, Goulart usava como 

justificativa o “interesse público” – neste caso, estatal – ao qual as emissoras 

e as concessões públicas deveriam se submeter. Opunha-se, ainda, ao 

estabelecimento de normas que restringissem o poder de regulação do 

Estado, bem como seu papel de fiscalizador das concessões. Ao rechaçar 

prazos fixos para as concessões e a possibilidade de renovação automática 

das mesmas, na ausência de posicionamento por parte do agente regulador, 

ampliava os riscos do investidor, nele reconhecendo a possibilidade de 

dissonância em relação ao “interesse público”. Quando confrontado esse 

interesse com a pretensão pessoal dos empresários, deveria prevalecer, de 

forma incontestável, o primeiro, a ser definido e defendido pelo agente 

estatal (PIERANTI; MARTINS, 2007, p. 132). 

 

Os vetos presidenciais são, então, apreciados e derrubados, um por um, pelo Congresso 

Nacional, em duas sessões, nos dias 27 e 28 de novembro. A votação, nominal, “sugere a 

despreocupação dos votantes com a impressão que a sociedade e seus eleitores poderiam ter 

de suas manifestações” (PIERANTI; MARTINS, 2007, p. 134). Sobre o episódio, é ilustrativo 

o depoimento
57

 do Deputado João Calmon, também vice-presidente dos Diários e Emissoras 

Associados.  

No Governo de João Goulart, quando ainda não exercia o mandato de 

Deputado Federal, tomei a iniciativa de convocar os meus colegas de Rádio 

e de Televisão para uma reunião aqui em Brasília, numa tentativa de 

derrubada de 52 vetos que o então presidente da República havia aposto ao 

Código Brasileiro de Telecomunicações. Como o Congresso Nacional se 

mostrou receptivo às nossas ponderações, nós conseguimos, em duas noites 

históricas, uma façanha que não me parece muito comum: a derrubada de 

todos os 52 vetos, sem qualquer exceção. Todos foram derrubados em duas 

memoráveis sessões do Congresso Nacional. A partir daquele momento, o 

Rádio e a Televisão compreenderam que seria preciso dispormos de uma 

entidade nacional. Esta entidade, que é a Abert foi fundada aqui e fui eleito 

seu primeiro Presidente. (CAPARELLI, 1982, p. 176) 

 

Aprovado, o Código passa a regular as atividades de transmissão ou recepção de 

símbolos, caracteres, imagens, sons ou dados de qualquer natureza; por fio, rádio, 
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 Citado por Sergio Caparelli (1982), o depoimento é feito no Congresso Nacional no dia 13 de abril de 1966, 

durante uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga o acordo Globo-Time/Life. 
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eletricidade, meios óticos ou outro processo. (JAMBEIRO, 2002). Os empresários da 

radiodifusão, vencedores no embate travado, conseguem manter prazos dilatados para as 

concessões (10 anos para concessões de emissoras de rádio e 15 para televisão); sua 

renovação automática; ausência de penalidade, mesmo após julgamento pelo Poder Judiciário, 

em casos de divulgação de notícias falsas; assimetria de tratamento em relação a outros 

concessionários de serviços públicos – alterado, inclusive, a lei de mandado de segurança –; e 

reafirmação de normas que já se encontram em outros diplomas legais, inclusive na própria 

Constituição. (LIMA, 2012a). 

Um ano depois é promulgado o Decreto n.º 52.795, que regulamenta o CBT. Tal 

legislação sofre algumas modificações por diversos atos legais que a sucedem, mas no que 

tange aos serviços de radiodifusão, suas disposições básicas e seu arcabouço continuam 

vigentes até os dias de hoje. 

 

1.3. A DITADURA MILITAR E A CONSOLIDAÇÃO DA TV COMERCIAL 

A ideologia nacional desenvolvimentista ganha força já no governo Juscelino 

Kubitschek
58

, mas é com a instauração do regime militar, após o golpe de 1964, que a 

televisão passa a refletir a ideia, disseminada pelas teorias desenvolvimentistas, da função 

estratégica dos meios de comunicação na divulgação do Estado e das tentativas 

modernizadoras da sociedade
59

. Assim, apoiada por diversas medidas estatais, a TV começa a 

se consolidar como indústria.  

Dentre as medidas, inovações tecnológicas que contribuem para a expansão do sistema 

de redes. Em 1965, ano em que o Brasil se associa ao Sistema Internacional de Satélites 

(Intelsat), é criada a Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel). Dois anos depois, o 

Decreto-lei 200 institui o Ministério das Comunicações (MiniCom) e centraliza ainda mais o 

processo decisório no Poder Executivo ao transferir para este órgão as funções então 

exercidas pelo Conselho Nacional de Telecomunicações (Contel), criado pelo Código 
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 Em especial, a partir do estabelecimento do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB). Vinculado ao 

Ministério de Educação e Cultura, o órgão é criado pelo decreto pelo presidente Café Filho em 1955, com o 

objetivo de analisar e compreender criticamente a realidade brasileira, visando à elaboração de instrumentos 

teóricos que permitam o incentivo e a promoção do desenvolvimento nacional (BRASIL, 1955). Embora 

instituído no Governo Kubitschek, as ideias do órgão muitas vezes vão de encontro à internacionalização da 

economia promovida no período. 
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 O ISEB devido à sua orientação socialista foi extinto logo após o Golpe Militar. Ainda assim, no “caso 

brasileiro, o discurso nacionalista foi endossado pela ditadura militar, quando a cultura era vista como questão de 

segurança nacional” (BOTELHO, 2001b, p. 36). 
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Brasileiro de Telecomunicações, de caráter colegiado e, portanto, de natureza mais 

democrática. 

Ainda em 1967, outro Decreto-Lei, de n.º 236, torna o Código Brasileiro das 

Telecomunicações mais repressivo e centralizador, impedindo a divulgação de opiniões 

contrárias ao governo ditatorial e restringido a propriedade dos meios de comunicação. 

Configura-se, então, a existência de uma política cultural extremamente autoritária e efetiva, 

centrada em dois aspectos principais: a concretização da Doutrina de Segurança Nacional e o 

controle dos conteúdos transmitidos. (RUBIM, A. e RUBIM, L., 2004) Quanto ao serviço 

público de radiodifusão, a norma cria o sistema educativo, estabelecendo, em seu Art. 13, que 

as televisões e rádios educativas não têm caráter comercial, sendo vedada a transmissão de 

propaganda, direta ou indiretamente.  

Ao determinar que “a televisão educativa se destinará à divulgação de programas 

educacionais, mediante a transmissão de aulas, conferências, palestras e debates”. (BRASIL, 

1967a), a legislação restringe brutalmente a possibilidade de ação destas emissoras, que são as 

principais representantes do serviço público de radiodifusão do país, tanto em seus aspectos 

formais como de conteúdo. (BOLAÑO, 2007). A ausência de mecanismos de regulação, 

porém, tem impulsionado as televisões educativas a descumprirem sumariamente este 

Decreto, por meio de seu progressivo direcionamento a uma programação cultural.  

O predomínio do caráter comercial da indústria televisiva é reforçado com a proibição 

de publicidade e patrocínios, e com a restrição da possibilidade de operação destes canais 

apenas pelos governos federal, estadual e municipal, universidades e fundações de direito 

público. Além disso, as intricadas relações entre o governo federal e as empresas privadas de 

comunicação colaboram para o estabelecimento destas últimas como representantes da 

política de “integração nacional”, que começa a tomar corpo. Ilustram este processo: a 

instituição do crédito direto ao consumidor em 1968, que facilita a compra de aparelhos 

televisivos
60

, e a isenção de impostos para a importação de equipamentos e peças destinados à 

instalação e manutenção de emissoras, ambos por meio do Decreto-Lei n.° 486 de 1968; 

(LEAL FILHO, 1988) bem como o desenvolvimento da rede nacional de microondas da 

Embratel e do sistema de transmissão via-satélite. O sudeste torna-se, então, o polo irradiador 

das manifestações culturais, inclusive atraindo artistas de outros estados. 
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 Em 1968, as vendas de televisores crescem 48% sobre o ano anterior. (MATTOS, 2002, p. 41). 
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A repressão e a censura avançam pari passu com uma série de realizações que 

contribuem significativamente para a configuração de um momento da história brasileira no 

qual são “mais produzidos e difundidos os bens culturais. Isto se deve ao fato de ser o próprio 

Estado autoritário o promotor do desenvolvimento capitalista na sua forma mais avançada”. 

(ORTIZ, 1988, p. 115). Retomamos, aqui, a “tradição do autoritarismo” (RUBIM, 2010) na 

concretização das políticas culturais brasileiras. 

Ainda no ano de 1968, o regime é institucionalizado com o Ato Institucional n.° 5, que 

confere poderes extremos ao Executivo – como o de fechar o congresso, cassar mandatos, 

baixar leis em quaisquer esferas, etc. –; estabelece o fim do pluripartidarismo; impõe a 

censura aos meios de comunicação e persegue seus opositores utilizando-se de um forte 

esquema de repressão e do sistema de inteligência nacional.  

O recrudescimento da ditadura tem consequências paradoxais na área cultural. Em 

relação aos movimentos artísticos, a época foi de “vazio cultural”, apenas contrariado pelo 

surgimento de estéticas marginais. (RUBIM, 2010) Já em relação à programação televisiva, 

verifica-se uma crescente nacionalização de seu conteúdo, com o estímulo e orientação do 

governo:  

Esse processo de nacionalização contou com o apoio do governo, que queria 

substituir a violência dos ‘enlatados’ americanos por programas mais 

amenos. Tal apoio foi viabilizado através de créditos concedidos por bancos 

oficiais, isenções fiscais, co-produções de órgãos oficiais (TV Educativa e 

Embrafilme, entre outros) com emissoras comerciais, além da concentração 

da publicidade em algumas empresas. (MATTOS, 2002, p. 107) 

 

Assim, embora a iniciativa estatal impulsione a criação de um mercado nacional para os 

meios de comunicação, o faz por meio da imposição crescente de um modelo tecnicamente 

sofisticado e fiel reprodutor da ideologia oficial, que beneficia poucas empresas, com 

destaque para a Rede Globo. (BOLAÑO, 1988) As políticas comunicacionais implantadas não 

possuem qualquer “interação com as políticas de cultura do Estado. Em suma: institui-se um 

fosso entre políticas culturais nacionais e o circuito cultural agora dominante no país”. 

(RUBIM, 2010, p. 59). Verifica-se, portanto, certa esquizofrenia estatal: ao passo em que a 

ditadura se empenha em realizar a transição do circuito cultural escolar-universitário – até 

então dominante no país − para o midiático, o fez assentada apenas em padrões de mercado. 

 

1.3.1 Surgimento e organização da televisão de serviço público: as TVs educativas 
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Conforme já afirmado anteriormente, a história das emissoras da radiodifusão de serviço 

público se confunde com a história das TVs educativas, desde o Decreto-Lei n.º 236 de 1967. 

É apenas com a promulgação da Medida Provisória (MP) nº 398
61

, já no ano de 2007 – 

responsável por instituir os “princípios e objetivos dos serviços de radiodifusão pública” 

(BRASIL, 2007b) – que a denominação “pública” para as emissoras não comerciais possuiria 

respaldo na legislação (FRADKIN, 2007). Retomamos, portanto, a norma citada: 

Uma vez criada a figura da radiodifusão educativa, em 1967, coube ao 

Ministério da Educação - MEC, de acordo com o disposto no art. 6º da Lei 

Nº 4024, de 20/12/1961, estabelecer as normas e os critérios que passariam a 

reger a citada área. Esse art. 6º determinava que: “O Ministério da Educação 

e Cultura exercerá as atribuições do Poder Público Federal em matéria de 

educação” (FRADKIN, 2007, online). 

 

No bojo desse processo, ainda em 1967, a Lei nº 5.198 cria a Fundação Centro 

Brasileiro de TV Educativa (FCBTVE)
62

. Vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, a 

instituição tinha como finalidade “a produção, aquisição e distribuição de material audio-

visual destinado à radiodifusão educativa” (BRASIL, 1967b). Nos primeiros anos, cabe à 

Fundação, com parcos recursos materiais e humanos, a realização de cursos em âmbito 

nacional, a prestação de serviços de assistência técnica a instituições, que incluem 

treinamento, iniciação de pessoal e planejamento em teledifusão educativa. Seis anos depois 

de sua criação, a FCBTVE recebe autorização para estabelecer uma estação de televisão 

aberta, a TVE-BR – Canal 2
63

, que utilizaria o canal 2 do Rio de Janeiro, antes ocupado pela 

TV Excelsior. (MILANEZ, 2007) 

A primeira televisão educativa do Brasil, inaugurada em 1968
64

, é a TV Universitária de 

Pernambuco, ligada à Universidade Federal deste Estado (CAPARELLI, 1982). Um ano 

depois, a TV Cultura é reinaugurada sob a tutela da Fundação Padre Anchieta, entidade 

pública submetida a um regime de direito privado. A emissora, fundada em 1960, pertencia 

anteriormente aos Diários e Emissoras Associados e é vendida ao Estado de São Paulo, após 

sofrer um incêndio que destrói todas as suas instalações. A operação suscita intensa polêmica, 
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 Posteriormente convertida na Lei nº 11.652 de 2008. 
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 Segundo Liana Milanez (2007), a ideia de sua criação vinha sendo desenvolvida desde o ano de 1964, por uma 

comissão composta por educadores, funcionários do MEC e do Contel. 
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 A TVE - Canal 2 só inicia suas transmissões em caráter definitivo três anos depois, quando expira o prazo, em 

4 de fevereiro de 1977 para o funcionamento em fase experimental. (MILANEZ, 2007) 
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 Existem, porém, algumas iniciativas anteriores de utilização da TV para difusão do ensino. Caparelli (1982) 

assinala a iniciativa de implantação de um curso de admissão pela TV Cultura, canal 2 – TV Escola de São 

Paulo, já em 1961, quando ainda pertencia ao grupo empresarial Diários e Emissoras Associados. No mesmo ano 
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em 1967. No entanto, sua reinauguração é aplaudida pelos principais jornais impressos do 

Estado. Sua proposta era ambígua: contemplar “a necessidade de produzir programas de 

escolarização para as classes subalternas da sociedade, ao lado de um projeto cultural 

nitidamente voltado para as elites” (LEAL FILHO, 1988, p. 27).  

Segundo Hayleno (2012, p. 89), até o ano de 1975, nove emissoras educativas 

encontram-se em funcionamento. Além da TV Universitária de Pernambuco, são criadas a TV 

Cultura de São Paulo, a TV Educativa do Maranhão, a TV Educativa do Rio de Janeiro, a TV 

Educativa do Amazonas, a TV Universitária do Rio Grande do Norte, a TV Educativa do 

Espírito Santo, a TV Educativa do Rio Grande do Sul e a TV Educativa do Ceará. Em geral, 

estas emissoras seguem a matriz de programação educacional-formal, com base em 

programas didáticos voltados para o ensino e nos telecursos, a fim de substituir a sala de aula. 

Entre as experiências mais significativas podemos citar as seguintes: a TVE 

do Ceará, a TVE do Maranhão e a TVU do Rio Grande do Norte 

concentravam em suas programações a produção e a veiculação de 

programas didáticos destinados ao Ensino de 5ª a 8ª séries do 1º Grau (as 

duas primeiras) e ao Ensino de 1ª a ª4 séries do 1º Grau (a última). A TV 

Cultura de São Paulo tornou-se a pioneira na produção e veiculação de 

programas didáticos voltados para o Ensino Supletivo ao lançar, em 1969, o 

Curso de Madureza Ginasial. Em 1978, produziu e veiculou o Telecurso de 

2º Grau que, posteriormente, viria a receber a parceria da Fundação Roberto 

Marinho. Por sua vez, a FCBTVE, entidade implantada graças ao idealismo 

do Prof. Gilson Amado, produziu, em 1973 a primeira novela pedagógica 

destinada ao Ensino de 1º Grau denominada “João da Silva” que foi 

inicialmente veiculada pelas emissoras comerciais TV Globo e TV Rio e 

que, a partir de 1976, passou a ser veiculada também pela sua própria 

emissora, a TVE do Rio de Janeiro. (FRADKIN, 2006, p. 02).  

 

No período, os projetos de televisão educativa se caracterizam pelo entendimento dos 

meios de comunicação como ferramentas para a expansão educacional, atingindo as 

populações excluídas dos circuitos oficiais. Seu surgimento no país é impulsionado pela 

pressão de agências e organismos internacionais, liderados pela UNESCO, que defendem o 

uso da TV para suprir as carências educacionais dos países em desenvolvimento. Outro 

importante fator é a necessidade de formação de mão-de-obra especializada, diante do 

acelerado processo de industrialização promovido pelo regime militar (JAMBEIRO, 2008).  

                                                                                                                                                         
a Fundação João Batista do Amaral/TV Rio iniciava um curso de alfabetização de adultos. Em ensino fechado, a 

primeira TV educativa brasileira foi a da Universidade de Santa Maria (RS), que inicia suas atividades em 1958. 
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E é o contexto de industrialização, em consonância com o projeto de integração 

nacional, que delineia os rumos das políticas educacionais do país no período
65

. Em 1970, a 

Portaria Interministerial MEC/MiniCom nº 408/1970, assinada pelos ministros da Educação, 

Jarbas Passarinho, e das Comunicações, Higyno Corsetti, determina que as emissoras 

comerciais destinem, gratuitamente, cinco horas semanais à transmissão de programas 

educativos, em horários pré-estabelecidos (MILANEZ, 2007). Esta programação conforma a 

base para o Projeto Minerva, também instituído em 1970, voltado para o ensino supletivo. 

No ano de 1972, é criado o Programa Nacional de Teleducação (Prontel), através do 

Decreto nº 70.185
66

, visando à integração em âmbito nacional, das atividades didáticas e 

educativas através do rádio, da televisão e outros meios, de forma articulada com a Política 

Nacional de Educação (BRASIL, 1972a). No entanto, apesar da instituição desta e de outras 

normas que buscam regulamentar e fomentar a integração entre as emissoras – por meio da 

criação de centros de difusão de programação, programas e sistemas de integração –, tais 

medidas não são operacionalizadas, nem têm consequências de relevo. (JAMBEIRO, 2002).  

 [...] sem obedecer claramente a um planejamento que decorresse de uma 

política de governo, algumas emissoras tiveram como raiz de sua criação 

razões de ordem política; outras deveram sua existência à tenacidade 

individual de idealistas. Poucas surgiram com objetivos visivelmente 

definidos, mas de forma geral foram concebidas com objetivos instrucionais 

(CARMONA, 2005, p. 49). 

 

Ou seja, apesar das inúmeras iniciativas, o Estado continua sem uma política 

nitidamente definida para a educação via teledifusão e tampouco para as televisões 

educativas, que começam a se difundir lentamente pelo país, vinculadas, em sua maioria, aos 

governos estaduais. 

 

1.3.2. Construção da democracia: autoritarismos comunicacionais e cooptação cultural 

Em meio ao contexto assinalado, em meados da década de 1970 inicia-se o processo de 

transição. O fim da ditadura militar é anunciado como uma abertura democrática gradual e 
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 Em 1971, o presidente general Emílio Garrastazu Médici sanciona a Lei de Diretrizes e Bases, n.º 5.692, que 

promove a reforma do ensino de primeiro e de segundo graus. Dentre as medidas mais importantes, a Lei torna 

obrigatório o ensino profissionalizante para o 2º grau, atual ensino médio, e amplia a obrigatoriedade do ensino 

de quatro para oito anos (de 07 a 14 anos), abarcando todo o 1º grau, atual ensino fundamental, que unificava o 

primário e o ginásio (BRASIL, 1971). 
66

 A norma legal revoga o Decreto n.º 70.066, promulgado no mês anterior com o mesmo objetivo (BRASIL, 

1972a), embora não tenham sido inseridas mudanças significativas no Programa, à exceção da determinação de 

seu caráter transitório. 
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segura. A violência diminui e o regime, para realizar a transição sob sua hegemonia, busca 

cooptar os profissionais da cultura (ORTIZ, 1985), aumentando os investimentos na área 

cultural. É neste momento que o país elabora seu primeiro Plano Nacional de Cultura (1975) e 

cria diversas instituições culturais, a exemplo da Fundação Nacional das Artes (Funarte), em 

1975; a Empresa Brasileira de Comunicação (Radiobrás)
67

, em 1975; o Conselho Nacional de 

Cinema (Concine), em 1976 etc. (RUBIM, 2010, p. 58).  

Cabe ressaltar que o Concine, órgão “de orientação normativa e fiscalização das 

atividades relativas ao cinema”, (BRASIL, 1976), aliado à reestruturada Empresa Brasileira 

de Filmes Sociedade Anônima (Embrafilme)
68

, formam as bases de um processo de 

implantação de uma política efetiva para o setor audiovisual. De acordo com Anita Simis 

(2008, p. 37), se desde a criação do Instituto Nacional de Cinema (INC) em 1966, o Estado 

assume de maneira explícita o financiamento da produção nacional de filmes, “ao invés de 

apenas ‘recomendar’, ‘encaminhar’ ou ‘propor’ financiamentos à produção cinematográfica, 

com o Concine e a Embrafilme acentua-se o caráter da intervenção”. 

Dentre outras ações, o Concine estabelece as condições de comercialização de filmes 

nacionais e estrangeiros e regulamenta o mercado de vídeos, a partir do surgimento desta 

tecnologia nos anos 1980. A Embrafilme, por sua vez, passa a participar diretamente da 

disputa pelo mercado interno, atuando como produtora e distribuidora de filmes nacionais. O 

êxito das iniciativas se reflete no mercado cinematográfico, estabelecendo o período que 

Fabio Sá Earp e Helena Sroulevich (2009, p. 182) estabelecem como a “era de ouro” do 

cinema brasileiro, entre os anos 1971 e 1987. 

O principal indicador para isso é a série de lançamentos de filmes nacionais, 

tornando claro que o apogeu de nosso cinema ocorreu sob o modelo de 

produção e distribuição da Embrafilme (embora valha lembrar que essa 

empresa não participava diretamente de dois terços dos filmes produzidos no 

país). 

 

Já em relação às políticas voltadas para as televisões educativas, a partir da extinção do 

Prontel, em 1979, é criada a Secretaria de Aplicações Tecnológicas (SEAT). No mesmo ano, 
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 Subordinada ao Ministério das Comunicações, sua missão inicial era a centralização das emissoras de rádio e 

TV pertencentes ao governo federal, com o propósito de estabelecer emissoras de rádio e TV e explorar seus 

serviços de radiodifusão, bem como produzir e transmitir programas educacionais e culturais. (JAMBEIRO, 

2002).  
68

 A Embrafilme é criada pelo Decreto-lei nº 862 de 1969 com o objetivo de fomentar a produção e distribuição 

de filmes brasileiros (BRASIL, 1969). Em 1975, após a extinção do Instituto Nacional de Cinema (INC), suas 

atribuições são transferidas para a Embrafilme e as funções de regulação do setor cinematográfico para o 

Concine. 
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o Sistema Nacional de Televisão Educativa (Sinted)
 
se institui, informalmente, recebendo 

respaldo legal apenas três anos depois por meio da Portaria Conjunta MEC/MiniCom nº 162. 

O Sistema tem como objetivo permitir a veiculação, pelas emissoras educativas, de programas 

produzidos por todas as integrantes, diferentemente do que ocorre com as redes comerciais 

que se limitam a retransmitir a programação das emissoras cabeças-de-rede localizadas, 

invariavelmente, no Rio de Janeiro e em São Paulo 

 Ainda em 1982, a SEAT e o Serviço de Radiodifusão Educativa (SRE), ao qual a Rádio 

MEC encontra-se vinculada, são incorporados pela Fundação Centro Brasileiro de Televisão 

Educativa (FCBTV), cuja sigla é alterada para Funtevê. Por possuir a TVE-BR, única 

emissora com acesso ao satélite, cabe também à Fundação a operação e coordenação político-

administrativa do Sistema, que, devido à inclusão das emissoras de rádio educativa em 1983, 

passa a ser nomeado Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa (Sinred). (FRADKIN, 

2007) 

Neste momento, a matriz educacional-formal de programação já apresenta sinais de 

esgotamento. Uma série de problemas resulta em seu progressivo abandono: os altos custos de 

manutenção; as dificuldades de gerenciamento de uma programação segmentada em canais 

abertos; as incongruências entre a linguagem televisiva, eminentemente emocional, e a 

linguagem reflexiva inerente à abstração escolar; a falta de integração entre o formato 

audiovisual e a realidade do telealuno (que não possui à sua disposição professores, 

videotecas, materiais específicos etc.); e, por fim, o surgimento de tecnologias, que ampliam 

as possibilidades educativas (FUENZALIDA FERNÁNDEZ, 2002).  

Já a proposta pedagógica com base nos telecursos evolui para a tele-educação, ou 

educação à distância, trazendo uma compreensão mais complexa das possibilidades de uso da 

televisão, com formatos e suportes midiáticos variados (circuito fechado, canais via satélite, 

DVDs, internet etc.). Também surgem diversas organizações especializadas em educação à 

distância, independentes das emissoras abertas de TV
69

. 

Desta forma, as TVs educativas, ainda que permaneçam com esta denominação, deixam 

de seguir à risca o que estabelece o Art. 13 do Decreto-Lei 236, acerca das restrições em sua 

programação. Estas emissoras passam a adotar, de forma gradativa, uma matriz de 

programação generalista, mais flexível, e destacadamente cultural.  
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 Os telecursos, porém, continuam sendo transmitidos em emissoras brasileiras, sejam elas educativas ou 

comerciais, em horários marginais. A televisão aberta pode ser considerada, hoje, como mais um dos variados 

suportes existentes para a aplicação desta metodologia de ensino. 
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A tendência atual é a da transmissão de programas jornalísticos, culturais e de 

entretenimento, tendo a educação como fio condutor
70

 (FRADKIN, 2007). A veiculação de 

programas didáticos passa a ser feita, com sucesso, em circuito fechado, como ocorre com a 

TV Escola, programação sob a responsabilidade do Ministério da Educação, gerada pela TVE 

do Rio de Janeiro. Atualmente, apenas a TV Ceará e a TVE do Maranhão continuam 

transmitindo os programas didáticos que atendem aos alunos de 5ª a 8ª séries do Ensino 

Fundamental. 

 

1.4. O PERÍODO DEMOCRÁTICO E AS AUSÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS  

Com a morte de Tancredo Neves, eleito presidente via sufrágio indireto, o vice José 

Sarney torna-se o primeiro civil a reger o país, desde a deposição de João Goulart em 1964.  

Seu governo — que tem à frente do Ministério das Comunicações o político baiano Antonio 

Carlos Magalhães —, é marcado pela utilização ostensiva das concessões de televisão como 

moeda de troca política, principalmente em negociações ligadas ao processo de promulgação 

da nova Constituição. Entre os anos de 1985 e 1988, Sarney outorga 1028 concessões ou 

permissões de rádio e televisão. Isto representa, à época, 30% das concessões feitas no Brasil, 

desde 1922. (JAMBEIRO, 2002, p. 145). 

Com raras exceções, os beneficiados foram parlamentares, que direta ou 

indiretamente (por meio de seus familiares ou sócios) receberam as outorgas 

em troca de apoio político a projetos de Sarney, especialmente para a 

extensão do mandato do presidente para cinco anos. Dos 91 constituintes que 

foram premiados com pelo menos uma concessão de rádio ou televisão, 84 

(92,3%) votaram a favor do presidencialismo e 82 (90,1%) votaram a favor 

do mandato de cinco anos (INTERVOZES, 2007b, p. 06). 

 

No bojo deste processo, buscando centralizar a comunicação estatal e ampliar o poder 

da Presidência sobre tais veículos, o Decreto nº 95.676, de janeiro de 1988 (BRASIL, 1988b) 

institui o sistema de comunicação social e divulgação da Administração Federal, 

determinando a transferência da Radiobrás, então vinculada ao Ministério da Comunicação, e 

da Funtevê e suas emissoras – que integram a estrutura do Ministério da Educação há 21 anos 

– para o Ministério da Justiça e para o Gabinete Civil da Presidência da República, 

respectivamente.  
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 Um exemplo é a trajetória da TV Cultura, que se destaca pela qualidade da programação, que possui um 

caráter mais próximo do generalista que do educativo. Em especial, merece relevo a programação infantil (com o 

grande sucesso “Castelo Rá-Ti-Bum”), cultural (demarcado pelos tradicionais “Ensaios”, “Viola, minha viola”, 

“Metropólis”) e jornalística (com os programas “Roda-viva”, “Observatório da Imprensa” etc.). 
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Em outubro do mesmo ano, um novo Decreto, de número 96.921, aprova os estatutos da 

Funtevê, que também passa a possuir como atribuição colaborar para a formulação e 

implantação da política de comunicação social e apoiar a divulgação da Administração 

Federal. A legislação preserva a tarefa de coordenação do Sinred, mantendo sua participação 

nos processos de procedimentos de reserva e alterações de canais de radiodifusão e de 

retransmissão educativa e sobre a autorização, permissão e concessão de serviços de 

radiodifusão e retransmissão educativas. (BRASIL, 1988c) Após o encerramento, em 

setembro de 1988, dos trabalhos da Constituinte, o Decreto n.º 98.052 de janeiro 1989 (Brasil, 

1989a) devolve a Fundação ao MEC, menos de um ano depois de realizada a transferência. 

Já em relação aos debates sobre os dispositivos que regulamentariam a TV, durante a 

Assembleia Constituinte, cabe destacar sua intensa polarização entre entidades ligadas aos 

trabalhadores da área de comunicação, conduzidos pela Federação Nacional dos Jornalistas 

(Fenaj) — tendo como principais bandeiras a criação de um Conselho Nacional de 

Comunicação para regular o rádio e a TV e a restrição da exploração de canais de rádio e 

televisão a organizações sem fins lucrativos — e empresários do setor, liderados, 

principalmente, pela Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), que 

defendiam a permanência do controle da radiodifusão pelo poder executivo, além da 

exploração destes serviços pela iniciativa privada (JAMBEIRO, 2002). 

O texto final do Capítulo da Comunicação Social da Constituição de 1988 (BRASIL, 

1988a) se caracteriza por ações como: a transformação da proposta de Conselho Nacional de 

Comunicação em Conselho de Comunicação Social, um órgão consultivo do Congresso; a 

extensão da competência da aprovação de concessões ao poder legislativo, além do executivo; 

a dependência de, no mínimo, dois quintos dos deputados e senadores para reprovar a 

renovação de uma concessão; o estabelecimento de prazos para permissões e concessões — 

na televisão, quinze anos e na rádio, dez; dentre outras. 

Apesar dos avanços obtidos, Othon Jambeiro pondera que:  

a televisão, considerada uma das armas mais poderosas para a consolidação 

do regime militar, continuou constituindo um aparato fundamental para a 

perpetuação das elites política e econômica do novo regime. A permanência 

dos princípios básicos da legislação, estabelecidos durante a ditadura, deve-

se seguramente ao fato da TV ser um instrumento de poder que o governo 

civil não quis perder. (2000, p.81). 
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Ou seja, a maioria dos dispositivos criados permanece aguardando regulamentação. É o 

caso das determinações que tratam da regionalização de programas; da proibição aos 

monopólios e oligopólios; dos direitos dos telespectadores em relação aos serviços prestados 

pela emissora; e do art. 223, que cria três modos complementares de exploração dos serviços 

de televisão: o privado, o estatal e o público. 

Também é durante o Governo Sarney que é criado o Ministério da Cultura (MinC), 

devido às pressões dos movimentos sociais, intelectuais e artísticos que reivindicam a 

institucionalização da cultura e o reconhecimento de sua singularidade. Neste sentido, uma 

das mais destacadas instâncias de mobilização foi, sem dúvidas, o Fórum de Secretários 

Estaduais de Cultura, criado em 1983 no bojo do movimento redemocratizante que resulta na 

proliferação de secretarias de cultura, após primeiras eleições diretas para governos estaduais 

depois do golpe de 1964. A militância destes gestores atrai e incita a imprensa e o Governo 

Federal, tornando irreversível a instituição do MinC
71

 (BOTELHO, 2001b). 

A despeito da relevante conquista, o Ministério enfrenta graves problemas, nos seus 

primeiros anos. 

Sua implantação durante os governos Sarney (1985-1989), Collor (1990-

1992) e Itamar (1992-1994) é um exemplo contundente dessa tradição de 

instabilidade: criado em 1985, desmantelado por Collor e transformado em 

secretaria em 1990, novamente recriado em 1993 por Itamar Franco. Além 

disso, foram dez dirigentes responsáveis pelos órgãos nacionais de cultura 

em nove anos (1985-1994). (RUBIM, 2010, p. 60) 

 

A instabilidade da instituição não provém apenas da pouca permanência dos dirigentes 

do ministério. A atuação na área cultural nestes três governos é entremeada de 

descontinuidades. No momento final da ditadura e durante o Governo Sarney (1985-1989), 

por exemplo, são criadas diversas instituições da área cultural, das quais grande parte é extinta 

no Governo Collor (1990-1992), que “no primeiro e tumultuado experimento neoliberal no 

país, praticamente desmonta a área de cultura no plano federal” (RUBIM, 2010, p. 60). Esse é 

o caso da Funarte, da Fundação Nacional de Artes Cênicas (Fundacen), criada em 1987, e do 

próprio MinC, que inclui em suas estrutura órgãos como a Embrafilme e o Concine
72

, e é 
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 A atuação contundente do Fórum resulta na indicação de seu presidente, o Secretário de Cultura de Minas 

Gerais, José Aparecido de Oliveira, para assumir o Ministério quando de sua criação. 
72

 Como órgãos componentes da estrutura básica do então Ministério da Cultura, quando este foi extinto, 

também o foram a Embrafilme e o Concine, através da Medida Provisória n.º 150 de 1990, posteriormente 

transformada na Lei 8.028, de 12.4.1990. (SIMIS, 2008)  
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transformado em um Secretaria. O Governo Itamar (1992-1993) trata de recriar, logo em 

seguida, tais órgãos. 

Neste sentido, a política cinematográfica é ilustrativa do período. A extinção dos 

principais órgãos norteadores do setor, como parte do Programa Nacional de Desestatização 

do governo Collor, é efetivada sem que haja um projeto de políticas que substitua o modelo 

anterior. A crise, agravada pelo surgimento de novas tecnologias substitutivas ao cinema, 

promove um expressivo retrocesso para o mercado cinematográfico do Brasil que, em 1993, 

lança apenas três filmes. (EARP, SROULEVICH, 2009) 

Delineia-se, já a partir do Governo Sarney, apesar da paradoxal criação das instituições 

culturais acima citadas, a tentativa de substituição do Estado pelo mercado como agente das 

políticas culturais vigentes. Como principais ferramentas deste propósito são adotadas de leis 

de incentivo fiscal, como a Lei n.º 7.505 de 1986, a Lei Sarney (BRASIL, 1986), 

posteriormente substituída pela Lei n.º 8.313 de 1991, que institui o Programa Nacional de 

Apoio à Cultura (Pronac), mais conhecida como Lei Rouanet (BRASIL, 1991a). Tais normas 

jurídicas visam a incentivar que pessoas jurídicas ou físicas apliquem parte do Imposto de 

Renda, a título de doações ou patrocínios, no apoio direto a projetos culturais, ou por meio de 

contribuições ao Fundo Nacional de Cultura. (SALGADO, PEDRA e CALDAS, 2010).   

Já em relação às emissoras de serviço público, com o intuito de ampliar a rede educativa 

de televisão, o Decreto nº 96.291, de 1988 (BRASIL,1988d), e a Portaria MC nº 93, de 1989 

(BRASIL, 1989b), criam o modelo de retransmissão mista, a partir das TVs comunitárias. A 

nova legislação possibilita a inserção de programas de interesse comunitário, em nível local, 

pelas retransmissoras de televisões educativas, com inserções inferiores a 15% do total da 

programação da geradora à qual a retransmissora está vinculada. O alto custo inviabiliza a 

implantação de estações retransmissoras simultâneas por geradoras de programação 

educativa. Neste sentido, a medida visa a atrair recursos de entidades privadas, universidades 

e prefeituras interessadas em divulgar suas atividades, o que de fato aconteceu. 

Cabe ressaltar que a TV Comunitária já existia em vários países do Ocidente 

com outras denominações como “TV Pública”, “TV Alternativa”, “TV de 

Quarteirão” ou “TV de Baixa Potência (Low Power Television)”. Nesses 

países, este tipo de TV refletia iniciativas de grupos ou de comunidades que, 

utilizando-se do acesso à tecnologia de baixo custo, reagiam contra as 

formas de controle social decorrentes do aparato estatal centralizado, ou 

então, das grandes empresas de comunicações, privadas ou públicas. Em 

todos os casos, tornou-se patente que, muito embora a moderna tecnologia 

de televisão tivesse efeitos concentradores, a TV Comunitária colocava à 



74 

 

 

 

disposição do público recursos que tinham um sentido contrário, com efeitos 

democratizantes (FRADKIN, 2007). 

  

A experiência brasileira, no entanto, não alcança os resultados esperados. A legislação 

existente não explicita as diretrizes para o funcionamento deste tipo de retransmissora, 

suscitando o desvirtuamento de seus objetivos. A cessão das autorizações a políticos e 

grandes empresários, por sua vez, promovem sua politização e a veiculação abusiva de 

comerciais. Embora os Ministérios da Educação e da Infraestrutura tenham buscado 

disciplinar a concessão das autorizações para a retransmissão em caráter misto, por meio da 

Portaria Conjunta nº 236, em 1991 (BRASIL, 1991b), a possibilidade de retransmissão mista 

é extinta em 1998, pelo Decreto nº 2.593, abrindo a possibilidade da transformação das 

retransmissoras mistas já existentes em geradoras
73

.  

A partir de 1993, a Funtevê, já renomeada Fundação Roquette Pinto
74

 (FRP), e suas 

emissoras, a TVE-BR e a Rádio MEC, enfrentam uma séria crise econômica que resulta no 

declínio de sua programação e na diminuição significativa do apoio técnico e financeiro 

prestado às emissoras do Sinred. Ao mesmo tempo, a TV Cultura de São Paulo passa a ter, 

também, acesso ao satélite
75

, provocando uma imediata ruptura no frágil equilíbrio que 

sustenta o Sistema, na área da televisão, com sua programação de qualidade indiscutivelmente 

superior. A programação do Sinred passa a ser gerada pelas duas emissoras. Em 1994, o MEC 

tenta manter a FRP como coordenadora do Sistema por meio da reformulação do Sinred e da 

criação do programa Prosinred, destinado a reequipar todas as emissoras educativas de rádio e 

de televisão, com recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  

(FRADKIN, 2007). 

 

1.4.1 Cultura e Mercado 

Fernando Henrique Cardoso (FHC) assume a presidência do país em 1995. Como parte 

do processo de reformas de cunho liberalizante do seu Governo, está a reestruturação do setor 
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 Em decorrência desta possibilidade de transformação, o Ministério das Comunicações, nos últimos dois anos, 

concede a outorga a 138 novas emissoras geradoras criando, com isto, uma imensa confusão no setor, que até 

2001, era constituído por apenas 19 emissoras geradoras, 17 das quais localizadas nas capitais de unidades 

federadas (FRADKIN, 2007). 
74

 Em 1990, a Lei nº 8.029, que dispõe sobre a extinção e dissolução de entidades da administração Pública 

Federal, determina, no caso da Funtevê, apenas a mudança de nome do órgão. (BRASIL, 1990) 
75

 Em entrevista Beth Carmona (2013) relata que, no período, a TV Cultura corria o risco de perder o alcance a 

toda sua rede no interior do Estado de São Paulo, interligada via telefonia, devido a problemas tecnológicos. Para 

evitar este desfecho, a emissora obtém acesso ao satélite do Sinred por meio de uma negociação com a Embratel. 
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de telecomunicações, iniciada com a promulgação da Emenda Constitucional n.º 8 de 1995, 

que elimina a exclusividade na exploração dos serviços públicos a empresas sob controle 

acionário estatal, permitindo a privatização e introduzindo o regime de competição. Em 

relação às telecomunicações, as iniciativas neste sentido se baseiam na substituição do Código 

Brasileiro de Telecomunicações por uma legislação mais moderna, cujos marcos seriam a Lei 

nº 9.472, conhecida como Lei Geral de Telecomunicações (LGT), aprovada em julho de 1997, 

e a Lei Geral da Comunicação Eletrônica de Massa (LGCEM), que não chegou a sair do 

papel. Com a promulgação da LGT, é revogada toda a regulamentação referente às 

telecomunicações do Código Brasileiro de Telecomunicações, composto atualmente apenas 

pelos dispositivos que dizem respeito à radiodifusão, situação então anunciada como 

“transitória” (BOLAÑO, 2007, p. 42). 

Ainda segundo Bolaño (2007), do arcabouço regulatório da LGT, merece destaque a 

criação de um organismo regulador independente. À Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel) cabe a função de definir a regulamentação do setor, com as missões de promover a 

justa competição, defender os direitos e interesses dos consumidores dos serviços e estimular 

o investimento privado. A proposta do então ministro das Comunicações, Sérgio Motta era de 

reintegrar, posteriormente, a regulamentação do rádio e da televisão hertiziana aos demais 

serviços de telecomunicações, utilizando-se “do poder regulador a uma agência independente 

que se fundiria com a Anatel, formando a Agência Nacional das Comunicações (Anacom)” 

(idem, ibidem, p. 48).  

Com a morte do ministro Sergio Motta, em 1998, sua proposta de uma nova Lei de 

Comunicação Eletrônica de Massa, em substituição ao antigo Código Brasileiro de 

Telecomunicações é abandonada pelo seu sucessor, Luiz Carlos Mendonça de Barros, e 

posteriormente retomada por Pimenta da Veiga. Na gestão deste último, em setembro de 

1999, o jornalista Daniel Herz, então coordenador do FNDC publica uma versão do 

anteprojeto, com o intuito de “derrubar a cortina de silêncio criada pelo ministério em torno 

da elaboração dessa lei e para contribuir com o verdadeiro debate público” (FOLHA DE SÃO 

PAULO apud BOLAÑO, 2007, p 42). Cerca de um ano e meio depois, em junho de 2001, é 

publicado na internet, para consulta pública, um anteprojeto de Lei de Radiodifusão. Mesmo 

possuindo um caráter bastante conservador, contrariando a proposta inicial do ministro Motta, 

a minuta não logra ser enviada ao legislativo. Segundo Pimenta da Veiga, “seu anteprojeto de 

Lei de Radiodifusão perdeu o timing, não sendo assunto para ser tratado em fim de governo” 

(ZANATTA, 2002 apud BOLAÑO, 2007, p.49) 
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Para além das privatizações nos diversos setores da economia nos oito anos do Governo 

FHC, também na área cultural a transferência da atuação do estado para o mercado, que dá 

seus primeiros passos ainda durante o Governo Sarney, atinge o seu ápice. O estímulo à 

atuação puramente mercadológica pode ser representado pelo livreto Cultura é um bom 

negócio, distribuído pelo Ministério da Cultura, na época capitaneado por Francisco Weffort 

(RUBIM. A e RUBIM. L, 2004). 

O mesmo acontece no âmbito da radiodifusão educativa. Já em 1995, a Fundação 

Roquete Pinto é transferida do âmbito do MEC para a Secretaria de Estado de Comunicação 

do Governo (Secom) e o Sinred é desativado. Em 1997, iniciam-se as negociações, no âmbito 

do Governo Federal para a extinção da Fundação e sua substituição por uma Organização 

Social (OS), fato que se concretiza em janeiro de 1998, com a instituição da Associação de 

Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp). Assim, com o “argumento de maior 

independência das pressões estatais, a alteração jurídica remeteu a emissora à lei da selva da 

sobrevivência do mercado midiático”. (VALENTE, 2009d, p.273)  

A enfática assertiva do Coletivo Intervozes encontra eco nos dados apresentados por 

outros autores. Liana Milanez (2007, p. 167), no livro TVE: Cenas de uma história relata que: 

Com as mudanças para organização social, a então Fundação Roquette-

Pinto, detentora de um orçamento anual de R$ 80 milhões, assinou um 

contrato de gestão com o Governo Federal como Acerp e teve sua verba 

reduzida para R$ 12 milhões. O órgão supervisor, conforme o decreto 

presidencial (nº 1.361 – 01/01/1995) passou a ser a Secretaria de 

Comunicação do Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República 

– Secom/PR. 

 

A iniciativa é complementada, ainda, pela promulgação da Lei nº 9.637 de 15 de maio 

de 1998, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais etc. 

Contribuindo para a flexibilização da publicidade nas emissoras de serviço público no Brasil, 

a norma jurídica determina que: 

[as] entidades que absorverem atividades de rádio e televisão educativa 

poderão receber recursos e veicular publicidade institucional de entidades de 

direito público ou privado, a título de apoio cultural, admitindo-se o 

patrocínio de programas, eventos e projetos, vedada a veiculação 

remunerada de anúncios e outras práticas que configurem comercialização 

de intervalos (BRASIL, 1998, online). 

  

Esse dispositivo, sem dúvidas, abre um importante precedente para a inclusão do apoio 

cultural como fonte de recurso das rádios e TVs de serviço público, ainda que restrinja sua 
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utilização às organizações sociais que operam emissoras educativas de televisão, a exemplo 

da Acerp.  

Também no ano de 1998, é criada a Associação Brasileira de Emissoras Públicas, 

Educativas e Culturais (Abepec), com o intuito de congregar as emissoras geradoras de 

televisão com finalidade pública. Um ano depois, suprindo o vazio deixado pela desativação 

do Sinred, a Abepec institui a Rede Pública de Televisão (RPTV), estabelecendo uma grade 

de programação comum, de seis horas diárias
76

, e obrigatória para todas as emissoras 

associadas.  

Para se ter uma idéia do poderio da RPTV, basta dizer que ela envolve 26 

estações geradoras de televisão educativa e nada menos que 938 

retransmissoras, com o que atinge todos os estados da federação, com 

exceção do Amapá. Essa cobertura da audiência nacional lhe confere um 

potencial de público de 98 milhões de telespectadores, índice só atingido 

atualmente por três redes comerciais: Globo, SBT e Bandeirantes. Isto 

representa um imenso potencial de crescimento e a possibilidade concreta de 

apresentar-se como alternativa à programação da TV comercial. Ao menos é 

com o que sonham os estrategistas da Cultura e da TVE, a quem cabe a 

missão de elevar a televisão educativa brasileira a um novo patamar de 

qualidade, conceito e audiência. (PRIOLLI, 1999) 

 

De fato, a iniciativa obtém sucesso nos dois primeiros anos. Após esse período, passa a 

funcionar apenas via retransmissão voluntária de alguns programas de suas principais 

emissoras: a TV Cultura e a TVE-BR por outras geradoras estaduais pertencentes à RPTV. 

Apesar da denominação, não é estabelecida qualquer arquitetura de rede (VALENTE, 2009d). 

No que diz respeito à área de comunicação de finalidade pública, também merece 

relevo, no período, a promulgação da lei 8.977 de 1995, conhecida com Lei do Cabo. A 

promulgação desta norma jurídica contribui sobremaneira para a radiodifusão de serviço 

público, ao possibilitar a reserva de canais gratuitos para a sociedade, possibilitando a 

existência de emissoras legislativas, universitárias e comunitárias, bem como um canal 

educativo-cultural
77

 sob responsabilidade do poder executivo. Posteriormente, a Lei nº 

10.461, de 2002, determina também a inclusão de um canal do judiciário. 
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 Embora a maior parte da programação, obviamente, seja gerada pela TVE-BR e TV Cultura, há o 

compromisso, e a possibilidade, por parte de todas as 20 emissoras da Rede, de geração de conteúdo local para 

exibição nacional. 
77

Em 2001, a fim de “contrapor-se aos gostos do mercado” (MINC TIRA DO AR..., 2003, online) a Secretaria 

de Audiovisual do MinC cria o canal “Cultura e Arte”. Operado pela TV Cultura, por meio de contrato, o Canal, 

em seu primeiro ano de existência, custa aos cofres públicos cerca de R$ 4,7 milhões. A programação, de 60 

horas semanais, consiste na exibição de documentários, filmes e programas de debates, além de obras 
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Trata-se de um passo importante rumo à ampliação das ofertas televisivas, ainda que 

restrito à parcela minoritária da população que tem acesso a esse tipo de serviço. Parte dessas 

emissoras consegue romper as amarras do cabo passando a transmitir sinais também para 

antenas parabólicas (LEAL FILHO, 2007). 

A elaboração e instituição desta legislação é objeto de um amplo debate entre diversos 

agentes interessados no tema, a saber, os grandes grupos empresariais ligados à Associação 

Brasileira de TV por Assinatura (ABTA),
78

 o Fórum Nacional pela Democratização das 

Comunicações (FNDC) – composto por entidades como a Fenaj e a Federação Nacional dos 

Sindicatos de Telecomunicações (FITTEL), dentre outros –, a Empresa Estatal de 

Telecomunicações (Telebrás) e o Congresso Nacional. O Ministério das Comunicações, 

importante protagonista nos tradicionais processos regulatórios, permanece à margem das 

negociações
79

. 

 

1.4.2 Políticas para o Cinema: a retomada e a criação da Ancine 

Durante os anos 1990, o setor audiovisual é marcado pela a ausência de políticas 

públicas efetivas e de um órgão estatal de regulação e financiamento da produção 

independente. Em meio a este contexto, durante o Governo de Itamar Franco é criada a Lei nº 

8.685, de 20 de julho de 1993, que cria mecanismos de fomento à atividade audiovisual por 

meio de renúncia fiscal e se torna conhecida como a Lei do Audiovisual. Tomando como base 

a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, regulamentada pelo Decreto n.º 974, de 1993, possibilita 

que o apoiador readquira até 100% do valor investido por meio da dedução do imposto de 

renda, limitada a 1% do valor total devido por Pessoa Jurídica e 3% por Pessoa Física 

A utilização ostensiva desse mecanismo configura o período que se torna conhecido 

como a “retomada” do cinema brasileiro, que tem como principal característica o aumento da 

produção cinematográfica na produção do cinema brasileiro, na primeira gestão do governo 

                                                                                                                                                         
financiadas pelo governo, por meio das leis de incentivo (Lei do Audiovisual e Lei Rouanet). O Canal é 

descontinuado em 2003, antes mesmo de completar dois anos de existência. 
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 No ano de 1993, a Associação Brasileira de Emissoras de Antenas Comunitárias (ABRACOM) é transformada 

na ABTA. Segundo Murilo Ramos (apud BOLAÑO, 2007), a mudança representava mais que uma simples 

alteração no nome e estatuto da organização, visto que ela ocorre após a entrada de grandes empresas (a exemplo 

das Organizações Globo, o Grupo Abril e a recém-criada Multicanal) no mercado da televisão por assinatura. 

Estes três grupos empresariais assumem os cargos principais da diretoria e do conselho deliberativo da nova 

entidade, minimizando a influência dos pequenos e médios empresários que atuam no mercado da televisão por 

assinatura, via concessões do serviço de distribuição de sinais de TV por meio físico. 
79

 Para mais informações sobre os embates e negociações em torno da Lei do Cabo, vide Jambeiro (2002) e 

Bolaño (2007). 
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FHC. Seu marco é a realização do filme Carlota Joaquina: Princesa do Brasil, em 1996
80

. 

Segundo Anita Simis (2010, p. 159): 

Assim estabeleceu-se uma nova relação com o Estado, o qual, indiretamente, 

passou a incentivar a produção. Na verdade por meios tortuosos, como 

mecenas de um novo tipo, a partir de então está ele próprio financiando a 

produção audiovisual, inclusive porque várias das empresas que aplicam 

recursos em atividades culturais são estatais. [...] Se, por um lado, não há 

mais tutela do governo, com comissões que selecionam os filmes aptos a 

obter recursos do Estado, o que conta é a capacidade do produtor de atrair 

uma empresa pagadora de impostos, que tem seus créditos reafirmados e 

que, por sua vez, não corre nenhum risco.  

 

No entanto, o incremento viabilizado pelas leis de incentivo, não chega a se igualar à 

chamada “época de ouro”, não apenas no número de títulos lançados, como também quanto à 

participação no mercado nacional em relação ao número de ingressos vendidos. Naquele 

período, o produto nacional chega a deter 20% do mercado, enquanto que, atualmente, sua 

participação é de pouco mais da metade deste valor. (EARP; SROULEVICH, 2009) 

O modelo entra em crise, porém, a partir de 1999
81

, quando a conjuntura mundial 

desfavorável provoca a redução dos lucros das grandes empresas do país e, portanto, da 

margem de financiamento
82

. Além disso, os custos de produção dos filmes brasileiros 

aumentam em reais devido à valorização do dólar (ALVARENGA, 2010).  

Ainda no ano de 1999, a Secretaria de Desenvolvimento Audiovisual do MinC, então a 

cargo do cientista político José Álvaro Moisés, é reestruturada. São instituídos concursos 

públicos, linhas de crédito, prêmios, etc
83

. A ação mais significativa, porém, segundo Melina 

Marson (2006), se refere “às restrições impostas aos novos cineastas, como a criação de 

limites para captação e a definição de critérios mais rígidos para a emissão de certificados 
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 Viabilizado por meio do prêmio Resgate com recursos remanescentes da extinta Embrafilme. 
81

 No ano de 1998, as crises sequenciais dos mercados emergentes do México, da Rússia e de alguns países da 

Ásia afetaram a economia brasileira. Segundo Alvarenga (2010), em primeiro lugar, a crescente pressão sobre o 

câmbio, motivada pelo aumento do risco brasileiro devido à quebra financeira dos países mencionados, contribui 

para a redução do investimento estrangeiro em títulos nacionais. Por outro lado, a política de câmbio fixo 

permite uma balança comercial desfavorável, impossibilitando a manutenção de um lastro financeiro. Como 

reação, o governo brasileiro estabelece uma política cambial de desvalorização do real perante o dólar, somada à 

política monetária de aumento dos juros, a fim de retrair o efeito inflacionário que se seguiria a esta ação. 
82

 Conforme já mencionado, o financiamento realizado era dedutível do imposto de renda, com base nos lucros 

auferidos pelas empresas. 
83

 São exemplos destas ações os programas: Mais Cinema, com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), Banco do Brasil e Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que 

disponibiliza R$ 80 milhões (em valores da época) em empréstimos para produtores, distribuidores e exibidores; 

a destinação de verbas para marketing de filmes nacionais; concursos públicos para novos talentos, curtas-

metragens, documentários e longas-metragens autorais; bolsa virtuose para formação profissional; criação do 

Grande Prêmio Cinema Brasil, saudado como o Oscar brasileiro (MARSON, 2006). 
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audiovisuais, através da utilização da avaliação curricular do proponente” (p. 132). Embora 

aclamada pelos cineastas mais influentes, a medida contribui para acirrar a divisão do setor 

cinematográfico, devido a seu caráter restritivo e de priorização dos cineastas de “grandes 

produções”. Por outro lado, as iniciativas não logram responder aos anseios dos profissionais 

do setor audiovisual. 

A crise atravessada pelo cinema nacional se agrava ainda mais com a publicação, pela 

revista Veja, da matéria Caros, ruins e você paga, de autoria de Celso Masson (1999), que 

questiona a viabilidade e a necessidade do investimento estatal em cinema, fundamentada em 

“fracassos de bilheteria”, bem como nos escândalos da interrupção do audacioso filme Chatô 

do ator Guilherme Fontes – que já havia captado o montante R$7,5 milhões do custo estimado 

de R$ 12 milhões –, e da constatação de irregularidades na utilização dos R$ 2,5 milhões 

captados para a realização de O Guarani, de Norma Bengell (1996)
84

. Em tom irônico, o texto 

critica, ainda, as iniciativas do Ministério da Cultura para o fomento do audiovisual
85

. 

Outro episódio ilustra o descompasso entre o MinC e os profissionais do campo 

cinematográfico no período: a proposta, apresentada ao presidente Fernando Henrique 

Cardoso pelo ministro Weffort, já em 2000, de estender o acesso às leis de incentivo às 

emissoras de radiodifusão, a fim de inseri-las na produção cinematográfica. Neste caso, 

porém, as consequências são diversas. “Com dificuldades para conseguir patrocínio em 

virtude da crise e em pânico frente à perspectiva de uma concorrência desleal da televisão” 

(MARSON, 2006, p. 139), os cineastas se unem e se mobilizam diante do inimigo comum: a 

televisão comercial. 

A insatisfação do modelo estruturado pelas leis de incentivo, da crise 

econômica que se desdobrava intensamente no setor e da falta de ação do 

Ministério da Cultura em relação a uma política efetiva para o cinema fez 

com que cineastas passassem a se movimentar para uma articulação política 

que pudessem aproximá-los do Estado, buscando dialogar com outras esferas 

do governo. (ALVARENGA, 2010, p. 49-50). 

 

Diante de tal conjuntura, o Senado Federal instala uma Subcomissão de Cinema, a fim 

de investigar a atividade cinematográfica no Brasil, diagnosticando problemas e propondo 
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 Para mais informações sobre o momento ver: MARSON, 2006, p. 123-131 
85

 Em valores da época. Ao atualizá-los para o mês de abril de 2014, levando em consideração o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA), os valores são de R$ R$19.3 milhões, R$ 30.9 milhões, e R$6.4 milhões, 

respectivamente. Cf: http://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndice. Acesso em 22 

abr. 2014. 
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alternativas
86

. As atividades da Subcomissão ocorrem entre julho de 1999 e junho de 2000, 

período em que são convidados a prestarem depoimento cineastas, produtores, representantes 

de grupos exibidores, de distribuidoras, de associações de profissionais, pesquisadores, 

coordenadores de festivais de cinema e o próprio Secretário para o Desenvolvimento do 

Audiovisual. (ALVARENGA, 2010) 

Cabe ressaltar a importância dos trabalhos da Subcomissão para a introdução das 

discussões sobre a situação do cinema brasileiro no Poder Legislativo, fato que contribui para 

a propagação e acolhimento das propostas apresentadas pela corporação cinematográfica, 

durante o III Congresso Brasileiro de Cinema (III CBC) em 2000.  

Grande parte das temáticas discutidas na Subcomissão do Senado foi 

retomada com maior ou menor relevância no III Congresso Brasileiro de 

Cinema (III CBC), o qual obteve uma representação setorial maciça, 

desdobrando-se no estreitamento das relações entre a corporação 

cinematográfica e o Poder Executivo Federal. 

 

Mais de quarenta anos após a realização dos dois primeiros congressos, é realizado, 

então, o III CBC, presidido pelo cineasta Gustavo Dahl. Profissionais e entidades do setor 

audiovisual – incluindo exibidores, distribuidores e representantes de emissoras de TV 

públicas e privadas – se reúnem para debater o cinema brasileiro, na cidade de Porto Alegre, 

entre 28 de junho e primeiro de julho. Dentre as 69 resoluções derivadas do evento, constam a 

continuidade do CBC como entidade permanente e o apoio à criação, no âmbito do Governo 

Federal, de um órgão gestor da atividade cinematográfica, que vem a ser a Agência Nacional 

do Cinema (Ancine), constituída em setembro de 2001. 

Após a realização do III CBC, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, reconhecendo 

a representatividade do evento – que conta com a participação mais de 40 associações ligadas 

ao setor audiovisual –, convoca membros do meio cinematográfico e do governo, com o 

intuito de discutir e viabilizar o atendimento das demandas apresentadas. Com base nesta 

primeira reunião, é criado por decreto sem número, no dia 13 de setembro de 2000, o Grupo 

Executivo de Desenvolvimento da Indústria do Cinema (Gedic)
87

, com o objetivo de articular, 
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 Segundo Marson (2006), em maio de 1999, antes mesmo dos escândalos de Chatô e O Guarani tornarem-se 

públicos, o senador Francelino Pereira do Partido da Frente Liberal (PFL) solicita a instalação da subcomissão.  

Sua criação, porém, é aprovada apenas no mês seguinte. 
87

 O grupo era constituído pelos ministros: a) Pedro Parente (Casa Civil), que o coordenou; b) Aloysio Nunes 

(Secretaria Geral da Presidência da República); c) Andrea Matarazzo (Secretaria de Comunicação de Governo da 

Presidência da República); d) Francisco Weffort (Cultura); e) Pimenta da Veiga (Comunicações); f) Pedro Malan 

(Fazenda); e g) Alcides Tápias (Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior). Os profissionais do 

setor audiovisual eram os cineastas Gustavo Dahl, Cacá Diegues e Luiz Carlos Barreto; além do então diretor 
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coordenar e supervisionar as ações para o desenvolvimento de projeto estratégico para a 

indústria do cinema no Brasil. (ALVARENGA, 2010) 

Finalizados os trabalhos do Gedic, no dia 23 de março de 2001, é apresentado o sumário 

executivo do pré-projeto de planejamento estratégico do grupo. O texto sugere a adição de 

cinco medidas: a) a criação de uma agência reguladora do setor; b) o fortalecimento da 

atuação da Secretaria do Audiovisual junto às atividades de caráter não-industrial, visto que à 

agência caberia as iniciativas relativas ao cinema enquanto indústria; c) a ampliação do 

fomento à atividade cinematográfica, por meio da criação de um fundo, da taxação do 

faturamento publicitário nas redes de televisão e de aparelhos audiovisuais, do recolhimento 

de um percentual sobre as loterias da Caixa Econômica Federal, bem como do provimento de 

recursos orçamentários governamentais; d) modificação da legislação a fim de promover a 

ação empresarial nos setores da produção, distribuição, exibição e infra-estrutura técnica
88

; e) 

taxação das redes de televisão, em 4% do seu faturamento publicitário, visando à co-produção 

e aquisição de direitos de antena dos filmes brasileiros de produção independente 

(ALVARENGA, 2010). 

Grande parte das propostas apresentadas pelo Gedic, portanto, é considerada na edição 

da Medida Provisória (MP) 2228-1
89

, de 2001. O processo de elaboração desse dispositivo 

legal traz um exemplo bastante ilustrativo do período em questão. Em entrevista, Gustavo 

Dahl (2009, p. 132-133), relata: 

Então começou a redação dentro da Casa Civil do projeto de criação da 

Ancine [...]. Depois houve uma proposta de lei, ela foi discutida 

internamente, mas sempre se achou que ela seria uma Medida Provisória, 

mas como mexia com vários interesses, ela foi tratada dentro de um sigilo, 

porém foi discutida internamente tanto no Gedic, quanto em vários 

Ministérios, sobretudo no Ministério da Fazenda, em que o Secretário da 

Receita na época era o Everardo Maciel, também no Ministério das 

Comunicações que tinha como ministro o Pimenta da Veiga e o Ministério 

da Cultura também participou.  

 

                                                                                                                                                         
geral da Columbia Tristar Buena Vista Filmes do Brasil, Rodrigo Saturnino Braga e de um representante da 

indústria televisiva, o funcionário da TV Globo, Evandro Guimarães (ALVARENGA, 2010). 
88

 As mudanças têm como foco a criação da cota de tela para a produção independente na programação 

televisiva; a ampliação dos segmentos de empresas a pagarem a Contribuição para o Desenvolvimento da 

Indústria Cinematográfica; e o prolongamento das leis de renúncia fiscal (ALVARENGA, 2010). 
89

 Dentre as quais: o estabelecimento dos princípios gerais da Política Nacional do Cinema, a criação do 

Conselho Superior do Cinema e da Agência Nacional do Cinema (Ancine), a instituição do Programa de Apoio 

ao Desenvolvimento do Cinema Nacional (Prodecine), a autorização para criar Fundos de Financiamento da 

Indústria Cinematográfica Nacional (Funcines) e a alteração da legislação sobre a Contribuição para o 

Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Codecine) (BRASIL, 2001b). 
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Ou seja, a fim de evitar polêmicas e embates em torno das propostas apresentadas pelo 

Gedic, a elaboração da norma jurídica se dá de forma sigilosa e reduzida a um pequeno 

número de pessoas. Ademais, sua instituição através de MP, e não de uma Lei – que 

implicaria discussão e apreciação pelo Congresso Nacional e pelo Senado –, também revela o 

caráter antidemocrático do processo. 

Em relação à Ancine, por exemplo, a proposta inicial, segundo Gustavo Dahl (2010) é 

de criação de uma agência reguladora que viesse a abarcar todo o setor audiovisual, e não 

apenas o cinema. No entanto, as pressões dos radiodifusores, naquele momento, somam-se à 

urgência para a publicação da norma jurídica, visto que a promulgação da Emenda 

Constitucional n.º 32, com o intuito de coibir os abusos do poder executivo em relação às 

Medidas Provisórias
90

, é iminente. (BRASIL, 2001a) 

[q]uando a Medida Provisória (MP) estava pronta e o Ministério das 

Comunicações tinha participado, houve uma manifestação conjunta das 

emissoras de televisão se recusando em serem reguladas pelo governo e pela 

MP, elas conversaram com o presidente Fernando Henrique para 

comunicarem que não estavam de acordo com as propostas da MP, fazendo 

uma pressão violenta, então o governo federal recuou e restringiu a MP ao 

cinema e à produção videofonográfica. [...] o termo videofonográfico foi 

modificado dois dias antes da aprovação da MP, numa reunião tensa na Casa 

Civil com a presença de alguns elementos, do relator e de grupos da 

televisão, considerando o fato de não haver viabilidade para a aprovação da 

MP. (DAHL, 2010, pp. 134-135) 

 

A nova agência reduz, portanto, seu campo de atuação, excluindo toda e qualquer 

menção à regulação televisiva. O governo também suprime da MP a proposta de taxação das 

emissoras, em 4% do faturamento bruto, para co-produção de obras cinematográficas. Outra 

questão que merece destaque é a vinculação da Ancine. O texto determina seu atrelamento ao 

Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comercio, no entanto, sua permanência 

transitória na estrutura da Casa Civil, prevista para durar um ano, é prorrogada em 2002, 

transferindo ao Governo posterior as decisões, e o confronto, entre a política cultural e a 

industrial. (BRASIL, 2001b) Por outro lado, a MP 2228-1, e as consequentes criação da 
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 Em caso de relevância e urgência, o Presidente pode baixar uma Medida Provisória, que tem força de lei, sem 

a participação do poder legislativo. Para sua conversão, de fato, em lei, a MP deve ser submetida às duas casas 

do Congresso Nacional para sua aprovação no prazo de 60 dias, prorrogável por igual período. No entanto, 

segundo Toshio Mukai (1999 apud PEDRON, 2000, p. 3) "o presidente da República [FHC] tomou a reiteração 

da edição das medidas provisórias uma praxe comum e corriqueira, tanto que passou a simplesmente reedita-las, 

mensalmente, com idêntico conteúdo e a mesma numeração". Dessa forma, a utilização ostensiva e inadequada 

deste dispositivo legal impulsiona a edição da Emenda Constitucional n.º 32/01. Para mais informações ver 

PEDRON (2000). A Emenda (BRASIL, 2001a), traz várias restrições ao uso do dispositivo, tais como: 
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Ancine e do Conselho Superior de Cinema configuram grandes conquistas da corporação 

cinematográfica. 

Entre 14 e 18 de novembro de 2001, é realizado, na cidade do Rio de Janeiro, o IV 

Congresso Brasileiro de Cinema (IV CBC). Sua carta final demarca as conquistas da 

mobilização resultante do III CBC, em especial quanto à estruturação da Ancine e de uma 

política pública para o cinema. Por outro lado, reitera demandas, já apresentadas 

anteriormente e ainda não solucionadas: o estímulo à construção de salas de exibição, a 

internacionalização do cinema brasileiro, e a atuação efetiva do Estado no fomento e 

regulamentação da articulação entre o cinema e a televisão. Sobre este último aspecto, o 

Relatório Final do IV CBC é enfático: 

O IV Congresso Brasileiro de Cinema chama a si a defesa do conteúdo 

audiovisual nacional, absolutamente convicto de que o Cinema Brasileiro é 

expressão essencial da criatividade e diversidade cultural do povo brasileiro. 

Reconhecem, os congressistas, que o cinema nacional é produzido com 

recursos do povo brasileiro, que também é, em última instância, o 

financiador da TV brasileira, tendo, portanto, o direito de acesso ao seu 

cinema, em sua TV. É intolerável a persistência do excessivo e quase 

incontrolável poder dos meios de comunicação social sobre a vida cultural e 

política da nação (IV CONGRESSO BRASILEIRO DE CINEMA, 2001, 

online). 

 

Em que pesem os avanços obtidos no período, as políticas para o setor audiovisual são 

formuladas e implementadas de forma desintegrada e a televisão segue restrita ao âmbito do 

Ministério das Comunicações — de um ponto de vista eminentemente técnico —, de modo 

que:  

as áreas de Educação e Cultura pouco tiveram a dizer a respeito, exceto no campo 

de suas emissoras específicas, de escassa audiência. Assim, quanto ao conteúdo da 

programação e em especial quanto ao seu compromisso com valores democráticos, 

o poder público pouco tem efetuado, ficando as poucas iniciativas positivas e as 

muitas duvidosas ao exclusivo arbítrio das emissoras (JANINE, 2001, p.01). 

 

Significa dizer que a ausência de uma política pública efetiva implica na instituição de 

uma política comunicacional — e, portanto, cultural — regida apenas pelos interesses do 

mercado. Ainda que não possamos falar em alterações substanciais, esse quadro passa a 

apresentar novos matizes a partir dos debates iniciados ainda durante a campanha eleitoral que 

resulta na eleição de Luís Inácio Lula da Silva, período descrito a seguir. 

                                                                                                                                                         
delimitação das matérias compatíveis com o instituto, mudanças no prazo de apreciação pelo Congresso 

Nacional e finalmente, a previsão legal da impossibilidade da reedição das medidas provisórias. 
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2. POLÍTICA CULTURAL E TV PÚBLICA: AGENDAMENTO E MOBILIZAÇÃO 

 

Após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil, em 01 de janeiro 

de 2001, diversas instituições e agentes pertencentes à esfera do governo federal, no campo da 

cultura, passam a reclamar a pauta da televisão, e consequentemente da TV pública, para além 

de outros agentes e instituições que historicamente acolhiam o tema.  

A fim de apreender o modo como essa apropriação se desenvolve, propomos uma 

reflexão sobre o modo como se organizam as instituições estatais, no período, a partir das 

perspectivas e experiências dos sujeitos que cotidianamente produzem representações e 

práticas correspondentes a este domínio social. Neste sentido, fazemos nossas as palavras de 

Ernesto Bohoslavsky e Germán Soprano (2009, p. 30): 

Nos ha interesado saber cuáles son los conflictos que identifican y 

perciben los agentes en el desempeño cotidiano y específico de sus 

tareas y al interior de sus instituciones de pertenencia. De allí que las 

preocupaciones que aquí proponemos pensar estén centradas en torno  

de eso que llamamos “el rostro humano del Estado”, no tanto para 

enfatizar aquellos comportamientos sociales que el sentido común 

suele asociar con la bondad, la filantropía o el ‘Welfare State’, sino 

para centrarnos en la actividad de los sujetos concretos que habitan y 

dan vida al Estado, que “son” el Estado
91

. 

 

Ou seja, o rosto humano do estado ganha feições diversas a partir da ascensão de novos 

protagonistas ao processo político e da influência de uma agenda política modernizadora. Tais 

aspectos também contribuem para o surgimento de tensões e reordenamentos na demarcação 

das áreas de atuação no setor audiovisual, inclusive no que diz respeito à competência entre os 

diversos órgãos estatais. Longe de ser transparente como infundem os programas, documentos 

e discursos; os direcionamentos, representações e recursos empreendidos na definição das 

políticas para o setor são resultado de múltiplas interferências, seja de instituições, seja dos 

mais diversos agentes.  

Sob esta perspectiva, analisamos, neste capítulo, o processo de demarcação da TV 

pública como um problema emergente, a ser incluído na agenda governamental. Por meio de 
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 Interessou-nos saber quais são os conflitos que os agentes identificam e percebem no desempenho  cotidiano e 

específico de suas tarefas e no interior de suas instituições de pertencimento. Motivo pelo qual as preocupações 

que propomos pensar aqui estejam centradas em torno disso que chamamos “o rosto humano do Estado”, menos 

para enfatizar aqueles comportamentos sociais que o sentido comum costuma associar com a bondade, a 
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eventos, documentos, discussões e iniciativas diversas, o tema é introduzido de forma 

inaugural e paulatina nas políticas para a cultura desde a campanha para a presidência no ano 

de 2002, e ganha corpo na primeira gestão do Presidente Lula. 

 

2.1. CAMPANHA PRESIDENCIAL E OS CAMPOS DA CULTURA E COMUNICAÇÃO 

A campanha eleitoral de 2002 é marcada, no âmbito da construção de uma imagem 

pública do então candidato a presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo signo da 

mudança. Segundo Rubim (2003b), diante desta imensa demanda popular detectada nas 

sondagens realizadas, Lula deveria transmitir uma imagem de segurança, afiançando a 

condução, sem sobressaltos, desta mudança. Seria a “esperança superando o medo”, outro 

potente emblema da eleição.  

Uma das faces do dilema respondia pela denominação competência, ou 

melhor, pela atribuição e reconhecimento públicos da competência de Lula 

governar o país, realizar a mudança, trilhar um itinerário novo, mas seguro. 

O esforço da campanha para demonstrar que o candidato Lula detinha 

um programa de governo qualificado e uma equipe competente para 

poder gerir o país está presente já na formatação produzida para a 

apresentação inicial de seu programa no horário eleitoral gratuito: 

especialistas de diversas áreas trabalham com Lula na construção de um 

projeto para o Brasil (RUBIM, 2003b, p. 09, grifo nosso). 

 

Entretanto, para além de uma mera estratégia eleitoral, a formulação de um programa de 

governo para a cultura por uma equipe qualificada e comprometida com esta área merece ser 

destacada. O documento também tem consequências para o audiovisual, pois é a partir de sua 

divulgação que se percebe a necessidade de se promover um maior aprofundamento das 

reflexões ali infundidas, reforçando a necessidade de se delinear uma política pública para o 

setor. 

 

2.1.1 A imaginação a serviço do Brasil 

No que diz respeito ao setor cultural, de forma mais ampla, o Partido dos Trabalhadores 

(PT) organiza ainda durante a campanha a discussão de um programa que envolve inúmeros 

militantes e consultas a artistas e intelectuais, com a realização de seminários nas cinco 

regiões brasileiras (nas cidades de São Paulo, Porto Alegre, Belém, Recife e Campo Grande), 

                                                                                                                                                         
filantropia ou o Welfare State, mas para nos centrar na atividade dos sujeitos concretos que habitam e dão vida 

ao Estado, que “são” o Estado. (tradução nossa) 



87 

 

 

 

além de um encontro nacional em Belo Horizonte. Destas discussões, nasce o documento A 

imaginação a serviço do Brasil
92

 (COLIGAÇÃO LULA PRESIDENTE, 2002). Quanto à sua 

elaboração, em entrevista ao periódico Políticas Culturais em Revista, José Nascimento 

Júnior, relata: 

[...] havia uma energia que movimentava uma série de agentes para fazer 

inúmeras reuniões pelo país na formulação do próprio programa, que tinha 

uma base e depois foi se adensando. Então, o que de fato ocorreu é que ao 

final nós formamos aquele A imaginação a serviço do Brasil, o programa de 

2002, talvez, na história do PT, o momento mais intenso da formulação de 

um programa de governo para área cultural (NASCIMENTO JÚNIOR, 

2009, p. 155). 

 

Dentre outros importantes aspectos abordados pelo documento, toma relevo para este 

estudo a inclusão, de forma explícita e embrionária, da comunicação como um dos temas 

prioritários na formulação de políticas públicas de cultura para o Brasil. Além de do sociólogo 

e ex-presidente do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), José Nascimento Júnior, sua 

elaboração conta com a participação de atores relevantes para a construção e implantação do 

novo Ministério da Cultura
93

 e de suas políticas. São exemplos desta afirmação o ator Antonio 

Grassi, ex-presidente da Fundação Nacional das Artes (Funarte); o ator Sergio Mamberti que 

ocupa diversos cargos no Ministério, como a presidência da Funarte, a chefia da Secretaria da 

Diversidade e Identidades Culturais e, atualmente, da Secretaria de Políticas Culturais; o 

antropólogo Márcio Meira
94

, que torna-se secretário de Patrimônio, Museus e Artes Plásticas 

e de Articulação Institucional; do arquiteto João Roberto Peixe, ex-secretário de Articulação 

Institucional, dentre outros. 

Também deve ser destacada a colaboração de diversos agentes historicamente ligados 

ao campo da comunicação, como o jornalista Celso Schroeder, o teórico e professor Antonio 

Albino Canelas Rubim, o jornalista e professor Eugênio Bucci (que se tornaria presidente da 

Empresa Brasileira de Comunicação./Radiobrás de 2003 a 2007), o deputado, jornalista e 
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 O título do documento faz alusão a um dos slogans do movimento francês de Maio de 68, “A imaginação ao 

poder”.  A partir dessa proclamação, o conceito de imaginação ousada e interventiva, capaz de gerar novas 

visões para enfrentar os problemas e conflitos sociais é trazido, então, para a ordem de protestos. Alexandra 

Patrícia das Neves Ribeiro (2012, p. 17), em sua dissertação de mestrado A imaginação ao poder em educação 

visual, assevera que “A Imaginação ao poder foi uma proclamação revolucionária porque se tentava 

compreender que a verdade não estava apenas na realidade, mas também no imaginário. Estudantes e intelectuais 

conseguiram incutir esta ideia, de que o imaginário é talvez o lugar mais livre em que o homem se pode apoiar e 

sonhar”. 
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 O poeta Hamilton Pereira, conhecido pelo pseudônimo Pedro Tierra, que atua de forma destacada na 

elaboração do documento, também passa a compor os quadros do governo federal no primeiro mandato, mas na 

pasta do Ministério do Meio Ambiente como secretário de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental. 
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 Nomeado presidente da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), em 2007, cargo em que permanece até 2012. 
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professor Emiliano José, dentre outros. Tal participação certamente contribui para a 

introdução do tema da televisão, e em especial da TV pública nos debates sobre a cultura. 

A imaginação a serviço do Brasil toma como base seis eixos principais: 1) Cultura 

como Política de Estado; 2) Economia da Cultura; 3) Gestão Democrática; 4) Direito à 

Memória; 5) Cultura e Comunicação; e 6) Transversalidades das Políticas Públicas de 

Cultura. No que se refere às relações entre comunicação e cultura, são apresentadas propostas 

audaciosas: a tão reivindicada regulamentação das comunicações conforme disposto na 

Constituição de 1988, com ênfase em aspectos como a regionalização da produção do 

conteúdo audiovisual, o estímulo à produção independente e nacional, a democratização e o 

funcionamento efetivo do Conselho Nacional de Comunicação Social; a taxação de emissoras 

com vistas à criação do Fundo de Apoio à Radiodifusão Comunitária, bem como o 

entrelaçamento desta modalidade de comunicação com os veículos de comunicação do setor 

público.  

As alusões à comunicação pública, por sua vez, são tímidas em seus objetivos, ainda 

que correspondam a três dos seis subtópicos do eixo “Cultura e Comunicação”. A primeira 

delas, no subtópico 5.2, recomenda: 

[...] utilizar a Empresa Brasileira de Comunicação S.A. - a Radiobrás -, 

possuidora de uma rede nacional de TVs e rádio, incluindo uma agência de 

notícias (Agência Brasil), como um valioso instrumento de estímulo à 

produção e divulgação da produção cultural das diferentes regiões brasileiras 

que não encontram espaço na mídia comercial (COLIGAÇÃO LULA 

PRESIDENTE, 2002, p. 22) 

 

Em seguida, o texto indica a necessidade de reequipamento e ampliação da atuação 

territorial das emissoras públicas de comunicação, conceituadas de maneira genérica, em prol 

da consolidação de uma Rede Pública de Comunicação de alcance nacional. Por fim, sugere-

se que o processo de “regionalizar a produção informativa e cultural; estimular a produção 

independente; valorizar a cultura brasileira (...); divulgar conteúdos em sintonia com as 

campanhas de saúde pública e defesa da sustentabilidade ambiental” (COLIGAÇÃO LULA 

PRESIDENTE, 2002, p. 22 e 23) seja liderado pelas emissoras estatais – Empresa Brasileira 

de Comunicação/Radiobrás, a Agência Brasil e TV Nacional de Brasília, após a reorientação 

de suas perspectivas.  

O audiovisual, por sua vez, considerado como área “estratégica na formação do 

imaginário cultural do país” pelo documento, é alvo da mais longa e detalhada explanação 
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dentre todos os subtópicos. E sua inserção se dá no encerramento do documento, no eixo que 

trata da transversalidade da cultura, e não da comunicação. A opção é justificada pela sua 

complexidade e crescente importância econômica.  

Pelo caráter transversal de sua atividade, a produção e difusão audiovisual 

exigem um cuidadoso processo de discussão. Partimos da convicção de que 

o governo tem um papel fundamental a cumprir no estímulo à produção, 

distribuição e exibição do produto audiovisual brasileiro. Pelos fatores que 

envolve, pela complexidade do processo de elaboração, que conjuga a 

dimensão propriamente artística e cultural e a necessária dimensão industrial 

e comercial o que exige um tratamento interministerial, e pelas relações com 

o mercado, o produto audiovisual deve merecer um tratamento em outros 

capítulos do Programa de Governo. (...) A produção e difusão do audiovisual 

assumem uma importância cada vez maior no mundo contemporâneo. É, já 

de algum tempo, o segundo item das exportações norte-americanas, só 

ultrapassado pela indústria bélica. Este fato, por si só, nos dá a idéia do seu 

peso não apenas como um fator econômico, um ramo dinâmico, gerador de 

emprego e renda, mas também como portador de valores éticos, históricos, 

políticos e sociais cultivados pelo nosso povo. (COLIGAÇÃO LULA 

PRESIDENTE, 2002, p. 23 e 24) 

 

O texto prossegue afirmando a importância da distribuição e exibição para o cinema 

brasileiro, bem como a necessidade de fixar como diretriz uma política que estabeleça “um 

estreito vínculo entre a produção audiovisual brasileira e os mecanismos concretos de sua 

difusão: as redes de cinemas, as TVs abertas e fechadas, com as modificações que se fizerem 

necessárias na legislação” (Idem, ibidem). Recomenda-se, ainda, um amplo debate sobre a 

Ancine, cuja criação é considerada positiva, em relação ao seu lugar no governo e sua 

operação enquanto instrumento de política pública. 

Cabe ressaltar que a secção entre comunicação e audiovisual, no documento, expõe uma 

grande contradição do setor: a relutância em compreender o audiovisual para além do suporte 

cinematográfico. Sob tal perspectiva, é bastante oportuna a análise da gradual substituição do 

termo “cinema” pelo conceito mais abrangente de “audiovisual” nos discursos de cineastas e 

nas políticas públicas, evidenciada por Anita Simis e Melina Marson (2010, p. 21). No artigo, 

as autoras, ao se debruçarem sobre os discursos dos cineastas com especial ênfase no texto 

das resoluções do III CBC, concluem que: 

A contradição é gritante: embora se veja no audiovisual a solução para 

o problema de sustentabilidade do cinema brasileiro, ainda se prega o 

privilégio do cinema em relação à captação de recursos. Ou seja, o campo 

cinematográfico utiliza o conceito de audiovisual para alavancar o cinema, 

mas não se vê esse cinema como parte dessa indústria, e a ideia de 

audiovisual então fica restrita. 
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Tal assertiva também se adéqua ao documento A imaginação a serviço do Brasil. No 

documento, apesar das manifestações que ratificam o reconhecimento dos meios de 

comunicação massivos, especificamente a radiodifusão, como parte integrante do setor 

audiovisual, opta-se pela manutenção da separação histórica e mesmo conservadora entre 

estes dois âmbitos (COLIGAÇÃO LULA PRESIDENTE, 2002).  

De todo modo, mesmo que as propostas sejam apresentadas de maneira preliminar, sua 

inclusão em um programa de governo para a cultura merece relevo pelo caráter inaugurador e 

participativo. Também é necessário ponderar que, dada a natureza e o propósito de um texto 

voltado para uma campanha eleitoral, determinadas questões do campo comunicacional que 

venham a suscitar maiores controvérsias devem ser, obviamente, evitados. José Nascimento 

Júnior (2009, p. 155) destaca, ainda, a falta de experiência em gestão pública da equipe. 

[a]o final nós formamos aquele A imaginação a serviço do Brasil, o 

programa de 2002, talvez, na história do PT, o momento mais intenso da 

formulação de um programa de governo para área cultural. Com todos os 

limites que, olhando agora para trás, se vê naquelas formulações, mas 

também não dava para pedir um exercício de formulação para além da 

experiência da gestão, pois ainda não a tínhamos do ponto de vista da 

dimensão do governo federal. Havia muitos desejos, muita expectativa, 

algumas opiniões gerais, que ao longo dessa gestão se confirmaram, se 

adensaram, criaram musculatura ao longo da gestão. 

 

Em que pesem tais limitações, A imaginação a serviço do Brasil torna-se uma das 

principais bases para as políticas culturais impulsionadas pelo novo governo. Para a área do 

audiovisual, mais especificamente, dois outros documentos merecem evidência: a Declaração 

do Canecão, também conhecido como Documento Nelson Pereira dos Santos/Orlando Senna 

e o Relatório do Seminário Nacional de Audiovisual, compilação do evento de mesmo nome, 

realizado nos dias 03 e 04 de dezembro de 2002, no Rio de Janeiro. 

 

2.1.2 Formulações para o setor audiovisual  

Como já mencionado, a entrada e intervenção de determinados agentes na administração 

pública engendram uma nova dinâmica à agenda da cultura após a posse, e mesmo durante a 

campanha. Deste modo, faz-se necessário retomar também a campanha eleitoral de 2002 para 

os cargos de governadores e presidente, quando o cineasta Orlando Senna, relevante 
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protagonista do processo ora analisado, assume a subsecretaria do audiovisual, na Secretaria 

Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, no rápido governo Benedita da Silva
95

. 

Em longo depoimento ao jornalista Hermes Leal, para o livro Orlando Senna – O 

Homem da Montanha (2008a), Senna relata que o então Secretário de Cultura do Rio de 

Janeiro Antonio Grassi aposta, naquele momento, na possibilidade de implantar uma ação 

audiovisual marcante no curto período de sua gestão, por meio de ações incisivas, com 

resultados imediatos
96

. Grassi também acredita na reeleição da governadora Benedita e na 

eleição de Lula e, por isso, sua proposta para a subsecretaria inclui o esboço de uma política 

pública audiovisual que viesse a ser referência para os governos petistas. As expectativas, 

porém, se mostram infundadas. 

Logo ficamos sabendo, o Grassi e eu, que o plano não seria executado: o ex-

governador tinha deixado as finanças do Estado em ruínas, cofres vazios e 

muitas dívidas a curto prazo (de propósito, para dificultar a vida de 

Benedita) e, em conseqüência dessa situação, todas as ações do governo 

foram suspensas, com exceção da busca de recursos para fazer frente a 

pagamentos essenciais e ao combate à violência. Nem a Secretaria da 

Cultura nem outra qualquer podia assumir compromissos e não havia 

qualquer luz no fim do túnel. Nem um tostão, nada (SENNA, 2008a, p. 362). 

 

Diante das circunstâncias, resta apenas a elaboração de uma política pública audiovisual 

para o Rio de Janeiro, a partir de um amplo debate com entidades e profissionais do setor. 

Para Orlando Senna (2013), o desenvolvimento de uma política audiovisual para o estado, 

porém, não seria possível sem articulação com uma política nacional que viabilizasse um 

programa de industrialização cinematográfica, a partir da atualização da defasada legislação 

federal, que seguia beneficiando o produto audiovisual importado. 

Pedi ao PT que me indicasse um grupo de petistas ligados ao cinema e à 

televisão para trocarmos ideias, uma assessoria que se fazia necessária 

naquele momento. Nos reunimos várias vezes, no grupo estavam Paulo 

Thiago, Marisa Leão, Leopoldo Nunes, Antonio Pitanga, Hugo Carvana e o 

pessoal da área de cultura do partido, Hamilton Pereira, Sérgio Mamberti, 

Nilson Rodrigues e o próprio secretário Antonio Grassi. Expus a minha 

teoria, disse que não valeria a pena trabalhar apenas com o Rio, que 

tínhamos de pensar em uma política para Lula, que avançava para a vitória, a 
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 Com a renúncia do então Governador Anthony Garotinho do Partido Socialista Brasileiro (PSB) para 

concorrer à Presidência da República, sua vice, Benedita da Silva (PT), assumiu o governo do estado do Rio de 

Janeiro de 6 de abril de 2002 a 1 de janeiro de 2003. 
96

 Para cumprir com este propósito, Senna (2008a) propunha o fomento à produção através de editais, apoio à 

exibição de filmes realizados no estado (fomento a lançamentos, ingresso a um real em convênio com a 

Riofilme, programa de exibição gratuita nas praças e exibição de filmes nos canais de televisão estaduais, 

municipais, universitários e comunitários); instalação de uma film commission; e formulação de uma política 

audiovisual para o Rio de Janeiro, a ser implantada em cinco anos. Também se tencionava elevar a Subsecretaria 

do Audiovisual para uma Secretaria de Estado, a primeira a ser montada no Brasil. 
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onda vermelha já varrendo o Brasil. Boa parte das pessoas daquele grupo 

tinha acabado de redigir o programa de governo para a cultura, o documento 

A Imaginação a Serviço do Brasil, onde o audiovisual recebia um tratamento 

muito genérico e tímido... (SENNA, 2008a, p. 363) 

 

O plano de elaborar um programa específico para o audiovisual – que inclui a realização 

de um diagnóstico do setor, consulta a profissionais do audiovisual e realização de um 

seminário –, enfatizando os aspectos esboçados n’A Imaginação a Serviço do Brasil é 

aprovado pela equipe da campanha, devendo ser concluído antes da posse do então candidato 

Lula. Tendo em vista a proximidade da data para o anúncio do programa A Imaginação a 

Serviço do Brasil, que ocorreria no dia 21 de outubro, uma semana antes da votação do 

segundo turno, Senna redige, juntamente com o cineasta Nelson Pereira dos Santos, um 

documento de cerca de duas páginas, com a síntese da proposta específica para o audiovisual. 

O texto, referendado pelas entidades do setor, é lido por Nelson Pereira dos Santos no evento 

que reúne intelectuais, artistas e trabalhadores da cultura na casa de espetáculos Canecão, na 

cidade do Rio de Janeiro.  

As propostas incorporam e sintetizam os aspectos mais contundentes das conclusões do 

III e do IV Congressos Brasileiro de Cinema (CBC), presididos pelo cineasta Gustavo Dahl e 

realizados nos anos de 2000 e 2001, e mesmo dos debates no interior do Gedic, cuja 

constituição, conforme explicitado, é impulsionada pelas reivindicações do III CBC e resulta 

na criação da Agência Nacional de Cinema (Ancine) e Conselho Superior de Cinema
97

 (CSC), 

em 2001. (SENNA, 2008a). 

Adotado como matéria essencial para a elaboração do programa de políticas públicas de 

audiovisual empreendidas posteriormente pelo Ministério da Cultura, o texto traz como 

princípios o caráter de excepcionalidade
98

 das indústrias culturais enquanto bens e serviços 

voltados ao mercado, a relevância do audiovisual como atividade econômica e a necessidade 
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 O Conselho Superior de Cinema, órgão que tem por finalidade a formulação e a implementação de políticas 

públicas para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, é formado por representantes de nove 

ministérios (Casa Civil, Justiça, Relações Exteriores, Fazenda, Cultura, Comunicações, Educação, 

Desenvolvimento e Secretaria de Comunicação de Governo), seis representantes do setor cinematográfico e três 

da sociedade civil, conforme determina o Decreto nº 4.858 de 2003. (BRASIL, 2003a) 
98

 O princípio da “exceção cultural” é inicialmente reivindicado pela França no âmbito do Acordo Geral sobre 

Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT), em sua Rodada do Uruguai de 1994, em meio às divergências com os 

Estados Unidos quanto à natureza excepcional dos bens e serviços culturais. Segundo este princípio, bens e 

serviços culturais − como o cinema e outros bens audiovisuais − têm natureza particular e não podem ser 

classificados apenas pelos seus aspectos comerciais, pois veiculam conteúdos, valores e modos de vida, que são 

parte integrante da identidade cultural de um país e refletem a diversidade criativa dos indivíduos. A “exceção 

cultural” é substituída pelo conceito da diversidade cultural defendido pela UNESCO, expresso na Declaração 
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do incentivo à circulação interna do produto audiovisual e à conquista do mercado 

internacional. Dentre as sugestões, a inserção do audiovisual na esfera dos temas estratégicos 

do país, bem como a execução de políticas para: a instalação plena da recém-criada Ancine; o 

aumento significativo da participação do Ministério da Cultura no fomento à atividade; 

ampliação do acesso aos produtos audiovisuais nacionais; a formação de novos profissionais; 

a reformulação das leis de incentivo fiscal; o acesso da produção audiovisual brasileira 

independente à programação das emissoras de televisão; a instituição da produção televisiva 

regional; e o desenvolvimento de uma política externa sólida para o audiovisual brasileiro. 

Nas palavras de Senna (2008a, p. 365): 

Nelson leu o texto naquele flamejante encontro do Canecão e aconteceu o 

que os trabalhadores audiovisuais queriam: o tema ganhou evidência e 

urgência e os preparativos para o Seminário Nacional do Audiovisual foram 

acelerados em todo o País. 

 

Uma semana depois, no dia 27 de outubro de 2002, Lula é eleito presidente do Brasil e é 

com a participação da equipe de transição e integrantes da comissão do programa de cultura 

do PT, que se realiza, então, o Seminário Nacional do Audiovisual, nos dias 3 e 4 de 

dezembro, na Biblioteca Pública Nacional, no Rio de Janeiro. Comparecem ao evento cerca 

de 150 pessoas dos diversos estados brasileiros, representantes de entidades do setor e 

convidados de áreas afins, como ciência e tecnologia, relações internacionais, educação etc. 

Além das reflexões resultantes dos III e IV CBCs e do Gedic, já presentes na Declaração do 

Canecão, as discussões se baseiam em reuniões prévias com lideranças setoriais, realizadas 

durante o mês de novembro, e em cinco mesas, dividas pelos seguintes temas: Ancine (duas 

mesas), leis de incentivo, televisão, cinema cultural, e política externa. O relatório final cuja 

redação fica a cargo de Orlando Senna, possui onze páginas e é composto pela apresentação 

de um breve diagnóstico de cada uma destas áreas temáticas, com respectivas propostas para a 

implantação de programas e políticas. 

Assentado em um longo processo de debates sobre o setor, nas mais diversas instâncias, 

este último documento norteia, de forma mais enfática e elaborada, as políticas para o 

audiovisual. As principais reivindicações giram em torno do desenvolvimento do setor, por 

meio da criação de condições de mercado para o produto nacional, da revisão e adequação das 

                                                                                                                                                         
Universal sobre Diversidade Cultural (2001) e respaldado pela Convenção sobre a Proteção e Promoção da 

Diversidade das Expressões Culturais (2005). (DUPIN, 2009) 
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leis de incentivo, do estímulo à produção independente e regionalizada e da ampliação e 

aprofundamento das relações internacionais.  

Para esta pesquisa, merece destaque o reconhecimento da necessidade de integração 

entre os segmentos do audiovisual e da importância da televisão para a expansão desse 

mercado no país, cujas políticas não devem, na visão de seus formuladores, restringir-se ao 

cinema. Tais questões são apontadas já nas duas primeiras mesas que debatem a Ancine, 

conforme se depreende das propostas 3, 4 e 6: 

3. Nova formatação do mercado audiovisual no Brasil. (...) A legislação 

desta nova formatação deve estabelecer limite máximo de ocupação do 

mercado para produtos audiovisuais, já que existem situações de oligopólio e 

integração vertical com risco de hegemonia cultural e de exclusão do 

produto cultural brasileiro. 

4. As políticas para esta nova formatação devem ter como enfoque a 

conjugação dos diversos segmentos da área audiovisual, tratando-os como 

um mercado único: o cinema, a televisão, o vídeo-home, DVD e outros. (...) 

6. Retomada da formulação inicial da Ancine, com a reincorporação do setor 

da televisão, a partir do conceito da vinculação entre os diversos tipos de 

produção audiovisual. Esta formulação inicial previa a Ancinav - Agência 

Nacional do Audiovisual. 

(SENNA, 2002, p.02). 

 

A ausência da televisão, dentre os âmbitos a serem regulados pela agência, é 

diagnosticada como prejudicial na implantação de políticas isonômicas para os diversos 

segmentos do setor audiovisual. A busca por uma atuação integrada é considerada mais 

condizente com a atual conjuntura social e tecnológica.  

A mesa três, que trata das leis de incentivo, também tangencia o tema da televisão, 

ainda que brevemente, ao apontar que “os recursos incentivados para a produção cultural 

estão fortemente concentrados nas produtoras que têm vínculo com a televisão” (SENNA, 

2002, p. 3). E neste sentido, sugere a criação de mecanismos de incentivo que estimulem as 

emissoras de TV, abertas ou por assinatura, a exibirem filmes brasileiros, bem com a adoção 

legal de ações educacionais e midiáticas com o objetivo de formar público para o cinema 

nacional. 

A mesa quatro tem como ponto central a televisão. O relevo adquirido pelo tema já 

demonstra, em si, um avanço sem precedentes. Para além deste aspecto mais genérico, porém, 

o relatório do Seminário diagnostica uma série de distorções e propõe medidas com 

rebatimentos em áreas diversas do segmento, a saber: a instalação e operação de uma Rede 

Pública de Televisão e a ampliação das possibilidades de captação de recursos para a TV 



95 

 

 

 

pública; a estipulação de percentuais mínimos obrigatórios de veiculação de produção 

regional e independente nas emissoras abertas públicas e privadas; a criação de mecanismos 

de fomento para a produção audiovisual independente e para sua veiculação na televisão; a 

criação de restrições legais para a propriedade cruzada de meios de comunicação; a facilitação 

do acesso da população aos canais pagos; e, por fim, a retomada da proposta de inclusão da 

TV aberta no âmbito da Agência Nacional do Audiovisual. Sugere-se, para tanto, a retomada 

das propostas apresentadas pelo Gedic, quando da criação da Ancine.  Num certo sentido, a 

dicotomia entre a televisão e o cinema é mantida, restringindo novamente ao segmento 

televisivo a função de mero reprodutor dos conteúdos cinematográficos. Vejamos:  

5.1) Cota de Tela 

Cada emissora de televisão, aberta ou por assinatura, fica obrigada a exibir, 

em sua programação, um certo número de filmes brasileiros por ano. 

5.2) Associação na Produção 

Cada emissora de televisão aberta ou por assinatura investirá 2% de seu 

faturamento em publicidade na co-produção de filmes brasileiros. 

5.3) Aquisição de Direitos 

Cada emissora de televisão aberta ou por assinatura investirá 2% de seu 

faturamento em publicidade na aquisição de direitos de exibição de filmes 

brasileiros. 

5.4) Promoção e Publicidade 

As emissoras de televisão aberta e por assinatura reservarão parte de seu 

espaço publicitário à promoção institucional do cinema brasileiro (SENNA, 

2002, p. 04). 

 

Por recuperar as elaborações iniciais do Gedic, não causa surpresa a compreensão dos 

segmentos de forma isolada, em detrimento da inegável integração do setor audiovisual. 

Naquele momento, a elaboração das políticas para o audiovisual por parte dos profissionais da 

área dava seus primeiros passos.  

A mesa cinco, que debate o cinema cultural menciona a televisão apenas pontualmente 

ao sugerir que, como ação de fomento à preservação, haja incentivos à “exibição, nos canais 

abertos de televisão e nos circuitos comerciais, de filmes brasileiros restaurados” (SENNA, 

2002, p. 08). Já a mesa seis enfatiza seu conteúdo, ao propor o estabelecimento de medidas 

para a ampliação da exportação de programas televisivos nacionais, potencializada pela 

veemência de sua produção do país. 

Por fim, o documento conta com seis propostas consideradas urgentes, para os 100 

primeiros dias de governo. São elas: 1) a manutenção da Ancine na Casa Civil, a fim de que 
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se analisasse em profundidade o melhor lugar para sua vinculação
99

; 2) a entrega de proposta 

que determinasse o tratamento diferenciado para os produtos audiovisuais na Organização 

Mundial do Comércio (OMC)
100

, por parte do Ministério das Relações Exteriores (MRE); 3) a 

defesa, também pelo MRE, dos princípios da Diversidade e Exceção Culturais, em especial no 

que diz respeito ao audiovisual, nas negociações para a criação da Área de Livre Comércio 

das Américas (ALCA); 4) a instituição de medidas em prol da reformatação do mercado 

audiovisual nacional, incluindo o reordenamento da Ancine, do Conselho Superior de 

Cinema, das leis de incentivo e da regulação da televisão aberta e paga; 5) a elaboração e 

anúncio das primeiras providências para a criação da Rede Pública de Televisão e do Circuito 

Popular de Exibição Cinematográfica; e, por fim, 6) o empenho político para a aprovação, no 

Senado, do substitutivo da deputada Jandira Feghali, que regulamenta o Art. 221 da 

Constituição, que trata da regionalização da programação televisiva. 

A análise deste documento, e dos textos que o antecedem e influenciam, demonstra a 

progressiva relevância que a televisão, seja comercial ou de caráter público, adquire nas 

formulações acerca das políticas culturais para o audiovisual. O amadurecimento das 

reflexões contribui para a percepção da necessidade de se integrar cada vez mais os 

segmentos do setor. Segundo Orlando Senna: 

[...] não foi muito difícil porque, no sentido da capacidade da coisa, de se 

chegar a algo em pouco tempo, havia um trabalho já feito. Quem 

acompanhou isso sabe, tem a lembrança desses Congressos Brasileiros de 

Cinema que, na verdade, aprofundaram como nunca se havia aprofundado 

no Brasil as questões audiovisuais. Apenas o que eu tive de fazer foi uma 

correção, no sentido de que os congressos evidentemente tinham um foco 

muito maior no cinema e, por isso, foi necessário se fazer o Seminário do 

Audiovisual no Rio, para que já no projeto de Governo se tivesse a abertura 

de estarmos tratando de uma atividade mais ampla do que o cinema, ou seja, 

também aí, nesse seminário, apareceram os conceitos mais importantes, 

digamos, da gestão, que foi a abrangência de considerar a atividade, de 

considerar a legislação, que tentamos construir, (...) ou seja, é uma coisa só, 

não se pode fazer uma política pública para o cinema apenas, a essa altura. 

Por quê? Porque o cinema está intimamente interligado, digamos assim, com 

a televisão, e agora também cada vez mais com a internet. Então isso foi o 

conceito básico, digamos assim, das políticas culturais que eu desenvolvi. 

(SENNA, 2009, p. 159) 

 

                                                 
99

 A vinculação da Ancine ao Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento ocorreria de forma 

automática em 05 de setembro de 2002. No entanto, no mês de junho, o então diretor da Agência é surpreendido 

pelo Decreto nº. 4.283, que prorroga a vinculação desta entidade à Casa Civil até o dia 31 de dezembro do 

mesmo ano (DAHL, 2010; BRASIL, 2002a). Naquele momento, o Governo FHC transfere, portanto, o encargo 

da transferência para o seu sucessor. 
100

 A urgência leva em consideração que o Cronograma de Compromissos Específicos estabelece como prazo o 

dia 31 de março de 2003 para apresentação da proposta (SENNA, 2002).  
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As exposições e debates realizados são gravados e organizados em um relatório, cuja 

redação final caberia ao coordenador do seminário, Orlando Senna
101

. O documento é 

apresentado à Coordenação do Programa de Governo e à equipe de transição e entregue em 

mãos ao presidente Lula por Antonio Grassi e Márcio Meira, poucos dias antes da posse. 

(SENNA, 2008a).  

 

2.2. INTERSEÇÕES ENTRE COMUNICAÇÃO E CULTURA NO GOVERNO LULA: 

AGENTES E CONTEXTO 

Referendados os documentos que embasariam a atuação do novo Ministério da Cultura 

durante o primeiro mandato do governo Lula, nos ateremos às instituições e entidades, mas 

também, em especial, nos “agentes eficientes”. A noção é utilizada por Pierre Bourdieu 

(2001) para se referir, especificamente, aos indivíduos que possuem suficiente autoridade para 

orientar de fato as políticas – que, no caso desta investigação, referem-se aos campos da 

comunicação e da cultura e às interseções entre eles – a fim de estabelecer a estrutura de 

“distribuição de forças” no processo analisado. Ainda segundo Bourdieu, 

Una vez establecida esa estructura, podremos examinar si las posiciones 

que los agentes (o los cuerpos) ocupan en ella corresponden – como puede 

plantearse como hipótesis – las tomas de posición que les son propias en las 

luchas para conservar o transformar la reglamentación en vigor; en otras 

palabras, si las diferencias objetivas en la distribución de los intereses y las 

cartas de triunfo pueden explicar las estrategias adoptadas en las luchas y, 

más precisamente, las alianzas o divisiones en campos
102

 (2001, p. 116). 

 

Portanto, sob a ótica das interrelações entre os agentes, Bourdieu sugere a enumeração 

dos “indivíduos eficientes”, tomando como base a análise de entrevistas, relatos institucionais, 

bem como as ocupações de poder reconhecidas. Trataremos de explicitar como e por quem se 

conformaram os principais órgãos estatais, bem como as entidades e atores externos a esta 

esfera, que influenciam e são influenciados pela tomada de posição da Secretaria de 
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 O trabalho de apuração e organização inicial do material é realizado por uma equipe formada por 

profissionais como Cláudio MacDowell, Nelson Hoineff, Vera Zaverucha, Jom Tob Azulay, dentre outros 

(SENNA, 2008) 
102

 Uma vez estabelecida essa estrutura, podemos examinar se as posições que os agentes (ou os corpos) ocupam 

nela correspondem – como se pode colocar como hipótese – às tomadas de posição que são próprias nas lutas 

para conservar ou transformar a regulamentação em vigor; em outras palavras, se as diferenças objetivas na 

distribuição dos interesses e das cartas de triunfo podem explicar as estratégias adotadas nas lutas e, mais 

precisamente, as alianças ou divisões em campos. (tradução nossa) 
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Audiovisual do Ministério da Cultura, ao apresentar propostas e ações transversais e 

abrangentes no campo da comunicação pública.  

Sob tal perspectiva, no início de 2003, o tema do cinema, na esfera estatal, restringe-se 

ao Ministério da Cultura e, ainda de forma incipiente, à Casa Civil e ao Ministério do 

Desenvolvimento Indústria e Comércio, devido às especificidades apresentadas pela Ancine. 

Já a televisão, diz respeito ao Ministério das Comunicações e à Secretaria de Comunicação da 

Presidência, pois cabe a esta última a supervisão de dois importantes órgãos de comunicação 

de caráter público/estatal no Governo Federal: a Empresa Brasileira de Comunicação 

(Radiobrás) e a Associação de Comunicação Educativa Roquette-Pinto (Acerp). Ambos os 

órgãos adquirem uma relevância cada vez mais acentuada ao longo do primeiro mandato, 

contribuindo para sedimentar o terreno propício à construção de um projeto de televisão 

pública no país.  

Por outro lado, não apenas os agentes estatais contribuem para trazer o tema da TV 

pública à tona e mantê-lo em evidência. Profissionais do setor audiovisual, entidades de 

classe, movimentos sociais, intelectuais também possuem uma atuação relevantes deste 

processo. 

 

2.2.1 O Ministério da Cultura 

O presidente Lula indica pessoalmente o cantor e compositor Gilberto Gil para 

comandar o Ministério da Cultura. A escolha ocorre dentro do que se convenciona chamar 

cota do presidente e não por meio de negociações com os partidos que dão sustentação ao 

governo. Sob tal perspectiva, uma importante noção para a reflexão ora proposta é a de capital 

político.  

E em que consiste o capital político? O cientista político Luís Felipe Miguel (2003, p. 

121), elucida que o capital político “baseia-se em porções de capital cultural (treinamento 

cognitivo para a ação política), capital social (redes de relações estabelecidas) e capital 

econômico (que dispõe do ócio necessário à prática política)”. Ademais, apoiando-se nas 

categorias presentes na teoria bourdieusiana, este autor elabora uma divisão das formas de 

capital político
103

 para a reflexão da realidade brasileira: 

                                                 
103

 Embora a categorização de Bourdieu inclua, ainda, o capital heróico, esta seria apenas uma subespécie de 

capital convertido, a partir de ação heróica em alguma situação de crise. Em sua reflexão do caso brasileiro, 

entretanto, o autor reformula sua divisão (MIGUEL, 2003). 
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a) capital delegado, entendido como o capital originário do próprio campo 

político e/ou estatal. Isto é, a notoriedade advinda de mandatos eletivos 

anteriores, da ocupação de cargos públicos (de confiança) no Poder 

Executivo e da militância partidária; 

b) capital convertido, ou seja, a popularidade conseguida em outros campos 

e deslocada para a política e também a transferência do capital econômico, 

por meio de campanhas eleitorais dispendiosas (idem, ibidem, grifos do 

autor). 
 

Embora o trecho acima transcrito se refira ao capital delegado como algo adquirido ao 

longo de uma trajetória, entendemos que esta forma de capital político também pode ser 

transmitida de forma imediata. Nas palavras do próprio Bourdieu, o capital político é um 

“crédito firmado na crença e no reconhecimento, ou mais precisamente nas inúmeras 

operações de crédito pelas quais os agentes conferem a uma pessoa – ou a um objeto – os 

próprios poderes que eles reconhecem” (2007, p. 187-188, grifos do autor).  

Ao analisar o modo como se constitui o capital político, Pierre Bourdieu (2011a, p. 204) 

assevera que:  

À medida que o campo político avança na história e que, notadamente com o 

desenvolvimento dos partidos, se institucionalizam os papéis, as tarefas 

políticas, a divisão do trabalho político, aparece um fenômeno muito 

importante: o capital político de um agente político dependerá primeiramente 

do peso político de seu partido e do peso que a pessoa considerada tem 

dentro de seu partido. 

 

A escolha de Gilberto Gil para comandar o Ministério da Cultura se coaduna com a 

perspectiva da crescente importância dos partidos para a constituição do capital político 

apenas em partes. Ao convidar o compositor, o presidente Lula revela que, além de considerar 

suas habilidades pessoais, também pretendia trazer para o governo o Partido Verde (PV) por 

acreditar que ele pertencesse a seus quadros. Descoberto o equívoco, mantém a decisão, pois 

“o Gil não precisa representar nenhum partido político” (LULA DA SILVA, 2008, p. 2). Ou 

seja, ainda que a expectativa partidária tenha sido frustrada, Gil é reconhecido como uma 

“autoridade propriamente cultural” (BOURDIEU, 2011b, p. 156) e detentor de um importante 

capital artístico, portanto simbólico, devido à relevância de sua atuação no campo cultural, 

sua consagrada produção musical e reconhecida militância em causas como o meio ambiente.  

O prestígio de Gil, “uma espécie de capital de reputação, um capital simbólico ligado à 

maneira de ser conhecido” (BOURDIEU, 2011a, p. 204), somado à legitimação conferida 

pelo presidente Lula, representam, portanto, a soma de capital delegado e convertido, que 

contribuem inegavelmente para a importância atribuída à cultura e a efetiva reorientação das 
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políticas empreendidas em sua gestão. Posteriormente, a estes elementos se somam a 

retomada do um “papel ativo do estado” (RUBIM, 2010, p. 64) em inúmeras áreas culturais, 

em circunstâncias democráticas; além de uma atuação abrangente, participativa, e por vezes 

até inauguradora
104

 do MinC no período. 

A opção pelo músico, no entanto, surpreende a equipe responsável pelo programa 

cultural do PT que vinha trabalhando na campanha eleitoral. Os considerados 

“ministeriáveis”, naquele momento, são nomes pertencentes ao quadro de militância do 

partido, como Hamilton Pereira, Antonio Grassi e Sérgio Marberti. 

Havia uma expectativa entre os participantes do processo de discussão que o 

Ministério da Cultura ficasse sob o comando do PT. Com a indicação de 

Gilberto Gil, foi realizada uma complexa negociação que garantiu a 

composição plural na equipe do ministério. Da formação inicial participaram 

pessoas próximas ao ministro Gilberto Gil, ao Partido Verde (PV), ao 

Partido dos Trabalhadores (PT) e logo ao Partido Comunista do Brasil 

(PCdoB). Esta composição, apesar das tensões inevitáveis, garantiu uma boa 

abertura e a incorporação de um conjunto amplo de ideias, inclusive muitas 

das contidas no documento “A imaginação a Serviço do Brasil”, que foram 

vitais para o trabalho desenvolvido posteriormente pelo ministério (RUBIM, 

2011, p. 39). 

 

Ou seja, embora não tenham assumido o cargo máximo do Ministério, conforme já 

mencionado, os membros da equipe responsável pela elaboração d’A imaginação a Serviço do 

Brasil – somados a profissionais de destacada atuação no setor, em grande parte oriundos 

também da militância política – exercem importantes funções no Ministério da Cultura. 

Em meio às propostas da nova gestão, cabe salientar alguns aspectos fundamentais. Em 

primeiro lugar, o MinC reivindica uma noção “antropológica” de cultura
105

. Em seu discurso 

de posse, por exemplo, Gilberto Gil explicita a forma como o Ministério passa a encarar o 

termo: 

Cultura como tudo aquilo que, no uso de qualquer coisa, se manifesta para 

além do mero valor de uso. Cultura como aquilo que, em cada objeto que 

produzimos, transcende o meramente técnico. Cultura como usina de 

símbolos de um povo. Cultura como conjunto de signos de cada comunidade 
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 Um exemplo é a política de atenção e apoio às culturais indígenas implantada pelo Ministério (MINISTÉRIO 

DA CULTURA, 2006 apud RUBIM, 2010). 
105

 A princípio, não há uma noção única de cultura na antropologia. Entretanto, a instituição, ao trazer a noção do 

que seria a cultura “no sentido antropológico”, busca incluir, no âmbito da cultura, setores não contemplados por 

uma ideia de cultura limitada e restrita à “alta cultura” ou “belas artes”. É importante perceber, no entanto, que o 

conceito de cultura, se ampliado ao seu extremo, torna-se pouco operacional, inclusive no sentido de orientar 

uma política pública efetiva, conforme já assinalado por autores como Isaura Botelho (2001a) e Albino Rubim 

(2008). 
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e de toda a nação. Cultura como o sentido de nossos atos, a soma de nossos 

gestos, o senso de nossos jeitos.  

Desta perspectiva, as ações do Ministério da Cultura deverão ser entendidas 

como exercícios de antropologia aplicada. (GIL, 2013a, p. 230). 

 

Um documento que exemplifica a abrangência dessa atuação é o Programa cultural 

para o desenvolvimento do país, elaborado pelo Ministério. Ali são explicitados, como 

políticas setoriais e eixos estruturantes da primeira gestão Gil (2003-2006): audiovisual; 

patrimônio, memória e preservação; cidadania e tecnologias sociais; identidades e diversidade 

cultural; cultura afro-brasileira; democratização, modernização e alcance nacional; um novo 

padrão de fomento, investimento e financiamento; economia da cultura; e política e presença 

internacional (BRASIL, 2007c). 

Em seu âmbito de atuação, torna-se possível, portanto, incluir outras modalidades de 

bens simbólicos, como as culturas populares, afro-brasileiras, indígenas, de gênero, das 

periferias, midiáticas etc. Duas importantes consequências desta escolha são a ampliação do 

público-alvo do ministério, pois suas políticas passam a abarcar não apenas artistas, criadores 

e setores ligados ao patrimônio, mas a totalidade da população como produtora de cultura; e a 

transversalidade da atuação do MinC. (Idem, ibidem). 

Para o ministro Gil, a inserção do órgão “no contexto em que o Estado começa a 

retomar o seu lugar e o seu papel na vida brasileira”, (2013b, p. 239) perpassa a solução de 

três questões-desafios: 

[a] retomada de seu papel constitucional de órgão formulador e executor de 

uma política cultural para o país; a sua reforma administrativa e a 

correspondente capacitação institucional, do ponto de vista técnico e 

organizacional, para operar tal política; e a obtenção dos recursos 

financeiros indispensáveis à implementação desta política, seus programas 

e projetos. (Idem, ibidem, p. 240) 

 

Ou seja, este ambicioso projeto tenciona realocar o campo da cultura nas políticas 

públicas, tanto em termos propositivos, como institucionais. Tal anseio perpassa as ações 

postas em prática por todo o ministério e, no setor audiovisual não poderia ser diferente.  

 

2.2.1.1 As propostas para a nova Secretaria do Audiovisual  

Antes da divulgação do novo Ministro da Cultura, a equipe de transição responsável 

pelo programa da cultura do PT já havia formalizado o convite a Orlando Senna para gerir a 
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Secretaria do Audiovisual, acreditando na escolha de um de seus colaboradores. Por este 

motivo, na primeira reunião de Gil com este grupo, o Relatório do Seminário Nacional de 

Audiovisual é apresentado como proposta de políticas para o setor, bem como o nome do 

coordenador do processo, para colocá-lo em prática. A indicação também é referendada pelo 

setor audiovisual. (SENNA, 2008a) A demora em formalizar o convite gera especulações na 

imprensa e, mesmo que inicialmente sugerida pelo PT, a nomeação do cineasta também era 

cara a Gil
106

. Convocado, ele se reúne com o Ministro para debater o programa elaborado para 

o setor. 

A conversa girou em como pôr em prática aquela quantidade de 

providências, quais as estratégias a serem adotadas, quais as sustentações 

políticas para ações públicas tão inéditas, que dificuldades encontraríamos 

no caminho. Ele deixou bem claro que estava ali para mudar radicalmente a 

qualidade da relação do Estado com a Cultura, nas dimensões do simbólico, 

do econômico e da cidadania, e para dotar o ministério de capacidade 

operacional no que se refere às indústrias culturais. E disse que eu devia 

entrar em ação imediatamente porque o tempo voa (SENNA, 2008a, p. 327). 

 

A atuação de Senna na Secretaria do Audiovisual (SAv)
107

 se inicia, portanto, tendo 

como principal norteador o relatório do Seminário de Audiovisual, apontado por ele como um 

“diagnóstico e uma via programática” (SENNA, 2003a), cuja participação de entidades e 

profissionais do setor em sua elaboração merece destaque. Também contribui para oxigenar a 

Secretaria, a renovação de seus quadros, a partir do ingresso de uma nova geração de 

profissionais da prática cotidiana e militante no setor audiovisual (SENNA, 2009). Em 

entrevista, o ex-assessor especial do Ministério para o Audiovisual, Mário Borgneth (2013, p. 

3) ressalta a importância destes agentes para a conformação das políticas que se seguiram: 

[...] um dos acertos do governo Lula, logo na partida, no campo audiovisual, 

foi o fato de que os gestores e os formuladores da política pública de 

audiovisual vieram exatamente do universo da produção e da luta política do 

audiovisual, tanto Orlando, quanto Leopoldo, quanto Manuel Rangel, quanto 

Mario Diamante, quanto Paulo Alcoforado, como Sérgio Sá Leitão... Quer 

dizer, todo mundo que estava ali naquele momento reunido em torno da 
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 Amigos de infância, Gilberto Gil e Orlando Senna se conhecem desde a década de 1950, quando foram 

colegas no Colégio Marista, em Salvador. (SENNA, 2008) Neste sentido, Senna narra que, durante sua primeira 

reunião com o então ministro Gil, este último, olhando os jornais comenta: “estou vendo aqui que você é cota do 

PT, é cota do setor e de não sei mais quem. Se lhe perguntarem diga a pura verdade, que você é cota de Gilberto 

Gil” (Idem, p. 327) 
107

 O Decreto nº 4.805 de 12 ago. de 2003, que promove a primeira reformulação do Ministério da Cultura 

renomeia a Secretaria de Audiovisual como Secretaria de Desenvolvimento das Artes Audiovisuais (BRASIL, 

2003b). No entanto, considerando a revogação desta denominação oito meses depois, pelo Decreto nº 5.036, de 7 

abr. 2004 (BRASIL, 2004a), optamos em não utilizá-la neste trabalho, a fim de evitar possíveis confusões de 

nomenclatura. 
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equipe do Orlando Senna eram pessoas que vinham do embate diário do 

fazer, do embate diário da produção independente. 

 

Por outro lado, o reconhecimento do caráter estratégico do audiovisual como uma 

indústria cultural, determina a permanência da SAv como única secretaria dedicada a um 

segmento artístico específico
108

, apostando na ampliação de suas atividades e, ao mesmo 

tempo, na integração entre os diversos elos da cadeia produtiva do audiovisual.  

Para o Ministério da Cultura, a Política Brasileira de Cinema e Audiovisual é 

uma questão estratégica, que deve ter, por parte do Poder Público, 

tratamento de assunto de Estado. (...) 

O conteúdo audiovisual, além de movimentar riquezas e interferir em todas 

as dimensões da economia, é determinante para a vida cultural do país, 

definindo padrões de comportamento social e influindo em todas as 

manifestações artísticas. (GIL, 2003, online) 

 

A introdução do audiovisual na agenda governamental e sua ascensão a tema estratégico 

do Estado, não é, porém, inaugurada pelo Ministério da Cultura. Conforme já dito, desde a 

construção do I Congresso Brasileiro de Cinema, em 2000, a mobilização dos profissionais do 

setor atrai a atenção estatal para o audiovisual. Estimulado pela forte crise no financiamento 

do cinema nacional, este evento, posteriormente transformado em uma entidade amplamente 

representativa do setor, suscita a criação de ações efetivas, a exemplo da formação do Gedic e 

a criação da Ancine, por parte do Governo FHC em prol de seu desenvolvimento. 

A inovação da gestão Orlando Senna/Gilberto Gil reside em promover, no âmbito da 

cultura, ações estruturadas e articuladas para o setor audiovisual. A acepção do seu caráter 

estratégico é uma premissa da gestão desde a formulação programática de suas ações, que 

conta com ampla participação dos profissionais e entidades da área. Ou seja, embora tivesse 

adquirido relevância na agenda governamental desde o Governo FHC, apenas a partir de 2003 

o tema é abarcado como política a ser empreendida pelo governo federal. 

A reflexão acima pode ser ilustrada a partir dos debates acerca da vinculação da Ancine 

ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e do Conselho 

Superior de Cinema à Casa Civil, pela MP 2.228-1 de 2001. O pressuposto de que as políticas 
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 Desde a reforma ministerial regulamentada pelo Decreto nº 4.805 de 2003, à exceção da Secretaria de 

Audiovisual, são extintas as secretarias do MinC dedicadas a segmentos artísticos. As secretarias de Livro e 

Leitura; Patrimônio, Museus e Artes Plásticas; Música e Artes Cênicas são substituídas pelas de Formulação e 

Avaliação de Políticas Culturais; Desenvolvimento de Programas e Projetos Culturais; Desenvolvimento das 

Artes Audiovisuais; Apoio à Preservação da Identidade Cultural; e Articulação Institucional e Difusão Cultural 

(BRASIL, 2003b). Tal configuração se mantém nas reformas seguintes e, ao fim do Governo Lula, além do 

Audiovisual, compõem a pasta as secretarias de Políticas Culturais; Cidadania Cultural; Identidade e Diversidade 

Cultual; Articulação Institucional; Fomento e Incentivo à Cultura (BRASIL, 2009).  
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para o audiovisual deveriam ser desenvolvidas com base em um tripé ministerial – MDIC, 

Casa Civil e MinC – por meio de uma atuação integrada e abrangente, considera que a crise 

no setor cinematográfico se atribui “à deficiente forma de relacionamento do setor 

cinematográfico com o governo e também à fragilidade do atual órgão governamental 

responsável pela política do cinema no Brasil, a Secretaria do Audiovisual do Ministério da 

Cultura” (CONGRESSO BRASILEIRO DE CINEMA, 2000, p. 1). Embora o relatório do 

Seminário Nacional de Audiovisual determine a emissão de um decreto mantendo a Ancine na 

Casa Civil
109

 para que o governo analise o tema em profundidade (SENNA, 2002), a 

perspectiva de sua vinculação ao MDIC ainda é hegemônica no início da gestão, conforme se 

depreende da entrevista concedida pelo Secretário Orlando Senna a Daniel Caetano e Ruy 

Gardnier, no dia 07 de fevereiro de 2003: 

O que aconteceu nesses últimos 15 dias foi muita movimentação no setor, 

aquela coisa de pessoas achando que deveria se repensar a saída da Ancine 

para o MDIC, gente falando que deveria juntar tudo no MinC, outras para 

que fosse para o Ministério das Comunicações... (...) No geral, nós 

continuamos no mesmo caminho, nessa primeira arrumação da "casa do 

cinema", e vamos cumprir o que o setor de cinema propôs, que é o tripé 

ministerial. Depois disso tudo arrumado, vai se voltar a estudar uma 

verdadeira reformatação do universo audiovisual brasileiro – até porque o 

próprio MinC está sendo reformatado também. Uma comissão, da qual faço 

parte inclusive, fará toda uma reforma no MinC, pois até agora ele não era 

um ministério para executar ou criar políticas públicas, estava sendo usado 

apenas para responder a demandas pontuais, não é? Todo um novo desenho 

está sendo pensado agora. E aí também a Secretaria do Audiovisual (SAv) 

requer algumas mudanças, para que depois se volte a discutir as propostas 

iniciais da Ancine. Mas agora o mais importante é instalar a Ancine, 

localizá-la no MDIC e tocar o barco (SENNA, 2003a, online). 

 

No entanto, a reforma no MinC então anunciada por Senna torna questionável a 

congruência do “tripé ministerial”, diante do empenho em robustecer a Secretaria do 

Audiovisual e ampliar seu escopo de atuação. Em pronunciamento no IV Fórum Brasil de 

Programação e Produção, em maio de 2003, o Secretário apresenta as perspectivas da 

política de audiovisual em torno de seis linhas programáticas: difusão, promoção, criação, 

patrimônio e pesquisa, formação e relações internacionais (SENNA, 2003b)
110

. Para tanto, 

                                                 
109

 Contrariando o decreto de 4.121 de 2002, que prevê a mudança para o Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior em setembro de 2002, a agência continua vinculada à Casa Civil até o fim daquele 

ano, por questões burocráticas e de cronograma (ALVARENGA, 2010; BRASIL, 2002b). Assim, no dia 1 de 

janeiro de 2003, o Decreto nº 4.566 determina a manutenção da vinculação (BRASIL, 2003c). 
110

 Embora a proposta tenha mantido o seu cerne, os eixos programáticos são reorganizados em quatro itens no 

Relatório de Gestão: produção/criação; difusão (com ênfase na promoção/exportação de conteúdo nacional); 

formação profissional e preservação da memória audiovisual; e política externa (BRASIL, 2006d). 
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propõe-se a integração a este órgão de instituições que se encontram dispersas. Além da 

Ancine e do CSC, atrelam-se à SAv, o Centro Técnico de Audiovisual (CTAv)
111

 e a 

Cinemateca Brasileira, respectivamente ligados à Funarte e ao Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

Por outro lado, a vinculação da Ancine ao MinC, para além do fortalecimento simbólico 

da atuação da pasta, também reforça sua ainda frágil estrutura física. Os 126 cargos 

comissionados que compunham a Ancine representam, na época, cerca de um terço dos 

cargos do Ministério (DAHL, 2010), fator que certamente contribui bastante para o empenho 

do MinC em agregar o órgão. Pelos motivos acima expostos, no dia 13 de outubro de 2003, na 

ocasião do lançamento do Programa Brasileiro de Cinema e Audiovisual, é então assinado o 

decreto que define o destino da Ancine. 

Com a vinculação da Ancine ao MinC, o Governo demonstra que entende e 

situa a cultura como vertente estratégica do desenvolvimento social e 

econômico do Brasil e de nossa nova inserção no mundo. Para que cada 

pessoa nascida neste país tenha não apenas o poder de comprar e consumir, 

mas também o de criar e sonhar, engajando-se na construção de um Brasil 

que seja efetivamente (e afetivamente) de todos. (GIL, 2003, online) 

 

São reafirmadas, portanto, a necessidade de se considerar a dupla natureza do 

audiovisual: seu viés artístico, cultural, simbólico; e sua face empresarial, industrial-

tecnológica e mercadológica. A SAv, apoiada na “radical reconfiguração da dimensão 

simbólica do mundo contemporâneo” (BRASIL, 2006b, p. 4 e 5), ressalta em seu Relatório de 

Gestão (2003-2006), duas características do sistema comunicacional na globalização: a “forte 

concentração do mercado global da mídia/entretenimento” e o “caráter assimétrico dos 

processos de circulação e de produção dos bens simbólicos na arena internacional” (Idem, 

Ibidem). 

Seguindo esta diretriz, os programas e ações desenvolvidos no âmbito desta Secretaria 

partem de uma concepção de cultura, que considera o conceito a partir de três dimensões: 

“enquanto produção simbólica (diversidade de expressão e valores), enquanto direitos e 

cidadania (inclusão social pela cultura) e enquanto economia (geração de renda e empregos, 

regulação e fortalecimento dos processos produtivos da cultura)”. (BRASIL, 2006b, p. 5) 

                                                 
111

 O III Congresso Brasileiro de Cinema, realizado em 2000, já reivindica, em seu relatório final, a transferência 

imediata do CTAv para a Secretaria do Audiovisual do MinC. (CONGRESSO BRASILEIRO DE CINEMA, 

2000) 
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Embora tenha sido anunciada antes mesmo do início da gestão, o aumento de 

atribuições do MinC e de sua Secretaria de Audiovisual não se deu sem tensões, que 

envolveram instituições e agentes diversos, incluindo setores do próprio Governo Federal.  

 

2.2.2 Atuação transversal e o(s) lugar(es) das comunicações no Governo Lula 

O alargamento da atuação do Ministério da Cultura e a consequente ampliação de suas 

funções e competências implicam, como já dito, no sombreamento entre funções e discussões 

antes consideradas reservadas a outros órgãos. Em diversas ocasiões, a atuação transversal, 

acontece sob o manto da cooperação, a exemplo da relação com os Ministérios da Ciência e 

Tecnologia, Educação e das Relações Exteriores
112

. O trabalho conjunto com a Casa Civil, 

ressaltado em entrevista (GIL, 2008), mais do que cooperação, evidencia a relevância que a 

área cultural angaria naquele momento. Por outro lado, são diversos os atritos e dificuldades 

encontradas, em maior ou menor grau, para o trabalho em conjunto com outras pastas.  

Neste aspecto, a relação com a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom-PR) 

se mostra ambígua. A extensa agenda em comum torna frequentes, tanto o diálogo como os 

impasses entre o MinC e este órgão, que possui status de ministério. Cabe destacar, como um 

primeiro exemplo, a interferência do Ministério da Cultura na polêmica acerca da definição 

das diretrizes pela Secom-PR para o patrocínio de projetos culturais
113

, ainda no primeiro 

semestre de 2003. E, de forma singular para o trabalho ora realizado, toma relevo a 

elaboração e implantação do projeto de TV Pública – no qual a Secom-PR possui uma 

participação central, protagonizada pelo Ministro Franklin Martins – já no segundo mandato 

do presidente Lula, sobre o qual nos debruçaremos posteriormente. 

Por outro lado, também são frequentes os embates com o Ministério das Comunicações. 

Em relação a esta pasta, mais especificamente, ao refletir sobre sua atuação como ministro da 

cultura, Gilberto Gil é enfático: 

                                                 
112

 Cf: GIL, 2008. 
113

 No mês de abril de 2003, as estatais Eletrobrás e Furnas Centrais Elétricas, supervisionadas pela Secom, 

publicam em seus sites as novas diretrizes para o patrocínio de projetos culturais com a utilização das leis de 

incentivos fiscais. Segundo as novas regras, as empresas passariam a exigir 'contrapartidas sociais', como a 

exibição gratuita de filmes ou a preços populares, e o engajamento no programa Fome Zero. A crise foi detonada 

após uma entrevista concedida ao jornal O Globo pelo cineasta Cacá Diegues, em 03 de maio de 2003, na qual o 

governo era acusado de fazer "dirigismo cultural". A polêmica se arrefece dias depois, através da intervenção do 

MinC nas negociações com o setor artístico e a determinação de que este ministério, em diálogo com a 

sociedade, se tornasse o responsável pela definição de diretrizes das políticas de incentivos culturais das 

empresas estatais. (EDUARDO, MEIRELES, 2003; GUSHIKEN DIZ..., 2003) 
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Com a Comunicação foi sempre muito difícil porque eu acho que não 

percebi em nenhum momento um maior entusiasmo da gestão do Ministério 

das Comunicações com a pauta cultural, com a pauta que nós pudéssemos 

apresentar para além do que eles já conseguiam perceber como função 

cultural das comunicações. Então, é um Ministério que estava muito 

assentado, e ainda hoje está assentado numa visão funcional dos meios de 

comunicação que temos hoje no país. Enfim, que estão sob a gestão, pelo 

menos a observação institucional e a gestão deles. Todo deslocamento que 

propúnhamos para a democratização das comunicações, rádios comunitárias, 

televisão pública, TVs comunitárias, todas essas coisas, não me pareceu que 

tenham realmente entusiasmado o Ministério das Comunicações, pelo 

contrário... (GIL, 2008, p. 195) 

 

Para além da visão funcional do Ministério das Comunicações a uma atribuição 

tecnológica, pesa sobre o órgão a sua imputação como um “espaço de barganha política” 

(DANTAS, 2010, online), oferecido como parte da cota de outros partidos da base aliada 

governista. Na prática, não se verifica a adesão efetiva deste Ministério ao projeto estratégico 

explicitado em documentos como A imaginação a serviço do Brasil. Em consonância com a 

perspectiva apontada, o professor e pesquisador Marcos Dantas avalia: 

No governo Lula, se teve um ministério atento tanto à indústria empresarial 

quanto às expressões amadoras genuinamente populares, este ministério foi 

o da Cultura. Mas se há um ministério essencial para esta tarefa, este é o das 

Comunicações. Durante o governo Lula, foi omisso – mas o foi 

propositadamente omisso. O pouco que o governo avançou, quando 

avançou, deve-se a iniciativas da Cultura ou da sua Casa Civil. (Idem, 

Ibidem) 

 

Inicialmente, chefia o Ministério das Comunicações o jornalista e então deputado 

federal pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), Miro Teixeira. Embora tenha, num 

primeiro momento, dado sinais de aproximação com demandas dos movimentos sociais
114

, 

não há avanços efetivos até o rompimento de seu partido com o governo, um ano após o início 

da gestão. Sob tais circunstâncias e selando o apoio político
115

 do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB) ao presidente Lula, em janeiro de 2004 assume o cargo o 

                                                 
114

 Cabe destacar a formulação do Decreto 4.901 de 2003, que estabeleceu diretrizes para a implantação do 

Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre (SBTVD-T). A norma, recebida com grande entusiasmo pelos 

movimentos em defesa da democratização das comunicações, instituía instâncias para o debate sobre a política 

para a TV Digital e estabelecia um programa de pesquisa para estimular que universidades brasileiras 

desenvolvessem soluções para esta plataforma. O projeto, no entanto, foi perdendo força no Minicom e culminou 

com a escolha do padrão japonês, o ISDB-T, sob intensa pressão dos radiodifusores. (DOMINGUES DA 

SILVA, 2011; BRASIL, 2003d) 
115

 Nesta primeira reforma ministerial o PMDB assume, além das Comunicações, a pasta da Previdência Social, 

que fica a cargo do então senador Amir Lando. 
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agropecuarista e deputado federal pelo PMDB, Eunício Oliveira
116

, no qual permanece até 

julho de 2005; quando dá lugar ao jornalista e então senador também pelo PMDB, Hélio 

Costa
117

.  

A nomeação de Costa ocorre a reboque de uma conjuntura política bastante crítica. As 

sucessivas denúncias de corrupção, que fragilizam politicamente o Governo, começam a se 

acentuar em março de 2005 a partir da instituição da Comissão Parlamentar de Inquérito 

(CPI), que ficou conhecida como a “CPI dos Bingos” para investigar o caso Waldomiro 

Diniz
118

 amplamente divulgado um ano antes. 

Logo, a Comissão ganhou o apelido de “Comissão do Fim do Mundo”, já 

que começou a investigar todo tipo de denúncia contra o governo – da 

suposta ligação entre o assassinato do prefeito Celso Daniel e financiamento 

de campanhas; passando pela possível remessa de dólares vindos de Cuba 

para a campanha presidencial de Lula; até acusações contra a gestão do 

então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, à frente da prefeitura de 

Ribeirão Preto. O relator da CPI era o senador Garibaldi Alves, do PMDB do 

Rio Grande do Norte (DOMINGUES DA SILVA, 2011, p. 126). 

 

Em maio, é divulgado um vídeo que envolve o ex-deputado federal Roberto Jefferson, 

então Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), pertencente à base aliada do 

Governo, em uma negociação de propina pelo funcionário da Empresa Brasileira de Correios 

e Telégrafos (ECT), Maurício Marinho. Sentindo-se acuado e abandonado pelo PT, Jefferson 

denuncia, em entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo em 06 de junho de 2005, um 

esquema de corrupção em que parlamentares recebiam periodicamente do PT altas somas em 

troca de apoio ao Governo Federal (JEFFERSON, 2005). A denúncia resulta em uma 

prolongada crise político-midiática conhecida como o
 
“escândalo do mensalão”

119
. 

                                                 
116

 Além de dono de três emissoras de rádio, função incompatível com o cargo exercido, Eunício Oliveira teve 

sua gestão marcada pelo uso das comunicações como moeda de troca política. Exemplo disso foi a expansão de 

serviços de retransmissão de TV (RTV) no estado do Ceará, seu domicílio eleitoral. Das 52 portarias publicadas 

no Diário Oficial da União, 36 foram destinadas a municípios do Ceará, enquanto que ao segundo colocado, São 

Paulo, foram apenas 9. (DOMINGUES DA SILVA, 2011) 
117

 Em março de 2010, com a saída de Hélio Costa para disputar as eleições para o Governo do Estado de Minas 

Gerais, seu então Chefe de Gabinete, José Artur Filardi, assume a pasta até o fim da gestão. 
118

 Em fevereiro de 2004, a revista Época divulga um vídeo, gravado em 2002, no qual o então subchefe de 

Assuntos Parlamentares da Presidência da República, Waldomiro Diniz, exigia propina de Carlos Cachoeira 

Ramos, o Carlinhos Cachoeira, empresário dos bingos para si e para financiar as campanhas políticas de dois 

candidatos do PT e de uma candidata do PSB (MEIRELES, KRIEGER, 2004). 
119

 O neologismo “mensalão”, usado para se referir a uma suposta “mesada", é então largamente adotado pela 

mídia para se referir ao caso. Uma das consequências da denúncia é a criação da “Comissão Parlamentar Mista 

de Inquérito da Compra de Votos” que, além da compra de votos de parlamentares pela gestão em curso, 

também possui como objetivo investigar um procedimento semelhante na aprovação da emenda constitucional 

que assegura a reeleição do então presidente Fernando Henrique Cardoso. A Comissão é encerrada em novembro 

do mesmo ano, sem relatório conclusivo ou aprofundamento das investigações.  
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Em meio ao clima de caça às bruxas, o chamado “núcleo duro” do governo Lula se 

esfacela. Dez dias após a entrevista de Jefferson, José Dirceu, ministro-chefe da Casa Civil, 

renuncia. No mês seguinte, o ministro da Secom-PR, Luiz Gushiken
120

 perde poder após ter 

seu nome envolvido no escândalo: a Secretaria perde o status de ministério e passa a integrar 

a estrutura da Secretaria Geral da Presidência, então comandada por Luiz Dulci. No ano 

seguinte, o ministro da Fazenda, Antônio Palocci também deixa o Governo sob graves 

acusações
121

. Do grupo original, apenas Dulci permanece até o fim do segundo mandato.  

Diante desse espinhoso contexto, e buscando reafirmar o apoio do PMDB ao Governo, 

o presidente Lula realiza uma mini-reforma ministerial, no dia 08 de julho de 2005, dobrando 

o número de ministérios ocupados pelo PMDB, cedendo-lhe as pastas da Saúde e Minas e 

Energias. Nas Comunicações, a já citada nomeação de Hélio Costa – cuja trajetória é 

vinculada à radiodifusão
122

, em especial como jornalista da Rede Globo – é, segundo Liedtke 

(2007), produto das negociações para viabilizar o projeto de reeleição do presidente Lula. 

Indicado pelo ex-presidente José Sarney, o ministro tem sua gestão marcada pelo afastamento 

sistemático de temas como a democratização e a regulamentação dos meios de comunicação, 

assim como a participação da sociedade na definição das políticas para o setor. 

Por fim, cabe analisar, dentre os agentes e instituições estatais que estimulam e 

contribuem para o processo de criação da TV pública, a Empresa Brasileira de 

Comunicação/Radiobrás e a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto (Acerp), à 

qual se vinculava a TVE-BR, dentre outras emissoras.  

 

2.2.3 Alicerces da empreitada: Radiobrás e Acerp 

Durante o primeiro mandato do Presidente Lula, dois órgãos servem de alicerce para a 

Empresa Brasil de Comunicação: a Empresa Brasileira de Comunicação/Radiobrás e a Acerp. 

Estas entidades contribuem para a criação e desenvolvimento de um projeto de TV pública 

para o país, protagonizando, inicialmente, um processo de implantação de melhorias em suas 

                                                 
120

 Gushiken torna-se, então, chefe do Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (NAE), 

cargo do qual pede exoneração em 2006. 
121

 Investigado pela CPI dos Bingos, Palocci é exonerado do cargo de ministro da Fazenda, após a quebra ilegal 

pela Caixa Econômica Federal do sigilo bancário do caseiro Francenildo Santos Costa, testemunha que acusa 

Palocci de frequentar uma mansão alugada para servir de sede para reuniões de lobistas e encontros com 

prostitutas.  
122

 O ministro é, inclusive, dono de uma rádio (Sucesso FM 101,7), na cidade de Barbacena (LIEDTKE, 2007).   
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gestões e de aproximação com a comunicação efetivamente pública, que apresenta 

características bastante semelhantes. 

A primeira coincidência é a escolha, para presidir estes órgãos, de dois nomes – 

Eugênio Bucci e Beth Carmona – de reconhecida competência na área de comunicação, 

dotados, por conseguinte, de um capital simbólico pessoal neste campo específico.  

O capital pessoal de <<notoriedade>> e de <<popularidade>> − firmado no 

facto de ser conhecido e reconhecido na sua pessoa (de ter um <<nome>>, 

uma <<reputação>>, etc.) e também no facto de possuir um certo número de 

qualificações específicas que são a condição da aquisição de uma <<boa 

reputação>> − é frequentemente produto da reconversão de um capital de 

notoriedade acumulado em outros domínios e, em particular, em profissões 

que, como as profissões liberais, permitem tempo livre e supõem um certo 

capital cultural... (BOURDIEU, 2007, p. 190-191, grifos do autor) 

 

Em ambos os casos, o capital de notoriedade torna-se capital político por meio da 

investidura no cargo – configurando-se como capital delegado –, e não devido à força de 

mobilização política destes profissionais, seja a título pessoal, seja por meio de atuação 

partidária. Em relação a este segundo aspecto, ainda conforme Bourdieu: 

[...] à medida que o processo de institucionalização avança e o aparelho de 

mobilização cresce, o peso dos imperativos ligados à reprodução do aparelho 

e dos postos que ele oferece, vinculando os seus ocupantes por todas as 

espécies de interesses materiais ou simbólicos, não deixa de aumentar, tanto 

na realidade como nos cérebros, em relação àqueles que a realização dos fins 

proclamados imporia: e compreende-se que os partidos possam ser assim 

levados a sacrificar o seu programa para se manterem no poder ou 

simplesmente na existência. (Idem, p. 195-196) 

 

Interpretamos, portanto, que a escolha, pelo próprio presidente Lula (BUCCI, 2013; 

CARMONA, 2013), de profissionais notórios e, ao mesmo tempo, não pertencentes aos 

quadros de partidos políticos, tenciona autonomizar a gestão dos órgãos responsáveis pela 

comunicação estatal quanto a um possível aparelhamento político-partidário. Neste sentido, a 

trajetória dos indicados e sua atuação frente aos órgãos sob seu controle contribuem para 

subsidiar a adoção de tal ponto de vista. 

Jornalista com passagens em diversos veículos da grande imprensa e uma respeitada 

produção teórica em comunicação, Eugênio Bucci, nomeado como diretor-presidente da 

Radiobrás, possui uma profícua trajetória na área da comunicação. Embora tenha um histórico 
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de militância político-partidária
123

, contribuindo, inclusive, para a elaboração do documento A 

Imaginação a Serviço do Brasil, sua atuação em defesa da ética jornalística e do direito à 

informação – e mesmo a forma como foi conduzida sua gestão, sobre a qual nos 

debruçaremos a seguir – contribuem para o entendimento de que tal escolha é desatrelada de 

uma possível indicação de partidos. Em seu discurso de posse, por exemplo, Bucci afirma:  

A ética da informação e a ética do jornalismo são inseparáveis da ética 

republicana, a ética obsessivamente republicana que deve governar cada 

instituição da nossa democracia e do nosso país. (...) Portanto, as 

informações que nos interessam veicular são as informações a que o cidadão 

tem direito. Isso é a construção da credibilidade. Quem está no topo de todo 

esse trabalho é o cidadão. (BUCCI, 2008a, p. 17-18). 

 

Já Beth Carmona, mesmo após o grande reconhecimento por seu trabalho na direção da 

programação da TV Cultura de São Paulo – com programas premiados mundialmente, como 

Castelo Rá-tim-bum, Mundo da Lua, Confissões de adolescente e Cocoricó –, afirma ter sido 

surpreendida pelo convite para gerir a Acerp (CARMONA, 2013). A jornalista também foi 

diretora de programação e produção dos canais do grupo Discovery Channel para América 

Latina e Disney Channel. No discurso de sua posse, o então Ministro Gushiken declara:  

Ela [Beth Carmona] está aqui por causa de sua trajetória, de sua longa 

experiência dedicada à compreensão e, mais do que isto, à construção do que 

pode haver de melhor em uma televisão educativa.  

[...] O nome de Beth Carmona foi uma escolha pessoal do presidente da 

República, Luiz Inácio Lula da Silva. O que o presidente quis com a escolha 

foi mostrar a importância de uma instituição sintonizada com o nosso projeto 

de mudança. (GUSHIKEN, 2003, online.) 

 

Ressaltando a busca por uma comunicação efetivamente pública atribuída a estas duas 

instituições pela Secom-PR, órgão ao qual estavam submetidos, seus gestores asseveram a 

existência de grande autonomia na administração e liberdade editorial na direção dos 

noticiários. Nas palavras de Beth Carmona: “E o que é que a gente tinha a nosso favor? Na 

Secretaria de Comunicação Social, no caso do Ministro Gushiken, ele nos dava carta branca” 

(CARMONA, 2013, p. 08). Eugênio Bucci é ainda mais específico: 

Em nenhum momento Luís Gushiken me empurrou para fora (...). A seu 

modo, ele soube compreender e respeitar a linha que seguíamos. Deixou-me 

à vontade para compor a equipe: não me recomendou nomes nem me pediu 

que contratasse um único diretor de sua preferência. (2008a, p. 39 e 40) 
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 Atuou em organizações contrárias ao regime militar e, com o fim da ditadura, participou da construção do 

Partido dos Trabalhadores (PT), do qual se desfiliou em 1986. 
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Ademais dos aspectos acima listados, ambos os órgãos, mesmo com sedes e 

constituições jurídicas diferenciadas, mantém uma pauta comum de atuação por meio de 

parceria técnico-operacional e administrativa, 

[...] na qual a Radiobrás detém a autorização para a operação do serviço de 

radiofusão de sons e imagens no Rio de Janeiro (TVE-RJ) e em São Luiz do 

Maranhão (TVE-MA), para a autorização do Canal 2 de televisão em ambas 

as cidades, e do serviço de radiofusão sonora no Rio de Janeiro (Rádios 

MEC AM e FM) e em Brasília (Rádio MEC AM). Esses canais foram 

transferidos para a Radiobrás por ocasião da liquidação da Fundação 

Roquette Pinto, em 1998, quando se deu a criação da Acerp. A TV Nacional, 

emissora da Radiobrás, em Brasília, retransmite a programação da TVE-RJ, 

que, em contrapartida, tem à sua disposição os telejornais NBR-Manhã e 

Notícias de Brasília, ambos ao vivo, e com notícias nacionais e 

internacionais. (ACERP, 2006). 

 

Por fim, a Radiobrás e a Acerp passam por diversas melhorias quanto à organização 

interna, motivação de pessoal, linha editorial, bem como na qualidade da programação 

exibida. A fim de apreender este processo, nos enfocaremos, separadamente, estas 

instituições. 

 

2.2.3.1 A Acerp 

No início de 2003, a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp), 

detém o controle da TVE Brasil
124

 (que reúne programas gerados pela TVE do Rio de Janeiro 

e da TVE do Maranhão) e as Rádios MEC AM (Rio de Janeiro e Brasília) e MEC FM (Rio de 

Janeiro). Chegando ao fim da gestão, em 2006, a então diretora-presidente, Beth Carmona, 

avalia: 

Resolvemos inúmeras pendências, como a renegociação das dívidas, os 

dissídios atrasados, a reforma de instalações e a atualização profissional dos 

funcionários. Introduzimos novas posturas e procedimentos de trabalho.  

Na TVE Brasil, fizemos mudanças profundas na programação, redefinimos 

conceito, logotipo, dinâmicas da grade, cenários, produções e 

posicionamento da emissora. Ouvimos nossos telespectadores que, em breve, 

serão brindados com novo transmissor e antena, que garantirão a excelência 

de nosso sinal chegando aos telespectadores e ouvintes da sociedade 

brasileira. 

Na Rádio MEC, reestruturamos as programações da FM e da AM, estamos 

recuperando o precioso acervo, além de modernizarmos parte da área 

tecnológica e reformarmos as instalações prediais. (ACERP, 2006, p. 7) 

                                                 
124

 A nomenclatura “TVE Brasil” é adotada pela nova gestão da Acerp para designar suas emissoras de televisão. 
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A elaboração do Plano Estratégico da Acerp 2003-2006, formulado no Seminário de 

Planejamento realizado em julho de 2003, contribui para os resultados alcançados, além dos 

estudos e análises realizados pela Diretoria e pelos grupos de trabalho por ela constituídos. 

Após este primeiro diagnóstico, é apresentado à Secom-PR um plano emergencial que busca 

equacionar financeiramente a crise enfrentada pela instituição, sugerindo investimentos 

urgentes para a melhoria das condições operacionais da televisão e das rádios. Balizado pelo 

contrato de gestão
125

, assinado em dezembro de 2003, o processo de recuperação financeira e 

técnica estende-se por todo o quadriênio. 

No período, a Acerp valoriza seu contrato de gestão. De R$ 21,9 milhões, em 2002, os 

recursos a serem transferidos atingem o montante de R$ 32,5 milhões, já no ano seguinte. Em 

2006, o repasse é de 45,5 milhões, mais que dobrando o seu valor em comparação com o 

último ano do governo FHC. Além disso, as fontes de obtenção de receitas são ampliadas com 

a venda de serviços e a captação junto a empresas, em sua maioria estatais
126

, indicando a 

adesão do Estado, por meio de seus diferentes representantes, ao projeto de desenvolvimento 

da TV pública e do audiovisual. Em relação ao orçamento total, a organização social passa de 

R$ 48,2 milhões em 2002 para R$75,3 milhões em 2006, num salto de 56,2%. (BUCCI, 

2008a; ACERP, 2006).  

No que diz respeito aos investimentos, os números levantados por Bucci (2008a), 

embora excluam dados do ano de 2006, evidenciam ainda mais este crescimento:  

É preciso levar em conta que, dos quase 1.500 funcionários da instituição, o 

pagamento de 500, cedidos pelo Ministério do Planejamento, não saía destes 

recursos. Entre 2003 e 2005 a Acerp [...] teve, para investir, somados os três 

anos, 9,7 milhões de reais. Em 2004, pôde comprar dois prédios, no valor de 

5,5 milhões de reais. Também contou com recursos, durante esses mesmos 

três anos para contratar produção, edição e animação de programas: 24 

milhões de reais (BUCCI, 2008a, p. 123) 

 

                                                 
125

 A Acerp, como organização social (OS), mantém um Contrato de Gestão com a Secretaria de Comunicação 

Social da Presidência da República (Secom-PR) que garantem o repasse de recursos públicos e estabelece metas 

para garantir a avaliação de desempenho, com base em mecanismos de controle finalístico, para a prestação de 

contas. Além desta verba, organizações sociais podem complementar seu orçamento por meio de ações com 

empresas públicas e privadas, patrocínios, projetos especiais e venda de serviços. Quanto à Acerp, o Contrato de 

Gestão definiu para o período de 2004 a 2007 a transferência de R$ 153,6 milhões, de acordo com a lei 

orçamentária, alcançando uma média de quase 40 milhões ao ano. (ACERP, 2006) 
126

 Durante o quadriênio, patrocinam programas as empresas estatais: Petrobras, Banco do Brasil, Petrobras 

Distribuidora, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Caixa Econômica Federal, 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Eletrobrás Centrais Elétricas e Furnas Centrais Elétricas. Do setor 

privado, contribuem para a Acerp apenas a Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel) e a Federação 

das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) (ACERP, 2006). 
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Com a aquisição da nova sede para a Associação no Rio de Janeiro, diversos espaços 

anexos alugados são desocupados, resultando em melhores condições de trabalho. Quanto a 

seus funcionários, a Acerp finaliza o ano de 2006 com 1.290 colaboradores, dentre celetistas e 

servidores, além de 102 estagiários, 34 temporários, 84 prestadores de serviço e 66 

terceirizados. Apesar do decréscimo em 17% do número de servidores, devido a 

aposentadorias e redistribuições, o número de celetistas aumenta 12,8%, o que corresponde a 

uma queda total de apenas 0,9% no quadro de funcionários (ACERP, 2006). 

Ainda segundo o relatório de gestão, no âmbito dos serviços prestados pelas emissoras à 

população, a TVE Brasil
127

, mais especificamente, implanta uma nova identidade visual e 

melhora as condições técnicas de distribuição e recepção de sinais, reformula sua grade de 

programação, e lança novos programas – a exemplo de Um menino muito maluquinho
128

, 

Animania, ReCorte cultural, Conversa afinada, dentre outros realizados em co-produção ou 

exibidos a partir de editais lançados pela Secretaria de Audiovisual do MinC, como o DocTV, 

Curta Criança, Curta Animação, dentre outros.  

Em relação ao trabalho conjunto com a Secretaria do Audiovisual do Ministério da 

Cultura, na realização dos programas acima mencionados, se destaca o propósito de:  

fortalecer a identidade nacional, fomentar a produção audiovisual, as 

produções independentes e, produzir mais para o público infanto-juvenil, 

além de garantir a exibição do material produzido no País em toda a Rede 

Pública de TV. (ACERP, 2006, p. 46) 

 

A organização social estabelece, ainda, parcerias com diversos órgãos governamentais e 

instituições do Brasil e do mundo, a exemplo do MEC, da Fundação Padre Anchieta/TV 

Cultura, a Fundação Roberto Marinho, Fox Brasil/National Geographic, European 

Broadcasting Union (EBU), dentre outras.  

Ao fim da gestão, o depoimento da funcionária Yacyra Meira, então representante dos 

funcionários no Conselho de Administração da Acerp, para a jornalista Liana Milanez, 

coaduna com os dados explicitados: 

O que vivemos nesses últimos tempos foi uma transformação. Foi muito 

mais que uma simples mudança porque possibilitou a todos os colaboradores 

dignidade pessoal e profissional, em um ambiente de trabalho mais adequado 

                                                 
127

 Embora tenhamos nos concentrado, mais especificamente na TVE Brasil, as Rádios MEC AM e FM também 

passam por processo semelhante de melhorias. 
128

 Baseada na obra do cartunista Ziraldo, a série Um menino muito maluquinho com 26 episódios conquista o 

prêmio de Melhor Programa Infantil do NHK Japan Prize, concorrendo com inúmeras produções internacionais. 

O programa também conta com a parceria da SAv em sua execução (ACERP, 2006). 
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para o desempenho das diferentes funções. Institucionalmente a Acerp TVE 

Brasil/Rádio MEC - retoma nesta fase o lugar que já ocupou no sistema de 

radiodifusão pública. As melhorias são perceptíveis - do espaço físico, à 

programação e às relações de trabalho, com elevação da auto-estima dos 

profissionais em geral. (MILANEZ, 2007, p. 130) 

 

Ao fim de 2006, a Gestão Beth Carmona apresenta, portanto, resultados bastante 

positivos. Ao afastar-se do cargo em novembro de 2007, a jornalista deixa como legado uma 

entidade fortalecida financeira, física e simbolicamente.  

 

2.2.3.2 Radiobrás 

A Empresa Brasileira de Comunicação/Radiobrás, em 2003, possui 1.147 

funcionários
129

 e um orçamento executado, no ano anterior, de 72,4 milhões de reais. 

Conformam o sistema duas emissoras de televisão – a TV Nacional Brasil (NBR), 

encarregada de cobrir os atos do Executivo Federal e distribuída por operadoras de cabo e a 

TV Nacional, de sinal aberto, restrita ao Distrito Federal –; quatro estações de rádio – a 

Nacional do Rio de Janeiro, marco da história da comunicação no país; a Nacional da 

Amazônia, emissora em ondas curtas que cobria a Região Norte; e duas emissoras no Distrito 

Federal, a Nacional AM, de ondas médias, e a Nacional FM –; além de uma agência de 

notícias na internet, a Agência Brasil (BUCCI, 2008a). A empresa também é responsável pela 

produção dos programas A Voz do Brasil e Café com o Presidente, este último, a partir do 

final de 2003 e pela prestação de outros serviços ao Executivo, a exemplo da venda de 

assinaturas de compilações de notícias (clippings), distribuição de publicidade legal
130

 do 

Governo Federal, dentre outros. 

Ainda em março de 2003, a empresa elabora um planejamento estratégico que, em sua 

primeira etapa, conta com o suporte da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e 15 

funcionários e diretores. Definidos missão
131

 e valores, o detalhamento do planejamento 

estratégico é realizado com a participação de 1.050 funcionários em grupos de trabalho e 

reuniões abertas que se prolongam até o final do ano. Também é criada uma política focada 

                                                 
129

 Ao final da gestão, o contingente de funcionários é de 1.143 pessoas, às quais se somavam, ainda, cerca de 

130 estagiários (BUCCI, 2008a, p. 108) 
130

 A Radiobrás detém o monopólio sobre a publicidade legal, ou seja, a contratação de espaços em veículos 

privados de comunicação para a publicidade que a lei define como obrigatória, a exemplo de editais de licitação, 

balanços de sociedades anônimas, dentre outros (BUCCI, 2008a) 
131

 “Somos uma empresa pública de comunicação. Buscamos e veiculamos com objetividade informações sobre 

Estado, governo e vida nacional. Trabalhamos para universalizar o acesso à informação, direito fundamental para 

o exercício da cidadania” (BRASIL, 2005a). 
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no aumento da produtividade, na qual se instaura sistemas de cobrança e medição de 

desempenho de funcionários, resultando em promoções, realocações e também demissões. 

Quanto aos aspectos financeiros, Bucci (2008a) revela que o aumento do orçamento 

executado, durante sua gestão sequer consegue acompanhar o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). A afirmação toma como base o crescimento de 31% do 

orçamento da Empresa, entre os anos 2002 e 2005, diante da variação de 39,87% do índice. A 

limitação de recursos, no entanto, não impede o aumento da produção. 

Mesmo assim, as equipes conseguiram, além de aprimorar a qualidade, 

incrementar o volume de produção. O número de emissoras cresceu, a oferta 

de serviços subiu. A carga horária da programação aumentou. A produção 

jornalística também. Criativos, os nossos profissionais conseguiam apoio de 

fora para levar adiante o que não podia esperar (BUCCI, 2008a, p. 123-124). 

 

Este é o caso da recuperação das instalações da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, em 

2004, que conta com a parceria da Petrobras e da criação de duas novas emissoras. Em 

Brasília, é criada, ainda em 2004, a Rádio Justiça FM, com financiamento pelo Supremo 

Tribunal Federal por meio de convênio. Dois anos depois, é inaugurada a Rádio 

Mesorregional do Alto Solimões, em ondas médias, na cidade Tabatinga, no Amazonas, 

viabilizada por meio de convênio com o Ministério da Integração Nacional.   

No setor televisivo, a Radiobrás também cresce. As duas emissoras existentes ampliam 

suas grades de 18h para 24h. A Empresa também assume a operação técnica e administrativa 

de uma televisão pública internacional, a TV Brasil – Canal Integración. Criada por decreto 

em 2004, com gestão compartilhada entre os Três Poderes do Estado, o canal tem como 

objetivo fortalecer a integração da América do Sul. As transmissões regulares se iniciam em 

setembro de 2005 e, em cinco meses, a programação já ocupa as 24h diárias. Ao final do ano, 

duzentas operadoras de cabo de diversos países da América Central e do Sul estão autorizadas 

a transmitir o sinal do Canal Integración, que soma, ainda, 46 convênios com instituições 

públicas e privadas do continente para cessão de conteúdo (BUCCI, 2008a). 

Em que pesem essas realizações, o aspecto mais destacado da gestão é a forte mudança 

na cultura interna da empresa:  

É verdade que a Radiobrás sempre tinha sido encarregada, por lei, de 

noticiar atos do governo, entre outros acontecimentos de interesse geral. 

Alguns entendiam que isso significava que ela deveria fazer a promoção 

propagandística das “realizações” dos governos e das autoridades. Nós 

entendíamos de outro modo. Para nós, ela deveria apenas informar, sem 

omitir fatos relevantes e sem fazer propaganda, pois a mesma lei não 
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incumbia a Radiobrás as funções de assessoria de imprensa, de porta-voz, de 

publicidade governamental – essas funções pertenciam diretamente à 

Presidência da República e às suas secretarias (Idem, ibidem, p. 30). 

 

Com base nesta prerrogativa, são promovidas alterações significativas na linha editorial 

das emissoras da Radiobrás. Dos diversos documentos elaborados para a orientação da 

equipe, merece destaque a publicação do Manual de Jornalismo da Radiobrás. A Agência 

Brasil também passa por mudanças em sua cobertura jornalística e, em julho de 2006, é eleita 

a segunda melhor agência de notícias do Brasil pela Revista Imprensa, perdendo por três 

votos para a Reuters. 

Em função de sua recusa em “trabalhar para a imagem do governo” (BUCCI, 2013, p. 

03), Bucci torna-se alvo de duras críticas de importantes agentes estatais na primeira gestão de 

Lula, a exemplo do então Ministro-Chefe da Casa Civil José Dirceu e do assessor especial da 

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Bernardo Kucinski, 

permanecendo, em suas palavras, “sob fogo cerrado” (BUCCI, 2008a, p. 37).  

Por outro lado, ele também recebe apoio de jornalistas e articulistas, a exemplo de Jorge 

Bastos Moreno, Carlos Alberto di Franco e Eliane Cantanhêde; bem como de alguns setores 

do Partido dos Trabalhadores, manifestado via carta com assinaturas de membros do Governo 

como os Ministros Fernando Haddad e Paulo Vannuchi e intelectuais como Gabriel Cohn e 

Marilena Chauí
132

. Em dezembro de 2006, o prof. Carlos Chaparro, ao avaliar as políticas 

para a democratização da comunicação no Governo Lula, ressalta que, quanto à “informação 

pública, nenhum outro setor do Governo exibe a coragem, menos ainda a lucidez, com que a 

Radiobrás assume publicamente o seu compromisso de bem informar, em respeito aos valores 

da cidadania” (CHAPARRO, 2006, online). 

Um dia depois de anunciada a reeleição de Lula em 29 de outubro de 2006, Bucci 

coloca seu cargo à disposição, se comprometendo, no entanto, a permanecer o tempo 

necessário para a realização da transição. Ele deixa a Radiobrás apenas em 20 de abril de 

2007, nove dias antes da posse do novo Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social 

da Presidência da República
133

, Franklin Martins. Em seu lugar, assume o diretor de 

jornalismo da empresa desde 2003, José Roberto Garcez. 

                                                 
132

 Cf: BUCCI, 2008a. 
133

 A Secretaria da Comunicação Social da Presidência da República passa novamente a ter status de Ministério 

após a edição da Medida Provisória n.º 360, de 28 de março de 2007, posteriormente convertida na Lei nº 

11.497, de 2007. A norma jurídica transfere as competências da Secretaria-Geral da Presidência da República 
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Bucci relata, em seu livro (2008a), o encontro, ainda como presidente da Radiobrás, 

com o futuro Ministro. Após a exposição sobre a situação da empresa e dos documentos 

produzidos durante sua gestão, ele apresenta a proposta, a ser executada futuramente, de 

dissolver a Radiobrás e a TVE Brasil numa só organização, regida pelos princípios de 

independência financeira, administrativa e editorial. Há dois anos, este projeto era alvo de 

reflexões, dentro da Radiobrás, de maneira silenciosa, com a condução do Presidente e do 

assessor jurídico Bruno Vichi.  

Bucci afirma que “depois da conversa de duas horas, eu soube que ele leu o longo 

documento e, no dia seguinte, já falava nos jornais sobre a criação da nova instituição” 

(2008a, p. 285). No entanto, conforme amplamente divulgado, ao aceitar o convite para 

assumir o cargo, desde o dia 21 de março de 2007, dentre as atribuições que caberiam a 

Franklin Martins já constam os setores relacionados à imprensa e propaganda, além do projeto 

de uma rede nacional de televisão pública, que vinha sendo discutido na Secretaria-Geral e no 

Ministério da Cultura (FRANKLIN MARTINS SERÁ..., 2007) 

 

2.2.4 Agentes não estatais 

Bohoslavisky e Soprano (2009) ressaltam que a agenda de investigação de um estudo 

que se proponha a conjeturar sobre o Estado deve dar conta, não apenas da constante 

modificação dos equilíbrios, das alterações de forças e dos constantes reassentamentos 

produzidos no interior deste Estado, mas também da negociação entre agentes estatais e atores 

e entidades não estatais. Dentre estes últimos, cabe destacar os protagonistas nos embates a 

serem analisados e para tanto se faz necessária uma secção metodológica entre os principais 

agentes do campo audiovisual em dois segmentos paradigmáticos: o cinema e a televisão.  

Em comparação ao setor televisivo – em que pesem os conflitos no interior do campo 

entre os agentes ortodoxos e heterodoxos
134

, ou entre “o cinema comercialmente viável 

(“cinemão”) e cinema culturalmente possível (“cineminha”)” (MARSON, 2006, p. 65) – 

                                                                                                                                                         
para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, relativas à política de comunicação e 

divulgação social do Governo e de implantação de programas informativos, e a convocação de redes obrigatórias 

de rádio e televisão. 
134

 Ao analisar o período da “retomada” do cinema brasileiro, Melina Marson, apoiada na teoria de Pierre 

Boudieu (2011), explicita a existência de embates internos no campo cinematográfico entre o grupo que 

“monopolizava os recursos estatais” (MARSON, 2006, p. 39, conformado pelos produtores e “grupo de cineastas 

das ‘grandes produções’” (idem, p. 134) e os cineastas estreantes ou que “tratavam de temas difíceis” (idem, 

ibidem). Enquanto os primeiros representam agentes ortodoxos, ou seja, os profissionais reconhecidos pela 
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verifica-se uma maior coesão no meio cinematográfico, em sua relação com o Estado 

brasileiro. Os empresários dos diversos segmentos, produtores, profissionais e estudiosos da 

área, adotam posicionamentos concordantes em prol do fortalecimento do mercado nacional 

contra a “ameaça” externa do cinema hollywoodiano, e sua hegemonia no mercado 

cinematográfico mundial nos âmbitos da produção e distribuição, e mesmo contra as 

investidas da indústria televisiva, conforme se observa em momentos como a crise da 

“retomada”, que culmina na construção do III e IV eventos do Congresso Brasileiro de 

Cinema (CBC) e na constituição do Grupo Executivo para o Desenvolvimento da Indústria do 

Cinema (Gedic), já abordados no primeiro capítulo deste estudo. Tendo em vista que a 

indústria cinematográfica nacional não se estabelece de forma competitiva, mesmo quando 

experimenta maior produção (BEZERRA, ROCHA, 2012) é possível alcançar uma certa 

sintonia, em diversos momentos, entre sociedade e Estado na proposição, elaboração e 

execução de uma pauta comum.  

Representando o cinema culturalmente possível – ainda que lutem pelo cinema 

economicamente viável – possui relevância o conjunto de profissionais, empresas, militantes, 

estudiosos e associações de classe do setor audiovisual reunidos no CBC, entidade 

conformada por uma significativa parcela do setor que ganha relevo tão logo se constitui, em 

2000. Do lado do “cinemão”
135

, cineastas como Cacá Diegues, Luiz Carlos Barreto e os 

irmãos Bruno e Fábio Barreto, Arnaldo Jabor, dentre outros, possuem capacidade de 

mobilização e notoriedade suficientes para interferir nas políticas do campo, mesmo 

isoladamente. Quanto às produtoras estabelecidas no mercado audiovisual
136

, merece destaque 

a Globo Filmes
137

. Subsidiária das Organizações Globo, a maior produtora de cinema no 

Brasil atua, segundo seu site, por meio de “parcerias com produtores independentes e 

distribuidores nacionais e internacionais” (GLOBO FILMES, [2014], online).  

A indústria televisiva, por sua vez, se desenvolve de maneira mais nacionalizada em 

todo o mundo e, no Brasil, se constitui como indústria de caráter oligopolístico, altamente 

                                                                                                                                                         
crítica e público, os segundos podem ser designados como heterodoxos, ou aqueles que desejam ingressar e se 

estabelecer no campo. 
135

 O artigo O mercado de cinema no Brasil (EARP; SROULEVICH, 2009) traz um rico panorama sobre a atual 

situação do cinema comercial no país.  
136

 Segundo Fábio Sá Earp e Helena Sroulevich (2009), atuam, no Brasil, mais de 700 firmas produtoras nos 

mercados de publicidade, cinema e vídeo. Dentre as que produzem longas-metragens, portanto mais relevantes 

mercadologicamente, se destacam: a Conspiração Filmes, O2 filmes, Total Entertainment, LC Barreto Produções 

Cinematográficas, Natasha Filmes, etc. Todas elas já realizaram, ou realizam, obras em co-produção com a 

Globo Filmes. 
137

 Desde sua criação, em 1998, a Globo Filmes participa dos maiores sucessos de bilheteria do país, desde então, 

a exemplo dos filmes Tropa de Elite, Se Eu Fosse Você 2, 2 Filhos de Francisco, etc.  
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rentável e com abrangência estendida a todo o país. Verifica-se, portanto, uma maior 

desigualdade de forças entre os diversos agentes envolvidos, ressaltando-se o desmedido 

poder de pressão exercido pelos proprietários das grandes emissoras sobre os profissionais, 

militantes e entidades que reivindicam a democratização das comunicações e mesmo sobre o 

Estado. Tal assertiva pode ser corroborada em diversas passagens da história recente do país, 

a exemplo do processo de instituição do Código Brasileiro de Telecomunicações.  

Tal configuração se constitui não apenas devido à grande concentração econômica, mas 

também por causa de seu estabelecimento como um dos principais meios de informação, 

entretenimento e identificação da população. Além disso, o relevante poder político da 

televisão também se deve à imensa proporção de detentores de veículos de comunicação e 

seus familiares,
138

 que possuem cargos eletivos. Esta distorção resulta na anomalia da 

legislação em causa própria, nos temas relativos à radiodifusão, bem como na possibilidade 

efetiva de interferência política na agenda midiática via meios de comunicação sob o 

comando destes agentes. 

Neste contexto, temos, de um lado dessa arena, as associações de empresários de 

radiodifusão se empenham para manter os privilégios adquiridos. No segmento das emissoras 

abertas, se destaca a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), que 

reúne as Organizações Globo, além das redes Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), Record, 

bem como a Rede Vida e a extinta Music Television Brasil (MTV Brasil). Segundo seu site, 

no ano de 2013, a entidade é constituída por mais de 2,4 mil emissoras de rádio e 320 

geradoras de televisão (ABERT, [2013]). Ainda que o início dos anos 2000 tenha sido 

marcado por conflitos entre as empresas representadas por esta instituição
139

, seu forte poder 

de influência se mantém. Já a Associação Brasileira de Rádio e Televisão (Abratel), criada em 

                                                 
138

 Contrariando a Constituição Federal, 271 políticos são sócios ou dirigentes de 324 veículos de comunicação 

no Brasil, dentre os quais 29 emissoras de TV. Embora estes números já sejam bastante relevantes, o 

levantamento não inclui a relação indireta, ou seja, familiares e sócios de políticos que controlam algum veículo, 

o que certamente demonstraria a assustadora extensão do coronelismo eletrônico no país. Cf. pesquisa “Os donos 

da mídia” (EPCOM, [2008], online. 
139

 No início de 2002, por ocasião da tramitação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que permite a 

entrada de capital estrangeiro na radiodifusão, a Bandeirantes, a Record e o SBT desautorizam a Abert a 

representar seus interesses. Na época, chega a ser divulgada a fundação da UneTV – União de Redes e 

Emissoras de Televisão, composta por estas organizações. Alguns meses depois, porém, circula a informação de 

que a Record havia abandonado o grupo e voltado a se aliar à Rede Globo, o que resulta no enfraquecimento 

político da recém-criada entidade. 

Ao fim de 2004, porém, a discussão em torno dos objetivos do empréstimo do BNDES para os grupos privados 

de mídia – se saldar dívidas ou financiar investimentos produtivos – volta a reacender conflitos internos. A 

primeira alternativa, defendida pela Abert, favorecia claramente as Organizações Globo, grupo com maior 

endividamento. As discordâncias têm como consequência uma nova ruptura das redes SBT, Record, 
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1999, representa especialmente a Rede Record (LIMA, 2004) e a Associação Brasileira de 

Radiodifusores (Abra), a RedeTV! e a Band (ABRA, [2013]). No segmento de acesso 

condicionado, a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA) congrega as 

principais operadoras, programadoras, fornecedores de equipamentos, prestadores de serviços 

e outras instituições que operam no país (ABTA, [2013]). 

Do outro lado, se sobressaem diversas entidades que reivindicam a democratização dos 

meios de comunicação, reunidas, especialmente, no Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação (FNDC)
140

. Após um período de esvaziamento, conforme já mencionado, a 

instituição retoma suas atividades a partir do final de 2001.  

 

2.3. MOBILIZAÇÕES QUE PRECEDEM A EBC/TV BRASIL  

Na conformação da conjuntura que abriga a elaboração e implantação do projeto de uma 

TV pública, no seio do governo federal, o Ministério da Cultura protagoniza embates, 

discussões e ações na interseção entre os campos do audiovisual, da comunicação e da 

cultura. O diretor-presidente da Ancine, Manoel Rangel – que antes de assumir o cargo, em 

2006, atua como assessor do Ministério desde o início da gestão Gil –, ao ser questionado 

sobre os motivos que levaram o MinC a assumir a pauta da TV Pública, enfatiza: 

Porque não é possível enfrentar o debate da cultura no Brasil e do 

desenvolvimento da cultura no Brasil sem enfrentar o debate das 

comunicações, o debate do cinema e do audiovisual. Porque a televisão é, 

antes de mais nada, ambiente de circulação da cultura. Ela é ambiente de 

acolhimento da produção cultural, e tem que ser, ela é ambiente de 

circulação da cultura. E não é possível construir uma política pública de 

cultura forte, robusta, que valorize a criatividade e o talento dos brasileiros 

que dê emergência às diversas linguagens artísticas e às diversas 

manifestações culturais, sem um compromisso da televisão com essa política 

cultural. E se entendeu, desde o primeiro momento, que a TV pública era um 

caminho essencial desse processo. (RANGEL, 2013, p. 11) 

 

                                                                                                                                                         
Bandeirantes e RedeTV! com a Abert e a constituição da Associação Brasileira de Radiodifusores (Abra) 

(LIMA, 2004) 
140

 Em setembro de 2013, dentre mais de duzentas entidades, fazem parte do FNDC: Coletivo Brasil de 

Comunicação Social (Intervozes); Associação Brasileira das Emissoras Públicas Educativas Culturais (Abepec); 

Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU); Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação 

Social (Enecos); Federação Interestadual dos Trabalhadores em Radiodifusão e Televisão (Fitert); Federação 

Interestadual dos Trabalhadores em Telecomunicações (Fittel); Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj); 

Sindicato Interestadual dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual (Stic); Fórum Nacional 

de Professores de Jornalismo (FNPJ); Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

(Intercom). (FNDC, [2013]) 
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Em que pese o fato de desconsiderar a televisão como ambiente também de criação 

cultural e artística, é com base neste diagnóstico que vários programas da Secretaria do 

Audiovisual/Ministério da Cultura buscam a TV pública como parceira, promovendo sua 

articulação com a produção independente, como é o caso do Programa de Fomento à 

Produção e Teledifusão do Documentário Brasileiro (DocTV). Por outro lado, a evolução 

natural dos debates travados “tornaram natural que o ministério liderasse o processo de debate 

e reflexão sobre a TV pública no Brasil, e, portanto, fosse o propositor do que foi o primeiro 

Fórum de TVs públicas no país” (idem, ibidem).   

Para ilustrar o modo como o terreno é preparado, elegemos c iniciativas que evidenciam 

as mobilizações encetadas pela SAv/MinC que fornecem subsídios e influenciam a construção 

do projeto de TV pública: a instituição do DocTV, que consiste em editais públicos voltados à 

produção, formação e difusão; três debates relativos à regulação televisiva: a legislação para a 

televisão digital, a tortuosa proposta de transformação da Ancine em um órgão que abarcaria 

todo o audiovisual – a Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual (Ancinav) –, as 

consequentes discussões em torno do projeto de uma Lei Geral de Comunicação Social 

Eletrônica; e por fim o I Fórum das TVs públicas, realizado em maio de 2007. 

 

2.3.1 O Projeto DocTV 

No artigo Biografia precoce do DocTV (2011), Orlando Senna narra que, ao assumir a 

Secretaria de Audiovisual, uma das operações prioritárias e emergenciais era garantir ao 

órgão, que havia se comportado até então “como um departamento cinematográfico” (p. 15), a 

abrangência anunciada em seu nome. Naquele momento, a única iniciativa que cumpre com 

essa premissa é o canal de televisão por assinatura TV Cultura e Arte, que custa quase um 

terço do orçamento da Secretaria. Com um pouco menos de dois anos de operação, a 

programação do canal é exibida pela TV Escola e nas operadoras Sky (canal 26), Tecsat 

(canal 4) e Directv (canal 237). (MINC TIRA..., 2003)  

Tendo em vista o baixo impacto obtido pela iniciativa na gestão anterior, Senna (2011, 

p. 15) explica a escolha política da equipe que assume a SAv: 

A TV Cultura e Arte foi extinta imediatamente para dar passagem a projetos 

relacionados à TV aberta, como a TV Brasil, a montagem de uma rede de 

canais públicos e os vários programas de produção/teledifusão, com 

destaque inegável para o DocTV, o primeiro a ser posto em prática.  
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Assim, o DocTV começa a ser desenhado no início de 2003. Desenvolvido em parceria 

com a TV Cultura e a Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais 

(Abepec), o programa se revela uma iniciativa pioneira de fomento à parceria entre a TV 

pública e a produção independente. Sua constituição toma como base a experiência do Núcleo 

de Documentários da TV Cultura. Coordenado por Mário Borgneth, o Núcleo realiza 

documentários em coprodução com produtores independentes de todo o país, e os exibe na 

rede de canais públicos
141

 em uma faixa intitulada DOC.BRASIL. Os recursos provêm da TV 

Cultura/Fundação Padre Anchieta e de leis de incentivo. (BORGNETH, 2013) 

Identificada uma experiência inicial a ser desenvolvida, e garantido o orçamento para 

sua concretização, Mário Borgneth é convidado a colaborar para a construção do DocTV, do 

qual se torna coordenador do setor de rede e distribuição. Ao documentarista Paulo 

Alcoforado cabe a produção e a articulação com a Associação Brasileira de Documentaristas e 

Curta-metragistas (ABD).  

O Programa abarca diversos momentos da cadeia audiovisual (criação, produção, 

difusão e formação); promove circuitos de teledifusão por meio da articulação entre a 

produção independente representada pela ABD, emissoras de caráter público e o Estado
142

 

(nos âmbitos transnacional, federal e estadual); incentiva o mercado audiovisual sob uma 

perspectiva regionalizada; bem como contribui para a promoção da diversidade cultural, por 

meio da ampliação do conhecimento das diferentes expressões culturais. Em suas quatro 

temporadas, o DocTV Brasil tem 3.000 projetos inscritos em 100 concursos estaduais, 

selecionando e coproduzindo 170 documentários (BRASIL, 2010a). 

A abertura de mercados para o documentário brasileiro, um dos mais destacados 

objetivos do DocTV, é promovida por meio da exibição dos filmes pelas emissoras regionais, 

do incentivo à aplicação de recursos no projeto em âmbito regional e da valorização dos seus 

espaços de mídia (MOREIRA, BEZERRA, ROCHA, 2010). Por outro lado, o Programa 

também contribui para a institucionalização do segmento audiovisual no país. Um exemplo é 

o estímulo à instituição de regionais da ABDs nos estados onde esta entidade não existia, o 

que permite sua nacionalização efetiva. Do mesmo modo, existiam emissoras associadas à 

Abepec em apenas 19, das 27 unidades da federação, o que motiva a realização da primeira 

                                                 
141

 Conforme já visto, a Rede Pública de Televisão (RPTV), embora resulte na constituição de uma arquitetura 

de rede constituída nacionalmente, mantém a retransmissão voluntária de alguns programas da TV Cultura e da 

TVE por outras geradoras estaduais.  
142

 A SAv é responsável por 80% da verba; e cada canal ou órgão de cultura envolvido, por 20%, a título de 

contrapartida. (BRASIL, 2010a). 
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edição do DocTV apenas em 20 Estados
143

. A partir da segunda edição, porém, logra-se 

abranger todo o país por meio de parcerias com emissoras locais, em sua maioria de caráter 

público
144

, e mesmo das instituições responsáveis pela cultura. Neste último caso, a Secretaria 

de Estado da Cultura do Amapá e a Fundação Cultural de Porto Velho (Rondônia), criam 

estratégias alternativas de difusão (CAETANO, 2011). 

Em 2006, o Programa torna-se um modelo de política pública, expandindo-se para 

outros países. O DocTV América Latina (nos demais países, DocTV Latinoamerica) é 

desenvolvido no âmbito da Conferência de Autoridades Cinematográficas Iberoamericanas 

(CACI), que congrega a maioria dos países latinoamericanos, além de Portugal e Espanha. Na 

primeira edição, a parceria viabiliza a realização de 13 documentários; na segunda, lançada 

em 2009, são 14; e a terceira edição, divulgada dois anos depois, promove a realização de 15 

filmes, exibidos em 18 canais de caráter público do continente. Também é instituída uma 

Rede DocTV no âmbito latinoamericano, articulando autoridades audiovisuais nacionais e as 

emissoras do campo público de quinze países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 

Costa Rica, Cuba, Equador, México, Panamá, Peru, Porto Rico, Uruguai e Venezuela (Idem, 

ibidem). 

Já em 2009, é lançado o DocTV CPLP, que reúne os países membros da Comunidade 

de Países de Língua Portuguesa (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 

Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste), além do território de Macau, que se encontra 

em processo de adesão à comunidade. A EBC/TV Brasil é parceira, em território nacional, na 

teledifusão das séries internacionais do programa. (MOREIRA, BEZERRA, ROCHA, 2010) 

Apesar do êxito do DocTV, a gestão da SAv pós-Gil/Juca
145

 não tem se manifestado 

pela continuidade da versão nacional do programa.  

 

2.3.1.1 DocTV: impulsionando uma rede pública de televisão 

                                                 
143

 No Estado do Mato Grosso, o DocTV I e II são realizados com a TV Universidade, da Universidade Federal 

de Mato Grosso. As duas edições seguintes são coproduzidas pela TV Mais, filiada à rede CNT – Central 

Nacional de Televisão. (CAETANO, 2011) 
144

 Este é o caso dos Estados do Acre (TV Aldeia); Goiás (TV Brasil Central); Paraíba (TV Universitária da 

Paraíba); Piauí (TV Antares, que posteriormente se associa à Abepec); e Roraima (TV Universitária de 

Roraima). (CAETANO, 2011) 
145

 Ao assumir a Presidência do Brasil em 2011, Dilma Roussef nomeia como Ministra da Cultura, a cantora Ana 

de Hollanda, que após uma atuação marcada pela interrupção de uma série de ações da gestão anterior e por 

constantes protestos da comunidade cultural, é substituída pela então Senadora Marta Suplicy. 
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Em relação às emissoras de caráter público, conforme visto, para que o DocTV alcance, 

de fato, todo o país, se faz necessário uma intensa costura política para a construção de uma 

parceria com os governos estaduais, em especial os que pertencem a grupos de oposição 

(SENNA, 2011). As negociações, iniciadas ainda em 2003, obtêm êxito total, no que diz 

respeito à inclusão de todas as unidades da federação, já na segunda edição. 

A sedução do programa, tanto sob o aspecto cultural (diversidade, 

regionalização, integração) como no aspecto negocial (programação a 

baixíssimo custo), suscitou a adesão de emissoras que não estavam na 

Abepec, compondo uma rede integrada por 20 Estados, na primeira edição, e 

por todas as 27 unidades da federação na segunda edição. Como aconteceu 

com a ABD, também a Rede Pública de Televisão alcançou dimensão 

nacional a partir do DocTV. (SENNA, 2011, p. 18) 

 

Como consequência, o circuito nacional de teledifusão articulado pelo DocTV contribui 

para um maior diálogo e intercâmbio entre as emissoras do país. Por outro lado, embora o 

programa não tenha contribuído para a ampliação do número de afiliadas à Abepec, a ênfase 

na entidade enquanto instância articuladora fortalece e potencializa o seu caráter 

representativo. 

Para Mário Borgneth, um dos aspectos do DocTV que merece destaque é a recuperação 

do tema da televisão nas políticas culturais. 

A TV pública se redescobriu com o DocTV, seja na apreciação do público, 

seja na reaproximação com o setor artístico e cultural, seja na reconstrução 

interna de um sentido de identidade, de resgate de missão, por vezes 

esquecido em meio ao oceano de dificuldades econômicas e estruturais em 

que a larga maioria dessas emissoras se vê mergulhada. (BORGNETH apud 

CRESPO, 2011, p. 31) 

 

Orlando Senna destaca também, dentre os avanços logrados, um aspecto do domínio do 

simbólico na política que embasa o programa: a permissão e instrumentalização do cidadão 

para o acesso à programação televisiva. 

O direito do cidadão não termina no direito de acesso à televisão, de acesso 

ao cinema, às telas do cinema, às telas da televisão, ou seja, esse direito do 

cidadão também vai até os meios de produção, as pessoas têm que ter acesso 

aos meios de produção. Não para ser um grande produtor audiovisual, não 

para ser um grande cineasta, mas porque esta linguagem e esta tecnologia, 

cada vez mais, fazem parte de nossa vida cotidiana (SENNA, 2009, p. 162). 

 

O DocTV reforça, dessa maneira, a função pública dessas emissoras ao radicalizar a 

premissa de que a programação também deve ser “feita pelo público” (RUMPHORST, 2007) 
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Por outro lado, em que pese o reconhecimento de seu caráter precursor quanto à inclusão da 

televisão na implantação de políticas para a cultura, a fragilidade da rede – no que tange à 

falta de infraestrutura e aos baixos níveis de audiência da maioria das emissoras – representa 

um claro limite ao Programa.  

 

2.3.2 Discussões sobre o Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD) 

Conforme já visto no primeiro capítulo, são históricas e inegáveis as razões da 

necessidade e urgência da regulamentação da televisão no país. E os debates em torno da 

construção da legislação para a TV Digital país não fogem a esta lógica. Levando em 

consideração a participação marginal do Ministério da Cultura no processo, abordaremos o 

tema resumidamente, mesmo correndo o risco de incorrer em algum reducionismo quanto a 

este complexo e relevante tema
146

. 

A criação de um Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD) como um balizador 

das diretrizes políticas para a transição do padrão televisivo analógico para o digital tem como 

marco a promulgação do Decreto nº 4.901 de 26 de novembro de 2003. A legislação 

determina a composição do SBTVD por um Comitê de Desenvolvimento, formado por 

representantes de dez ministérios; um Comitê Consultivo, que contempla a participação de 

representantes da sociedade civil na discussão de alternativas de política; e por um Grupo 

Gestor formado por oito ministérios, e pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 

(ITI) e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) (BRASIL, 2003d). O MinC, que 

participa tanto do Comitê de Desenvolvimento como do Grupo Gestor, elabora, então, o 

documento Projeto SBTVD – Questões centrais para uma tomada de decisão: Sugestões do 

Ministério da Cultura ao Comitê de Desenvolvimento do SBTVD
147

. Segundo Manoel Rangel, 

[...] o Ministério da Cultura acompanhou e participou do debate do Sistema 

Brasileiro de Televisão Digital com a visão de que a definição de um padrão, 

de um novo padrão, tecnológico para a televisão, o padrão digital, não 

deveria ser encarado simplesmente como uma transição tecnológica, deveria 

ser visto como as possibilidades que essa transição tecnológica trazia para 

um rearranjo regulatório do setor, dentro de uma perspectiva de maior 

pluralidade na televisão brasileira, de abrir oportunidade para entrantes na 

oferta da televisão aberta, como o caminho e fortalecimento da televisão 

pública... (2013, p. 04). 

                                                 
146

 Uma reflexão acurada sobre o período pode ser encontrada no livro A política da política de TV digital no 

Brasil: atores interesses e decisão governamental, de Juliano Domingues da Silva (2011). 
147

 Para mais informações, ver: http://www.cultura.gov.br/upload/SBTVD_MinC_1143840740.pdf, acesso em 

set. de 2008. 



127 

 

 

 

 

No entanto, a nomeação de Hélio Costa para a pasta das Comunicações implica uma 

mudança de rumos da digitalização da TV brasileira (DOMINGUES DA SILVA, 2011). 

Costa não privilegia as pesquisas nacionais, declara que o país deve adotar um dos três 

sistemas já em atividade e estabelece um canal direto de comunicação com os empresários de 

radiodifusão. Em entrevista à jornalista Ana Paula Sousa, ao ser questionado sobre o 

espinhoso tema da concentração do mercado de comunicação brasileiro, o ministro responde 

de forma irônica e descuidada.  

CC: Algumas pessoas vêem este momento, com a TV digital e a possível 

entrada das teles no jogo, como uma oportunidade histórica de se mudar a 

estrutura concentrada da mídia no Brasil. Ilusão? 

HC: (risada) Midnight Summer Dream, para fazer a coisa mais bonita. 

Sonho de uma noite de verão. Isso está longe. 

CC: Como também a Lei Geral de Comunicações? (COSTA, 2005, online). 

 

Já em entrevista ao site da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 

(Abert), Costa é ainda mais explícito, ao afirmar que “a radiodifusão é mais antiga, a 

radiodifusão é uma empresa nacional, a radiodifusão é uma empresa que vem, há 50 anos 

prestando um enorme serviço no rádio a na televisão para a população brasileira [...] Temos 

que defender a indústria nacional, e a indústria nacional é a radiodifusão.” (COSTA, 2007, 

online).  

Em 2006, a leitura feita por Gil do Cordel da TV Digital
148

, durante aula inaugural da 

Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), é emblemática 

quanto às diferenças entre os ministérios da Cultura e das Comunicações. Ao discorrer sobre a 

necessidade de democratização do acesso e da distribuição de conteúdos, bem como acerca 

dos impactos da digitalização, Gil lê para plateia um cordel que pede o investimento e adoção 

do padrão brasileiro da TV digital, além de chamar Hélio Costa de "empresário boçal" que 

apostava no "monopólio privado". 

Dois anos e sete meses após a criação do SBTVD, é, por fim, promulgado o Decreto nº 

5.820 de 29 de junho de 2006, que privilegia o padrão japonês, atendendo diretamente aos 

grupos dominantes de mídia, em especial aos radiodifusores. Dentre as principais vitórias 

destes últimos estão: a garantia da comercialização de seus conteúdos diretamente aos 

usuários da telefonia móvel, sem intermediação das empresas de telefonia; a manutenção do 
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mesmo espaço no espectro
149

 para os concessionários até a conclusão da digitalização da TV, 

impedindo a entrada de novos agentes no segmento televisivo no país; a omissão da 

possibilidade de multiprogramação
150

, considerada inviável economicamente pelos 

radiodifusores
151

; e a restrição formal da participação da sociedade civil no debate (BRASIL, 

2006d). 

Por sua vez, da proposta do Ministério da Cultura – consonante com as entidades e 

movimentos sociais que lutam pela democratização das comunicações e centrada na 

construção de um modelo para a TV digital com base na ampliação dos agentes do setor e na 

potencialização das funcionalidades interativas e convergentes com outros meios – é adotada 

apenas a incorporação, no Art. 13 do Decreto 5.820, da possibilidade de operação de quatro 

canais pela União: um do Poder Executivo, um da cultura, um da educação e um da cidadania 

(BRASIL, 2006d). Jonas Valente, em sua dissertação de mestrado TV Pública no Brasil: A 

criação da TV Brasil e sua inserção no modo de regulação setorial da televisão brasileira, 

avalia que: 

A medida visou dialogar com as demandas apresentadas pela equipe do 

MinC durante o processo. Na cerimônia de assinatura da norma, a ausência 

de um único representante da pasta pode ser entendida como um sinal, em 

nossa visão, do descontentamento dos dirigentes do Ministério em relação ao 

desfecho do episódio. (2009a, p. 118-119)  

 

Apesar da concessão feita, a alteração para o padrão digital não colabora para a 

formatação de um novo modelo para a televisão brasileira e tampouco de um novo arranjo 

regulatório para a televisão. Ou seja, as reivindicações do Ministério da Cultura de um modo 

geral não são atendidas. 

 

2.3.3 A proposta da Ancinav 

                                                                                                                                                         
148

 O cordel da TV Digital é um manifesto escrito pela jornalista e poeta Luciana Rabelo, do coletivo Ventilador 

Cultural, movimento em prol da democratização da comunicação. Cf: 

http://www.youtube.com/watch?v=JZk1Xc9CRuI e http://ventiladorcultural.blogspot.com.br/. 
149

 Domingues da Silva (2011, p. 163-164), esclarece que “no contexto da TV Digital a reserva para cada 

emissora de 6 MHz utilizados em transmissões analógicas representaria uma subutilização do espaço espectral”.   
150

 Consiste na transmissão de múltiplas programações simultâneas de televisão da frequência designada para 

que a emissora transmita seu sinal digitalizado (DOMINGUES DA SILVA, 2011). 
151

 Na avaliação do presidente da Rede Bandeirantes, João Carlos Saad, não há patrocinadores suficientes no 

mercado para financiar os meios que ingressariam no mercado através da multiprogramação (ZIMMERMANN, 

2006). 
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Em agosto de 2004, o MinC submete à consulta pública um pré-projeto de lei, com o 

intuito  de transformar a Ancine em Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual 

(Ancinav), que vinha sendo elaborado pelo Ministério e pelo Conselho Superior de Cinema há 

14 meses, em diálogo com diversos setores. Após o recebimento das críticas e contribuições, 

o texto deveria retornar ao Conselho para ajustes e posterior entrega à Casa Civil, órgão 

responsável por seu encaminhamento ao Congresso Nacional. (BRASIL, 2004b) 

Dentre as atribuições previstas para a Ancinav constam a fiscalização e regulação de 

qualquer plataforma de transmissão de conteúdos audiovisuais e cinematográficos, além da 

articulação das políticas públicas para o setor. O texto, acompanhado de uma Exposição de 

Motivos, ressalta ainda a ampliação do conceito de audiovisual, abrangência dos segmentos 

deste mercado e o combate à monopolização. (BRASIL, 2004b, 2004c)  

O documento é alvo de duras críticas e de uma intensiva desqualificação, em especial 

no que diz respeito ao seu caráter “autoritário” e “dirigista”. A proposta descontenta grandes 

produtores e criadores (cineastas como Arnaldo Jabor e Cacá Diegues), empresas de 

radiodifusão
152

, diversos articulistas da mídia impressa (de veículos como Folha de São Paulo, 

jornal O Globo, O Estado de São Paulo etc.) e mesmo da Motion Picture Association of 

America (MPAA)
153

 (LIEDTKE, 2008). No Governo Federal, o MinC não obtém o respaldo 

necessário para a consecução da proposta, que suscita confrontos com outros órgãos. 

A Ancinav também encontra defensores. O Congresso Brasileiro de Cinema (CBC), por 

exemplo, faz um manifesto pró-Ancinav, que obtém 344 assinaturas
154

. O anteprojeto 

representa, segundo o texto, um “efetivo instrumento para o desenvolvimento do setor 

audiovisual com ênfase no apoio à produção independente” (VILLALBA, 2004, online). 

Outras entidades – como a Associação Paulista de Cineastas (Apaci), a Associação Brasileira 

de Produtores Independentes de Televisão (ABPI-TV), Associação dos Produtores e 

Realizadores de Filmes de Longa Metragem de Brasília (Aprocine), Associação Brasileira de 

Documentaristas e Curta-Metragistas (ABD), a Associação de Produtores do Norte/Nordeste 

(APCNN), bem como um grupo de quarenta cineclubes de oito estados – também se 

pronunciam a favor do processo de regulamentação do audiovisual e da instituição de uma 

agência reguladora (DOCUMENTAÇÃO..., 2004).  

                                                 
152

 Em especial representadas pela Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), que reúne 

as principais emissoras comerciais de televisão do Brasil. 
153 

A poderosa associação estadunidense é formada pelos seis maiores estúdios dos EUA: Disney, Sony, 

Paramount, Twentieth Century Fox, Universal e Warner. 
154

 Dentre outros, os cineastas: Geraldo Moraes, Toni Venturi, Luis Carlos Lacerda e Nelson Pereira dos Santos. 



130 

 

 

 

O projeto da Ancinav indica um maior controle social sobre a programação das 

empresas de TV aberta e de TV a cabo, mesmo que não estabeleça qualquer mecanismo 

efetivo de controle social sobre os conteúdos audiovisuais. No entanto, a leitura atenta do 

documento comprova que o projeto traz, de fato, itens que poderiam ser interpretados como 

possíveis meios de censura
155

. Reconhecendo o caráter dúbio do texto, o MinC procede a 

eliminação ou reformulação dos itens que fazem menção a qualquer tipo de ressalva ou 

censura ao conteúdo audiovisual na primeira revisão do projeto, após a consulta pública.  

A atitude não é suficiente para abrandar as críticas, já que a proposta mantém outros 

pontos de divergência – não tão nobres ou irrefutáveis como a liberdade de expressão –, com 

as grandes produtoras, incluindo a Globo Filmes, e distribuidoras internacionais e nacionais. 

São eles: a instituição de impostos pela aquisição de espaço publicitário em suportes 

audiovisuais para o anúncio de obra cinematográfica ou videofonográfica e a taxação 

progressiva do setor cinematográfico (BRASIL, 2004b). A base de incidência da contribuição 

é consideravelmente elevada a fim de viabilizar o Fundo Nacional para o Desenvolvimento do 

Cinema e do Audiovisual Brasileiros, com o objetivo de transferir recursos de grandes 

produções para a produção independente. Além disso, as taxas incidem de maneira sobreposta 

em diversos momentos da cadeia, o que elevaria o custo final do produto audiovisual.  

O então Secretário Executivo do MinC, Juca Ferreira, no artigo Ancinav: omissão ou 

missão?, publicado em 2004, enfatiza que a cobertura jornalística do anteprojeto não 

menciona, porém, as razões e o destino dos recursos e tampouco sobre as vantagens dos 

incentivos fiscais apresentados. “Propomos incentivos para aumentar a produção de 

teledramaturgia e outros conteúdos em parceria com os produtores independentes, assim 

como incentivos para os anunciantes de filme brasileiro na tevê”. (FERREIRA, 2013a, p. 54) 

Deste modo, os valores a serem pagos retornam ao mercado ao fomentar a programação 

produzida de forma independente e qualificada, a ser veiculada nas próprias emissoras. 

                                                 
155

 Exemplo disso é o Art. 33, que delega à Ancinav a competência para dispor sobre “a responsabilidade 

editorial e as atividades de seleção e direção da programação”, ou o inciso I do Art. 8º, segundo o qual “a 

liberdade será a regra, constituindo exceções, as proibições, restrições e interferências do Poder Público” 

(BRASIL, 2004b) 
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Neste embate, as Organizações Globo emergem como importante agente na propagação 

de ideias contrárias à Agência
156

. Orlando Senna, ao avaliar o período, revela que o grupo 

empresarial havia participado do processo de negociação, anterior à publicização do debate: 

Sabíamos exatamente os monstros e os paredões hegemônicos que a gente 

tinha de enfrentar e que continuamos enfrentando. [...] sabíamos 

perfeitamente do seu potencial de fogo. O que houve sim foi uma jogada 

bastante, digamos assim, perversa por parte da Globo, que vinha 

conversando com a gente de uma maneira bastante saudável, inclusive as 

reuniões eram no nível da direção máxima das Organizações Globo e em 

nível ministerial, ou seja, o ministro fazia parte dessas reuniões e estava 

andando de uma maneira que nos parecia saudável. Claro que, no momento 

em que fizéssemos a proposta, a Globo ia ter reações com relação a alguns 

aspectos da proposta. [...] Mas o que a Globo fez foi o contrário, foi dizer 

que quando a gente colocou a proposta para estudo, a ante-proposta, o pré-

projeto, para que as pessoas pudessem lê-lo e estudá-lo, a Globo anunciou 

que estávamos mandando para o Congresso. (SENNA, 2009. p. 170). 

 

É interessante perceber como protagonistas do Ministério nomeiam abertamente os 

agentes e interesses envolvidos no processo e seus correspondentes posicionamentos. No auge 

dos debates, em agosto de 2004, o então ministro Gilberto Gil, quando inquirido sobre a 

reação da emissora ao projeto, em entrevista à Folha de São Paulo, pondera: 

Ela, de certa forma, bloqueia o diálogo e o processo de discussão. É como se 

a Globo tivesse dito: ‘Essa proposta não discutimos’. Ao contrário, tem que 

discutir. Nós fomos lá, tudo isso tem sido posto na mesa o tempo todo. 

Assim como a Globo disse que há aparências de intervencionismo - que não 

há -, poderíamos dizer que há uma intenção de sustar o diálogo, uma rejeição 

absoluta por parte da Globo (ri). Nosso pressuposto é de que a Globo vai, 

junto com todos nós, trabalhar dentro das regras da convivência democrática, 

do diálogo, do aperfeiçoamento das instituições. 

Se equalizar tudo isso, provavelmente aqui ou ali interesses serão 

minimamente contrariados. A indisposição para a mínima contrariedade é 

antidemocrática. (GIL, 2004, online). 

 

Os números relativos à participação ativa da mídia, definida por Nelson Hoineff (2004) 

como “principal campo de batalha” na guerra da Ancinav, dão conta da capacidade de 

articulação da imprensa, junto às grandes emissoras de televisão. São reveladores os dados 

levantados por Simone Caldas da Silveira (2005, apud LIEDTKE, 2008, p.13). 

Entre o dia 06 e 31 daquele mês [agosto de 2004] foram publicadas 1037 

matérias, notas, editoriais ou artigos sobre o assunto nos jornais, revistas e 

noticiários on-line. A maioria, francamente negativa, explorava itens 

considerados pelos articulistas como nocivos à liberdade de expressão. De 

                                                 
156

 Conforme se depreende dos posicionamentos adotados por artigos e manifestos de conhecidos articulistas do 

grupo, a exemplo de Míriam leitão e Arnaldo Jabor, do vice-presidente das Organizações Globo, João Roberto 

Marinho e da própria Abert, todos publicados em jornais de grande circulação na época. 
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01 de setembro a 31 de dezembro foram publicados outros 1.704 textos 

citando a Ancinav. Trocando em miúdos, em agosto foram publicadas uma 

média de 34,5 matérias por dia. Em dezembro, foram 10,5. Para efeito de 

comparação, junho de 2005 terminou com apenas 0,96 citações diárias em 

artigos de críticas generalizadas ao governo Lula. [...] Seus autores 

invariavelmente deixaram de aprofundar na discussão dos temas centrais do 

anteprojeto; o volume de críticas crescia nos dias que antecediam as reuniões 

do Comitê Civil do Conselho Superior de Cinema; e as matérias se limitaram 

a expor alguns pontos considerados mais polêmicos pela cadeia produtiva do 

setor audiovisual (produtores, exibidores, operadoras etc.). 

 

Apesar da forte oposição, o presidente Lula, em novembro de 2004, ainda acredita na 

criação da Ancinav. Durante cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural, ele pede o 

apoio dos artistas e dirigentes de entidades premiados e afirma que o projeto enfrentava 

dificuldades por mexer com mudança de “hábitos e costumes”. A previsão, no momento, é de 

que o projeto seja encaminhado ao Congresso até dezembro.  (LULA DA SILVA, 2004). 

No entanto, visto que o tema segue provocando desgastes para o Governo, é realizada 

uma reunião entre o Presidente Lula, o Ministro Gilberto Gil e ministérios de setores 

estratégicos, em janeiro de 2005. Segundo matéria publicada no jornal O Globo, este encontro 

é uma forma de o Planalto passar a ter o controle do projeto. 

Um dos mais enfáticos críticos foi o ministro interino da Justiça, Luiz Paulo 

Barreto, que chegou a pôr em dúvida a constitucionalidade de alguns itens. 

Também criticaram a proposta os ministros Eunício Oliveira (Comunicação) 

e Luiz Fernando Furlan (Desenvolvimento). 

O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, disse a Gil que sua assessoria fez 

uma avaliação negativa do projeto. Em comum, os ministros críticos ao 

projeto alertaram sobre o dirigismo cultural contido na proposta e até mesmo 

sobre eventuais interpretações de censura. (BRAGA; CAMAROTTI; 

JUNGBLUT, 2005) 

 

Creditando a informação a “ministros”, o texto cita, ainda, a seguinte declaração do 

Presidente Lula: “Não imaginava que tivesse tanta divergência. Como não há consenso, não 

podemos pôr o assunto em pauta no Congresso. É preciso encontrar uma posição unitária do 

governo” (Idem, Ibidem).  

Após a reunião, o governo anuncia o encaminhamento ao Congresso Nacional de uma 

nova proposta de legislação contemplando apenas os setores de fomento e de fiscalização na 

área da produção audiovisual. O argumento utilizado é de que a criação da agência deve ser 

posterior à instituição do marco regulatório amplo do setor. Parte-se do princípio geral, 

conforme aponta Liedtke (2008) de que as agências, autônomas em relação ao governo, 

devem se pautar por regras já estabelecidas. Um exemplo desta forma de ordenamento 
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jurídico é a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), criada pela Lei Geral de 

Telecomunicações. 

 

2.3.3.1 Recuo ou avanço? 

Em declaração para o jornal O Globo o ministro Gil nega que a decisão do governo seja 

um recuo na proposta de criação da Ancinav. “O presidente deixou claro que quer que se 

continue fazendo a agência de fomento e fiscalização e que se faça a lei de comunicações para 

respaldar. E que tudo seja feito pelo grupo”. (BRAGA; CAMAROTTI; JUNGBLUT, 2005) 

O que se observa após a reunião, porém, vai de encontro à declaração do Ministro. 

Apesar da publicação, em dezembro de 2006, da Lei nº 11.437, que altera a destinação de 

receitas da Codecine, prorroga e institui mecanismos de fomento voltados para a atividade 

audiovisual e cria o Fundo Setorial do Audiovisual (BRASIL, 2006e). O papel da Ancine não 

é alterado durante o Governo Lula e sequer é aventada sua abrangência no sentido de se 

instituir uma “agência de audiovisual”. Em outras palavras, o projeto, que sequer chega a ter 

uma versão final, é esvaziado. 

Alguns anos após o episódio, Gil avalia a “jogada” como um erro tático, diante da 

mobilização dos outros atores/protagonistas da crise.  

O que havia, o que é que acontecia ali naquele momento? Primeiro, a 

capacidade de resistência ainda muito maior por parte das forças do 

anacronismo, das forças do modelo anterior, do modelo que está indo 

para sua extinção; segundo, uma inabilidade nossa, no sentido que 

devíamos ter sido mais cautelosos, talvez tivéssemos guardados para maturar 

politicamente, costurar [...] Nossa capacidade de conquistar apoios, de 

convencer do valor estratégico daquele salto, que nos fortalecesse, que nos 

desse capacidade de composição com parceiros suficientemente fortes ou 

que ao nosso lado nos faria suficientemente fortes para nos opor aos 

interesses conservadores, se nós tivéssemos tido essa habilidade, talvez 

estivéssemos falando em Ancinav agora, como fizemos com a Lei Rouanet, 

esperamos amadurecer e tal. Mas, de todo modo, foi um gesto importante 

que eu associo a uma similaridade com uma desobediência civil. É como se 

o Ministério da Cultura tivesse feito ali um ato de desobediência civil [...] 

dentro do próprio Governo (GIL, 2008, p. 208, grifos nossos). 

 

Nesta avaliação, é interessante perceber também a caracterização pelo Ministro Gil dos 

outros agentes implicados na situação como “conservadores” e “anacrônicos”. Por outro lado, 

salientamos ainda, conforme já dito, as “forças do anacronismo” também se situam dentro do 

próprio Governo.  
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Por outro lado, o projeto da Ancinav traz à agenda pública a necessidade de formatação 

e cumprimento de políticas culturais efetivas para as comunicações, de forma mais ampla, por 

meio do setor audiovisual. Com base nesse argumento, que Orlando Senna refuta a avaliação 

de que haveria uma precipitação em trazer o tema a público.  

A escandalosa polêmica da Ancinav revelou a dimensão e a gravidade da 

questão audiovisual para a sociedade brasileira, que as ignorava porque isso 

sempre tinha sido assunto de gabinete, de portas fechadas, de decisões dos 

grupos mais poderosos da atividade impostas a governos ignorantes. A 

questão foi posta a nu diante da Nação e do governo, que se assustou muito. 

(SENNA, 2008a, p. 379) 

 

Em concordância com esse ponto de vista, Manoel Rangel acrescenta que o tema da 

regulação audiovisual permanece “como um cadáver insepulto, cobrando a atenção do 

governo, dos agentes econômicos, da sociedade civil, do parlamento” (2013, p. 08). Ele 

aponta, ainda, que esta primeira mobilização resulta no surgimento de um conjunto de 

projetos
157

, tanto na Câmara dos Deputados, como no Senado Federal, propondo um novo e 

avançado marco regulatório da televisão por assinatura, com o acompanhamento da Ancine, 

durante toda a tramitação e debate do projeto de lei, aprovado em 2011 (BRASIL, 2011).  

Orlando Senna (2008a), por sua vez, também ressalta como resultado prático do embate 

a nomeação do Grupo de Trabalho Interministerial para elaborar um anteprojeto de uma Lei 

Geral de Comunicação Eletrônica. Este intento, sobre o qual nos debruçaremos a seguir, 

também não se concretiza durante a gestão de Lula. 

 

2.3.4 A Lei Geral de Comunicação Social Eletrônica 

Antes de nos aprofundarmos na análise dos debates em torno da formulação da lei que 

regularia as comunicações no Brasil, cabe explicitar nossa escolha teórica quanto à 

terminologia adotada, já que são diversas as denominações encontradas na bibliografia sobre 

o tema. Embora renomados estudiosos como César Bolaño e Valério Brittos (2008), bem 

como Venício Lima (2012b), adotem o termo Lei Geral de Comunicação Eletrônica de 

Massa (LGCEM), optamos aqui, como visto, pela denominação Lei Geral de Comunicação 

Social Eletrônica (LGCSE). Além de a considerarmos mais abrangente – em especial diante 

das tecnologias digitais –, esta expressão vai ao encontro do conceito jurídico utilizado na 
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Constituição da República Federativa do Brasil
158

, em seu Art. 222, quando menciona os “[...] 

meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a 

prestação do serviço [...]” (1988a, grifo nosso). Desta forma, partimos do pressuposto de que: 

[...] comunicação social eletrônica é o processo que comporta, junto ou 

separadamente, a produção, programação, empacotamento, distribuição, 

oferta, e/ou provimento por entes estatais, públicos e privados, de bens e 

serviços de informação, cultura e lazer, por meio de diferentes plataformas 

tecnológicas de base eletrônica e que compreendem, genericamente, o que se 

tornou historicamente conhecido como telefonia, transmissão de dados, rádio 

e televisão (PINHEIRO G., 2008, p. 17). 

 

Estabelecido o conceito jurídico, retomamos a análise dos debates instituídos em torno 

da Lei Geral de Comunicação Social Eletrônica, exemplar para a apreensão do descompasso e 

divergência em torno das mobilizações empreendidas por atores estatais na gestão do 

presidente Lula.  

Em janeiro de 2005, como visto, a necessidade de instituição da Lei é apresentada pelo 

Governo como a principal justificativa para a retirada da Ancinav. Em contraponto à 

discussão empreendida pelo MinC, que propunha "atuar, no debate sobre regulação e 

normatização da atividade, buscando a harmonização da exploração das diversas plataformas 

de distribuição e, ao mesmo tempo, o fortalecimento dos diversos segmentos da indústria 

audiovisual brasileira" (SENNA, 2005), novamente o Ministério das Comunicações 

demonstra sua aproximação com as empresas de radiodifusão. Exemplo disso são as 

declarações do ministro Hélio Costa, na já citada entrevista à jornalista Ana Paula Sousa: 

Quanto à lei, só espero que nós não cometamos os mesmos erros que no ano 

passado, ao tentar mandar uma minuta de Lei Geral para o Congresso e 

causar as dificuldades que foram causadas, com a cobrança de 4% sobre o 

faturamento bruto das empresas de telecomunicações. Sabendo que algumas 

empresas têm lucro de 6%, se pagar mais 4%, elas fecham! Prefiro que a 

gente trabalhe com bases bem objetivas, sem entrar em polêmicas. Se tiver 

de polemizar, deixe que o Congresso crie as propostas polêmicas. Cabe ao 

governo orientar, mas não entrar no detalhe, como ele entrou da última vez. 

O que atrasou a Lei Geral? Foi a imposição da transformação da Ancine em 

Ancinav. Isso aí foi um petardo (COSTA, 2005). 

                                                                                                                                                         
157

 Estes projetos, apensados, vieram a tramitar como o Projeto de Lei (PL) 29 na Câmara dos Deputados e o PL 

616 no Senado Federal, ainda durante o Governo Lula, e resultaram na Lei n.º 12.485 de 2011, que dispõe sobre 

a comunicação audiovisual de acesso condicionado. 
158

 Cabe destacar, no entanto, a contradição inscrita, da mesma forma, na Constituição Federal, em seu Art. 21, a 

partir da aprovação da Emenda Constitucional nº 8, em 2005, que promove uma separação normativa entre 

telecomunicações – compreendendo os serviços de telefonia fixa e móvel, comunicação de dados e outros 

serviços similares – e o que ainda se define como radiodifusão sonora e de sons e imagens, que abarca as 

concessionárias e permissionárias de serviços de televisão e rádio de livre recepção. Segundo Guilherme 

Pinheiro (2008), não há qualquer lógica normativa racional que justifique a “arcaizante” divisão. 
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Fica evidente, em sua fala, a desconexão entre os interesses dos ministérios da Cultura e 

das Comunicações. Enquanto o primeiro fomenta o debate público acerca da regulação do 

audiovisual em prol da democratização da comunicação e da cultura, o segundo defende que o 

governo se mantenha longe de polêmicas, culpando, inclusive, o debate da Ancinav pelo 

atraso da Lei Geral de Comunicação de Social Eletrônica.  

Em meio às divergências, os debates em torno da construção da LGCSE, passam ao 

largo da mídia convencional, recebendo apenas pequenas notas em veículos especializados e 

artigos de militantes e teóricos da área. Entre 2005 e 2006, são criados um Grupo de Trabalho 

Interministerial e uma Comissão Interministerial, que não chegam a realizar uma reunião 

sequer (LIMA, 2012b; BRASIL, 2005b; BRASIL, 2006c). Dois fatos conjunturais certamente 

influenciam o arrefecimento do empenho do Governo em sua tentativa de regular as 

comunicações: o prolongamento da crise político-midiática do “mensalão” e a candidatura à 

reeleição do presidente Lula, que transforma 2006, em um ano “dominado pelas campanhas 

eleitorais” (LIMA, 2012b, p. 246). 

Em fevereiro de 2007, a discussão em torno da regulamentação da comunicação social 

eletrônica é retomada pelo ministro Hélio Costa, depois de passar incólume pela Casa Civil da 

Presidência da República. Em entrevista, Costa promete uma minuta até julho. A proposta 

deveria ser entregue à Casa Civil, e posteriormente à Presidência da República, que 

encaminharia um Projeto de Lei ao Congresso Nacional. (YODA, 2007). Em outubro do 

mesmo ano, porém, é anunciada a convocação – pelos ministros da Casa Civil, Dilma 

Rousseff, e da Secom-PR, Franklin Martins –, de uma reunião interministerial para discutir 

uma nova proposta de Lei. (MARQUES, 2007). Segundo o colunista Joaquim Castanheira 

(2007, online): 

Causou estranheza no Ministério das Comunicações a informação de que a 

Secretaria de Comunicação Social, chefiada por Franklin Martins, recebeu a 

tarefa de coordenar as discussões da nova Lei Geral da Comunicação, nas 

mãos do Ministério desde o início do governo Lula. A praia de Hélio Costa 

foi invadida. 

 

A questão volta à tona em julho de 2010, quando o presidente Lula promulga um 

decreto criando, uma vez mais, uma Comissão Interministerial para "elaborar estudos e 

apresentar propostas de revisão do marco regulatório da organização e exploração dos 

serviços de telecomunicações e de radiofusão" (BRASIL, 2010b). Fazem parte da comissão 
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apenas representantes da Casa Civil, dos ministérios das Comunicações e da Fazenda, da 

Secom e da Advocacia Geral da União. Novamente, não se estabelece um prazo para 

encerramento dos trabalhos da comissão. Em novembro de 2010, porém, é anunciada 

apresentação da proposta do anteprojeto de lei para a futura presidente do Brasil, Dilma 

Rousseff, a quem caberia a incumbência de tornar o sistema de comunicação brasileiro mais 

democrático e plural. Expectativa que, até o presente momento, não se cumpre. 

O processo de discussão em torno da Lei de Geral de Comunicação Social Eletrônica 

reforça, de maneira bastante enfática, a atuação de Franklin Martins, um agente com 

importante capital político, no campo estatal. Antes mesmo da nomeação, a larga trajetória de 

Martins como jornalista político já lhe confere esta reputação. Ao se referir aos jornalistas, 

Pierre Bourdieu explicita que: 

Para descrever o campo político atualmente, é preciso incluir essas 

categorias de agentes, pela simples razão de que eles produzem efeitos 

nesse campo. Perguntam-me frequentemente o que me faz reconhecer que 

uma instituição ou um agente faz parte de um campo. A resposta é simples: 

reconhece-se a presença ou existência de um agente em um campo pelo 

fato de que ele transforma o estado do campo (ou que, se o retiramos, as 

coisas se modificam significativamente). (2011a, p. 202) 

 

Além deste capital prévio, Franklin Martins também tem sua atuação legitimada pelo 

Presidente Lula que lhe credita, no discurso de sua posse, a atribuição de “renovar o setor de 

comunicação” (LULA DA SILVA, 2007a, p. 07). E mais:  

Franklin, eu estou depositando uma expectativa muito grande, porque nós 

vamos criar coisas diferentes, além da publicidade, além dos patrocínios, 

além de cuidar da imagem do governo, além da Radiobrás, que estará 

subordinada a todo o esquema. Nós estamos pensando em ter uma TV 

pública educativa, uma TV que possa fazer o que, muitas vezes, a televisão 

privada não faz. (Idem, ibidem) 

 

O processo de debates em torno da LGCSE, portanto, evidencia, ao mesmo tempo, a 

ampliação das atribuições da Secom-PR no campo comunicacional. É importante perceber 

que essa mobilização se dá a partir do crescente descrédito do ministro das Comunicações. 

Ainda segundo Bourdieu (2007, p. 189): 

Este capital [político] supremamente lábil só pode ser conservado mediante 

o trabalho constante que é necessário não só para acumular o crédito como 

também para evitar o descrédito: daí toda a prudência, todo o silêncio, todas 

as dissimulações, impostos a personalidades públicas incessantemente 

colocadas perante o tribunal da opinião, pela preocupação constante de nada 

dizer ou fazer que possa ser lembrado pelos adversários...  



138 

 

 

 

 

Nesse sentido, Hélio Costa, por sua postura descuidada e abertamente favorecedora às 

grandes empresas de radiodifusão, como exemplificado em sua avaliação do episódio da 

Ancinav acima transcrito, vê seu Ministério perder atribuições a ele adstritas. Embora em 

menor grau, isso também acontece com o Ministério da Cultura, que, conforme demonstrado, 

tinha abarcado as comunicações, e de maneira mais premente a comunicação pública, em seu 

escopo de atuação.  

No entanto, a mobilização pela criação de uma TV Pública no país já se encontra em 

andamento quanto Franklin Martins é nomeado ministro. E esse processo, conforme veremos, 

é arquitetado de forma mais efetiva no interior do Ministério da Cultura de onde se alastra 

para outros circuitos. 

 

2.3.5 O I Fórum de TVs Públicas 

Em setembro de 2006, o Ministério da Cultura, via Secretaria do Audiovisual inicia a 

preparação do I Fórum de TVs Públicas. Mário Borgneth, assessor do MinC/SAv, coordena o 

processo, que, em suas palavras, consegue “mobilizar importantes setores do governo federal 

e da sociedade civil, reunindo, de forma pioneira, o mais completo conjunto de informações, 

visões e propostas a respeito do desenvolvimento do campo público de televisão do Brasil” 

(BRASIL, 2006a, p. 27) 

O capitaneamento desse processo pelo MinC é decorrente do desenvolvimento das 

políticas para o audiovisual, que evidenciam o caráter estratégico das relações entre o cinema 

e a televisão. A televisão pública emerge como base destas políticas, pois: 

[...] embora seja uma prestação de serviços porque é uma concessão, os 

imperativos comerciais e mercadológicos do sistema comercial de televisão, 

criam por vezes – principalmente em cenários como o brasileiro – algumas 

dessintonias entre aquilo que seriam as políticas públicas de culturas e as 

políticas de programação e serviço dessas empresas (BORGNETH, 2013, p 

06). 

 

Um exemplo bastante ilustrativo do que Borgneth chama de “dessintonia” entre as 

emissoras comerciais e as políticas para o audiovisual é o projeto Documenta Brasil. 

Inspirado na experiência do DocTV, o Documenta Brasil tem o objetivo de fomentar a 

produção de quatro documentários nacionais, realizados em duas versões – uma para exibição 

na TV e outra em versão de longa-metragem para circuito digital –, a partir de uma parceria 
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entre Secretaria do Audiovisual, Associação Brasileira de Produtores Independentes de 

Televisão (ABPI-TV) e o Sistema Brasileira de Televisão (SBT). Cabe à Petrobrás o 

patrocínio do projeto no valor de R$ 2,5 milhões, via Lei Rouanet. Já o SBT, como 

contrapartida pela exibição
159

, deve investir o montante de R$ 2,5 milhões em mídia 

(BRASIL, 2006b). A experiência é mal sucedida, conforme assinala o ex-secretário do 

Audiovisual Silvio Da-Rin, sucessor de Orlando Senna à frente da SAv
160

. 

Tinha havido uma primeira tentativa, ainda na gestão de Orlando Senna, com 

o SBT que foi muito mal sucedida. O SBT não cumpriu a sua obrigação de 

promover a publicidade da versão para cinema dos documentários, colocou o 

programa num péssimo horário, uma e meia da madrugada... Enfim, nós 

tentamos com a Record, mas os interesses da televisão comercial não eram 

convergentes com os nossos interesses. Nós fomos compreendendo que os 

modelos de negócio da televisão comercial não se coadunavam com o 

sistema de concursos públicos, de editais, o que para nós era um ponto de 

honra: utilizar recursos públicos de modo democrático, republicano, 

transparente. Então nós não conseguimos avançar muito na parceira com a 

televisão comercial, mas com a televisão pública conseguimos... (DA-RIN, 

2013, p. 09). 

 

Em contraposição, a parceria com emissoras de caráter público, além do inegável 

sucesso do DocTV, obtém êxito em projetos como o Revelando os Brasis, exibido no Canal 

Futura
161

, cuja primeira edição data de 2004 (BRASIL, 2006b); e o Curta Criança e o Curta 

Animação
162

 lançados, respectivamente em 2003 e 2004 e exibidos pela TVE-BR, por meio 

de parceria com a Acerp (ACERP, 2006).  

Tal conjuntura, portanto, promove uma aproximação cada vez maior da TV pública com 

as políticas implantadas pela SAv. 

A gente percebeu rapidamente que não devia olhar para a televisão pública 

apenas como uma janela preferencial de difusão daquela produção 

audiovisual independente que era fomentada. Se o olhar fosse ligeiro como 

esse, corria o risco de a gente não dar consequência nem profundidade às 

políticas que a gente estava querendo.  

Então, pra tudo isso dar certo, o Ministério da Cultura devia olhar com 

profunda atenção às demandas do campo público de televisão − 

                                                 
159

 Que ocorre no segundo semestre de 2007 (BRASIL, 2006b). 
160

 Silvio Da-Rin é nomeado Secretário de Audiovisual do MinC em 26 de novembro de 2007 e permanece no 

cargo até o mês de abril de 2010, quando é substituído pelo também cineasta Newton Cannito. (DA-RIN, 2013) 
161

 O Canal Futura da Fundação Roberto Marinho, emissora de televisão educativa captada em operadoras de Tv 

por assinatura e por parabólicas, produz uma série de TV especial, com o conteúdo do Projeto, que integra a 

grade de programação da emissora e já se encontra em sua quinta edição. O Revelando os Brasis é realizado pelo 

Instituto Marlin Azul, com patrocínio da Petrobras e a parceria estratégica da Secretaria do Audiovisual do 

Ministério da Cultura (BRASIL, 2006b). 
162

 Ambos os projetos consistem em editais públicos de fomento à produção de conteúdos televisivos com 

recursos exclusivos da Secretaria de Audiovisual do Ministério da Cultura, com lançamentos contínuos e 

regulares entre os anos de 2003 e 2010 (BRASIL, 2010a).  
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independente de pensar na política de documentário, independente de pensar 

da política de animação, independente de pensar na política da dramaturgia 

da ficção − ele tinha que olhar as demandas que vinham do campo público 

de televisão. (BORGNETH, 2013, p. 06) 

 

Na articulação institucional rumo ao Fórum, Borgneth (BRASIL, 2006a) ressalta, ainda, 

o apoio da Presidência da República
163

 e da Casa Civil, bem como o engajamento da 

Radiobrás e da TVE Brasil e a adesão, imediata, da Associação Brasileira das Emissoras 

Públicas, Educativas e Culturais (Abepec), a Associação Brasileira de Televisão Universitária 

(ABTU), a Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas (Astral) e a Associação 

Brasileira de Canais Comunitários (ABCCOM).  

O grupo executivo é formado pelo MinC, com participação da SAv e da Ancine; 

Radiobrás; e TVE Brasil/Acerp. Questionado sobre o diálogo entre a Radiobrás e o MinC, 

neste primeiro momento, Eugênio Bucci o classifica como “espetacular” (2013, p. 04) E vai 

além: 

[...] havia uma sintonia muito visível de visão entre a Radiobrás e o Juca, o 

Gil, porque nós achávamos que televisão pública era uma atividade ligada 

naturalmente à área da cultura. Rádio pública, Agência Brasil, toda essa 

atividade deveria estar sob o guarda-chuva do Ministério da Cultura.  

 

Beth Carmona não compartilha da mesma visão. Ainda que reconheça uma coincidência 

de ideias e pensamentos sobre a TV pública, a ex-diretora presidente da Acerp avalia sua 

participação no grupo como “muito difícil” (CARMONA, 2013, p. 17). Em sua opinião, a 

TVE Brasil foi convidada tardiamente a participar do debate, com o qual poderia ter 

contribuído com maior ênfase.  

[...] era uma coisa que tinha que ser conquistada, a cada minuto de um 

trabalho que eu estava fazendo, que estava evidente, na minha visão. Na 

nossa visão, a gente tinha, por prática, e por resultado, um lugar assegurado 

nessa discussão, mas tinha um trator passando do lado de lá. (idem, ibidem, 

p. 15).  

 

Pode-se afirmar que, de fato, já existe naquele momento uma idealização e uma 

perspectiva quanto à criação de uma emissora pública nacional. Franklin Martins relata que, 

ao ser convidado para gerir a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, recebe 

também do presidente a atribuição de criar uma TV Pública, conforme já enunciado. O ex-

                                                 
163

 Vale lembrar que nesse momento, Franklin Martins ainda não havia sido nomeado para chefiar a Secretaria de 

Comunicação da Presidência. 
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ministro afirma ter se beneficiado do feito de que o Ministério da Cultura, junto a outros 

agentes, vinham discutindo a questão da TV pública de uma forma mais consolidada. 

Basicamente, o Ministério da Cultura já vinha impulsionando um Fórum de 

TVs Públicas, um processo de discussões sobre isso e com posições muito 

semelhantes que eu defendia e posições que o presidente Lula tinha balizado. 

(...) O fato é que, eu acho, que dentro do governo já vinha no primeiro 

mandato amadurecendo uma visão da importância da criação da TV pública 

(MARTINS, 2013, p. 02).   

 

Em meio ao processo de elaboração do I Fórum, um episódio merece ser destacado. Em 

março de 2007, o ministro Hélio Costa, anuncia à imprensa a criação de uma emissora de TV 

do Executivo para divulgar as ações do governo federal, que custaria aos cofres públicos cerca 

de R$ 250 milhões, em quatro anos. A proposta, ao ignorar o processo em curso, deixa 

transparecer, mais uma vez, o desentrosamento entre as instâncias do governo em relação às 

políticas de comunicação e gera forte reação dos movimentos sociais, sendo rapidamente 

abandonada (ZIMMERMANN, 2007; INTERVOZES, 2007c). 

 

 

2.3.5.1 Os Cadernos de Debates 

Orlando Senna e Mário Borgneth descrevem o “intenso trabalho” (BRASIL, 2007a, p. 

5) na coordenação das discussões. Inicialmente, faz-se necessário mobilizar agentes diversos 

vinculados à temática da televisão pública no país, que resulta na elaboração de um primeiro 

documento. Em suas palavras: 

Na primeira etapa, foram mobilizados os mais de 250 geradores e 

programadores de TV públicos organizados nestas entidades que, em 

conjunto ao Ministério da Cultura, elaboraram o mais completo diagnóstico 

sobre a situação das TVs públicas brasileiras, organizando a publicação do 

inédito documento Caderno de Debates vol.1 – Diagnóstico do Campo 

Público de Televisão, que reúne as informações essenciais para a 

compreensão do quadro geral da matéria. (Idem, Ibidem) 

 

Constam do Caderno de Debates vol.1 – Diagnóstico do Campo Público de Televisão 

elementos-chave para a discussão acerca da temática. O documento contém textos 

introdutórios de autoria do Ministro da Cultura Gilberto Gil, do Secretário do Audiovisual 

Orlando Senna, do Presidente da Radiobrás Eugênio Bucci, da Presidente da Acerp Beth 

Carmona e do Assessor do MinC Mário Borgneth, coordenador do processo. Ademais, traz 
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um diagnóstico, na especificidade de cada segmento (educativas, universitárias, legislativas e 

comunitárias), sobre aspectos como: Missão, Configuração Jurídica, Legislação, Programação 

e Modelos de Negócios, Tecnologia e Infraestrutura, Migração Digital, Financiamento e 

Relações Internacionais. A esta análise são somadas, ainda, sugestões para a implantação do 

sistema público de televisão brasileiro e outras demandas específicas. (BRASIL, 2006a).  

Após esse primeiro momento, o governo organiza oito grupos de trabalho com a 

participação de técnicos de oito ministérios, das agências reguladoras do cinema e das 

telecomunicações, entidades da sociedade civil, universidades e representantes das quatro 

associações de emissoras com finalidade pública. A sistematização das reflexões resulta na 

publicação de um segundo volume: I Fórum Nacional de TV’s Públicas: Relatório dos grupos 

temáticos de trabalho, no ano de 2007. Neste segundo documento, verifica-se o 

aprofundamento do diagnóstico produzido em relação aos oito elementos-chave acima 

listados, cujos aspectos elementares são explicitados a seguir. 

Quanto à “Missão e Finalidade” (BRASIL, 2007a, p.17) dos canais públicos, o Grupo 

de Trabalho (GT), coordenado por Eugênio Bucci, parte de três ideias-força para subsidiar o 

debate: enfatização do seu caráter público (nível ético); constituição de um espaço de 

experimentação permanente (nível estético); e preparação o cidadão para a solidariedade, a 

democracia e a paz (nível educativo). Com base nestas três perspectivas, são apresentados 

propostas e questionamentos mais específicos. 

No que diz respeito à “Configuração Jurídica e Institucional”, o documento não aponta 

uma configuração específica “para que se qualifique uma TV como pública, dada a 

diversidade dos formatos jurídicos das entidades que hoje se encontram no Campo Público de 

Televisão e em respeito à autonomia destas entidades”. (BRASIL, 2007a, p. 35-36) O texto 

indica dentre os modelos existentes: autarquias; organizações sociais; organizações sociais de 

interesse público; universidades e fundações universitárias; empresas de economia mista; 

fundações privadas de interesse público; fundações públicas de direito público e fundações 

públicas de direito privado. Diante desta diversidade, recomenda-se a observação e garantia 

dos seguintes princípios: 

a) Sem Fins Lucrativos 

b) Participação Social 

c) Recebimento de Recursos Públicos e Privados 

d) Gestão e Controle Públicos de Todos os Recursos 

e) Livre Cooperação entre as TVs Públicas (BRASIL, 2007a, p. 36) 
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O GT que se debruça sobre o tema é coordenado pelo Assessor Especial do Gabinete do 

Presidente da República, Delcimar Pires Martins, e pelo Diretor Jurídico da Radiobrás, Bruno 

Vichi  

No âmbito da “Legislação e Marcos Regulatórios” as contribuições apresentadas se 

dividem em duas partes: a primeira sistematiza as demandas específicas de cada segmento do 

campo público de televisão quanto à legislação, com base no diagnóstico disponível no 

Caderno de Debates Vol. 1 (BRASIL, 2006a); a segunda, por sua vez, apresenta premissas 

desejáveis para a construção de um marco regulatório para o país, a exemplo da regulação 

sistêmica, da participação social, autonomia dos modos de financiamento das atividades da 

TV pública, regionalização da programação e veiculação da produção independente 

(BRASIL, 2007a). O GT é coordenado por Manoel Rangel, então Diretor-Presidente da 

Ancine, e por Alexander Galvão, Coordenador do Núcleo de Assuntos Regulatórios da 

mesma Agência. 

O relatório do Grupo de Trabalho que se debruça sobre “Programação e Modelos de 

Negócio”, coordenado por Beth Carmona, enfatiza que “o ‘negócio’ da TV pública, em 

qualquer dos seus segmentos, é a formação da população com vistas ao conhecimento e 

fortalecimento do exercício dos seus direitos” (Idem, ibidem, p. 47), em que pesem as 

diferenciações e especificações. Dentre outras, recebem especial relevo, no relatório, as 

seguintes sugestões: ampliação aquisição de produção independente; perseguição da 

pluralidade de gêneros e diversidade de conteúdos; diferenciação e contraste em relação à 

informação e jornalismo produzido pelas emissoras comerciais; favorecimento da criatividade 

e experimentação; e o aprofundamento do diálogo com os telespectadores. 

A reflexão sobre “Tecnologia e Infra-estrutura”, coordenada pelo editor-chefe da 

Agência Brasil/Radiobrás, Rodrigo Savazoni, se concentra em três aspectos considerados 

prioritários: equipamentos e softwares, que traz propostas para superar o sucateamento 

tecnológico que caracteriza as emissoras públicas; novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs), que sugere o uso das tecnologias disponíveis para ampliar o acesso aos 

conteúdos e reduzir custos de transmissão e operação; e Pesquisa, Desenvolvimento e 

Formação, cujo objetivo central é “transformar o Campo Público de Televisão em um 

escoadouro para a produção tecnológica da academia brasileira e garantir a formação de 

profissionais adequados às novas exigências da comunicação digital” (BRASIL, 2007a, p. 

54). 
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Quanto à “Migração Digital”, tema de reconhecida complexidade, as reflexões se 

dividem em dez ideias forças, propostas ou alertas ao Fórum: 1) multiprogramação como 

modelo estratégico; 2) superar o desafio da produção de conteúdo; 3) utilização plena dos 

recursos da interatividade; 4) Integração entre as emissoras do campo público como 

possibilidade de superação das novas demandas; 5) Capacitação técnica e gerencial dos 

profissionais em atividade; 6) construção de um sistema de compartilhamento por meio de um 

operador de rede
164

; 7) elaboração de uma política comum de convergência; 8) criação de um 

organismo de articulação para integrar o campo público de televisão; 9) necessidade de 

harmonização em relação às transmissão por cabo e satélite; e 10) isonomia entre as emissoras 

quanto à disponibilização de canais na televisão aberta. José Roberto Garcez, então diretor de 

jornalismo da Radiobrás, é responsável pela coordenação do GT. 

O “Financiamento” é uma questão-chave para a manutenção da autonomia – seja no 

âmbito político, seja no econômico – de uma entidade pertencente ao campo público de 

televisão. Não por acaso, todos os grupos de trabalho abordam o tema, com maior ou menor 

ênfase
165

. Já o Grupo de Trabalho específico, coordenado por Mário Borgneth, 

[a]o lado da preocupação em localizar possibilidades de ampliação da 

dotação de recursos públicos para as TVs públicas, considerou fundamental 

e necessária a revisão do modelo operacional destas instituições, baseada na 

produção própria de programação, visando a melhor adequação das 

respectivas estruturas de custeio, particularmente em relação às despesas de 

manutenção e recursos humanos que consomem quase a totalidade dos 

recursos obtidos dos tesouros das três esferas de governo, o que inibe a 

capacidade de investimentos em tecnologia e desenvolvimento de 

programação. A revisão do modelo operacional deverá atender a uma maior 

participação da produção independente na forma de produzir destas TVs, 

seja através de co-produções, seja por meio da terceirização de parte da 

programação. (BRASIL, 2007a, p. 93) 

 

No que se refere ao aporte de verbas pelo poder público, são sugeridas, dentre outras 

ações, a promoção de mecanismos de dotação orçamentária do Tesouro Nacional e a 

aplicação de recursos provenientes de fundos existentes nas áreas de telecomunicações, 

ciência e tecnologia, imprensa, cultura e educação, em favor das TVs públicas. E, para a 

ampliação e diversificação do financiamento, o documento recomenda: potencializar a 

                                                 
164

 O operador de rede seria o ente responsável pela irradiação dos canais de televisão através de uma única 

antena. Além de baratear os custos para a criação e manutenção de uma emissora de TV em função do 

rateamento entre as empresas que utilizarem o serviço, a adoção de um operador de rede também possibilita a 

otimização do espectro eletromagnético, através de uma utilização mais racional do espaço espectral 

(DOMINGUES DA SILVA, 2011).  
165

 Cf: BRASIL, 2007a, em especial as páginas: 18, 36, 43, 48, 49, 55, 60 e 109. 
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geração de receitas próprias por meio da prestação de serviços e licenciamentos; adequar e 

utilizar leis de incentivo – não apenas para a geração de conteúdo, mas para a difusão dos 

produtos audiovisuais beneficiados; participar das políticas de patrocínio cultural das 

empresas estatais; e por fim, a adoção, pelos diferentes órgãos da administração pública, de 

cotas mínimas obrigatórias de publicidade institucional e serviços junto às emissoras públicas 

etc. (Idem, ibidem). 

Por fim, as ideias-força em relação às “Relações Internacionais” – cujo GT é 

coordenado pelo assessor da SAv, Paulo Acoforado – resultam nas seguintes premissas: 

promoção da diversidade cultural e integração entre os povos como conduta para atuação; 

direito universal à comunicação como baliza para a atuação internacional; a materialização do 

uso das novas tecnologias na operacionalização das relações internacionais no âmbito 

televisivo; necessidade de uma formulação jurídica à altura dos desafios impostos pela inter-

relação entre regimes jurídicos diversos e pelas novas modalidades de uso dos conteúdos. (Id., 

ibid., p. 108). As sugestões, ou “teses” específicas para o Fórum estão alicerçadas nos 

aspectos listados. 

O conteúdo presente nos dois volumes dos Cadernos de Debates adquire um relevante 

papel no processo, ao balizar a preparação e organização das plenárias de debate do I Fórum 

Nacional de TV’s Públicas, realizado em maio de 2007, nove meses após o início do 

processo. Estes documentos também contribuem sobremaneira, conforme depoimentos 

(BORGNETH, 2013; BUCCI, 2013), para os trabalhos do Grupo de Trabalho Interministerial, 

formado posteriormente, com o propósito de elaborar a lei que consubstancia o primeiro 

sistema público de radiodifusão do país. 

 

2.3.5.2 O evento 

O I Fórum Nacional de TVs Públicas, realizado entre 08 e 11 de maio de 2007, convoca 

representantes das emissoras com finalidade pública, ativistas da sociedade civil e 

profissionais da cultura, para contribuir com o debate sobre a construção de um sistema de 

televisão pública no Brasil (BRASIL, 2007a). Demonstrando a relevância do projeto para o 

Governo Federal, a mesa de abertura do evento conta com a presença de quatro ministros (das 

áreas da Cultura, Educação, Secretaria Geral da Presidência da República e da Secretaria da 
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Comunicação Social)
166

, de dois secretários do Ministério da Cultura (Secretaria Executiva e 

do Audiovisual) e dos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.  

Na abertura do Fórum, em discurso como secretário executivo do MinC, Juca Ferreira 

afirma: 

Não há nada de novo nessa proposta, a novidade que temos que produzir 

hoje é tornar isso uma efetividade daqui para a frente. Se temos cada vez 

mais a certeza de que a comunicação é um fato cultural, precisamos fazer 

dessa certeza um cronograma de implantação da TV pública. O audiovisual, 

as artes da imagem e do som, o computador e sua rede e as TVs públicas têm 

que se tornar um universo em constante diálogo. Essa rede de comunicações, 

seus fluxos e caminhos de circulação e de enfrentamentos simbólicos são 

indispensáveis à produção e afirmação dos conteúdos brasileiros. 

(FERREIRA, 2013b, p. 474)  

 

Em sua dissertação de mestrado A Televisão Pública no Brasil: Um estudo sobre 

estratégias de manutenção da ordem, Fernanda Vidigal (2008) questiona as ferramentas de 

participação da sociedade no Fórum. Segundo a autora – embora apresentado à sociedade 

civil como espaço propositivo, reflexivo e de diálogo – o evento é, em grande parte, utilizado 

para a apresentação de propostas concebidas em trabalhos que antecedem o encontro por 

agentes que já faziam parte do campo.  

A formulação da Carta de Brasília, intitulada como um Manifesto pela TV Pública 

independente e democrática, (I FÓRUM..., 2007) consiste em um dos principais resultados do 

evento. Segundo Mário Borgneth, a elaboração e desenvolvimento do projeto da Empresa 

Brasil de Comunicação/TV Brasil, aspecto a ser abordado no próximo capítulo, adota como 

norte o “Fórum Nacional de TVs Públicas e tudo aquilo que se discutia, que está refletido na 

tal Carta de Brasília que apontava vários parâmetros para se pensar um projeto da TV 

pública, além de toda a experiência do Ministério e da Cultura” (2013, p. 13). 

O documento – cuja elaboração é atribuída a “representantes das emissoras Públicas, 

Educativas, Culturais, Universitárias, Legislativas e Comunitárias, ativistas da sociedade civil 

e militantes do movimento social, profissionais da cultura, cineastas, produtores 

independentes, comunicadores, acadêmicos e telespectadores” (I FÓRUM..., 2007, p. 01) – 

reafirma princípios fundamentais para a consecução de um modelo de TV efetivamente 

pública. Dentre os aspectos gerais, são apontados: a diferenciação no que diz respeito ao 

caráter reflexivo e crítico; a expressão das diversidades; a universalidade, seja no âmbito dos 
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direitos, seja do alcance; independência financeira e de conteúdos; a garantia da participação 

social na gestão. Já no que se refere à relação entre a TV pública e o audiovisual, são 

indicadas três premissas:  

A TV Pública tem o compromisso de fomentar a produção independente, 

ampliando significativamente a presença desses conteúdos em sua grade de 

programação; 

A programação da TV Pública deve contemplar a produção regional; (...) 

A TV Pública considera o cinema brasileiro um parceiro estratégico para a 

realização de sua missão e enxerga-se como aliada na expansão da sua 

produção e difusão... (I FÓRUM..., 2007, p. 02) 

 

Neste sentido, interpretamos a ênfase na TV pública como “uma janela para o futuro do 

audiovisual brasileiro”
167

 (BRASIL, 2006a) como um indicativo das motivações, já apontadas 

ao longo desta exposição, para a gestação deste projeto na Secretaria de Audiovisual do MinC 

e seu impulsionamento por agentes com uma trajetória fortemente vinculada ao âmbito 

cinematográfico
168

.  

Também merece destaque a sinalização, já nesse documento, da proposta de “criação e 

inserção de uma TV Pública organizada pelo Governo Federal, a partir da fusão de duas 

instituições integrantes do campo público e promotoras deste Fórum (Acerp e Radiobrás)” (I 

FÓRUM..., 2007, p. 03). 

O documento (idem, ibidem) prossegue com recomendações:  

A nova rede pública organizada pelo Governo Federal deve ampliar e 

fortalecer, de maneira horizontal, as redes já existentes;  

A regulamentação da Constituição Federal em seu capítulo sobre 

Comunicação Social, especificamente os artigos 220, 221 e 223; 

O processo em curso deve ser entendido como parte da construção de um 

sistema público de comunicação, como prevê a Constituição Federal de 

1988; 

A construção e adoção de novos parâmetros de aferição de audiência e 

qualidade que contemplem os objetivos para os quais a TV Pública foi 

criada; 

A participação decisiva da União em um amplo programa de financiamento 

voltado para a produção de conteúdos audiovisuais, por meio de mecanismos 

inovadores; 

Promover mecanismos que viabilizem a produção e veiculação de 

comunicação pelos cidadãos e cidadãs brasileiros; 

 

O texto propõe, ainda, que a migração para a tecnologia digital envolva investimentos 

em uma infraestrutura tecnológica única por meio do uso de um operador de rede, integrando 

                                                                                                                                                         
conflitos e interesses divergentes quanto à temática, no interior do próprio Governo Federal. 
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 Este é o título da apresentação redigida por Orlando Senna no primeiro Caderno de Debates do Fórum de TVs 

Públicas. 
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as diversas formas de difusão de conteúdo digital; que a multiprogramação seja definida como 

modelo para a televisão pública; e, por fim, que os canais do campo público, hoje restritos ao 

cabo (emissoras legislativas, universitárias e comunitárias), possuam espaço na televisão 

aberta.  

O Presidente Lula, em seu discurso na cerimônia de encerramento do I Fórum ressalta 

dois aspectos a serem levados em conta. O primeiro diz respeito à necessidade de seguir os 

trâmites legais inerentes ao processo democrático para a criação da nova emissora. Faz-se 

necessária, portanto, uma mobilização no sentido de convencer o Congresso Nacional. Além 

disso, 

[A] segunda parte, que eu também acho extremamente importante, é a gente 

não ter nenhuma preocupação em fazer esse debate na sociedade. Eu 

confesso a vocês que se essa idéia tivesse ficado apenas no âmbito do 

governo, possivelmente nós teríamos tomado ou recebido críticas virulentas. 

Como nós fizemos uma partilha disso com a sociedade, e o resultado são 

todos vocês, eu penso que as pessoas começam a compreender que é 

necessário. Muito mais do que um governo que quer é a sociedade brasileira 

que necessita de uma rede pública de comunicação (LULA DA SILVA, 

2007b). 

  

Encerrado o I Fórum Nacional de TVs Públicas, e definidas as diretrizes para o campo 

público de radiodifusão no Brasil, o Governo Federal dá a largada para a criação da Empresa 

Brasil de Comunicação/TV Brasil. E é nesse processo que nos concentraremos a seguir. 
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 Voltaremos a esse ponto de forma mais detida posteriormente. 
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3. FORMULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DA TV BRASIL E DA 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO  

 

Traçada ao longo do primeiro capítulo, a trajetória da televisão de caráter público no 

Brasil sob a ótica das políticas culturais torna evidente a “triste tradição” (RUBIM, 2010) do 

autoritarismo na implantação de políticas para o setor no âmbito federal. Sob esta perspectiva, 

o segundo capítulo evidencia que é apenas a partir da gestão de Gilberto Gil à frente do MinC 

que “o essencial desafio de formular e implementar políticas culturais em circunstâncias 

democráticas foi nitidamente colocado na agenda do ministério”. (Idem, p. 65)  

A esse respeito, nos apropriamos da reflexão apresentada por Anita Simis no artigo 

Cinema e política cultural durante a ditadura e a democracia. Por meio da comparação das 

políticas para a produção cinematográfica nacional durante os períodos de vigência da 

ditadura e da democracia no Brasil, a autora conclui que: 

As ditaduras, justamente por seu caráter repressivo, controlador e 

centralizador, imprimem as imposições de modo contundente e eficaz. 

Portanto, medidas como o cumprimento da legislação que impõe obrigações 

como a exibição de determinado número de filmes são atendidas e não 

sofrem contestações. Mas, desmoronam no período democrático. (SIMIS, 

2005, p. 17-18) 

 

Ainda que o trecho se restrinja a uma análise do setor cinematográfico, a assertiva se 

adéqua às políticas culturais de um modo geral, especialmente em duas questões bastante 

complexas em períodos democráticos: os movimentos contestatórios e o processo legislativo, 

desde a formulação até a aplicação das leis. 

Quanto ao primeiro aspecto, em períodos tipicamente autoritários, a existência de um 

forte controle e repressão, diminui o poder de interferência e mobilização de agentes 

diversificados, sejam eles oriundos do Estado ou da sociedade, com distintos níveis de 

influência e atuação: empresas privadas, meios de comunicação, parlamentares, profissionais 

e sindicatos, intelectuais e movimentos sociais, dentre outros. Em relação à elaboração, 

discussão e aprovação legislativa, a existência de uma ditadura impede as negociações entre 

os partidos, e, no que tange a sua aplicação, são reduzidas as possibilidades de que se lançar 

mão de instrumentos legais que se contraponham às iniciativas consideradas arbitrárias. Tais 

procedimentos, em períodos democráticos, podem retardar a aplicação das normas por 

diversos anos. 
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Em que pesem as dificuldades de implantação de políticas para a cultura e comunicação 

em uma conjuntura democrática, reiteramos que o processo de embates, negociações e 

consensos, embora complexo, contribui sobremaneira para a consubstanciação e legitimação 

das iniciativas engendradas, em especial ao contemplar a participação e crivo social. É nesta 

conjuntura, portanto, que se desenvolve a mobilização para a formulação e formatação do 

projeto da Empresa Brasil de Comunicação, liderado pelo Ministério da Cultura, em suas 

interações e embates com outros e diversos agentes.  

 

3.1. ANTECEDENTES: O GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL E A 

FORMULAÇÃO DO PROJETO DA TV PÚBLICA 

Como visto no capítulo anterior, a Carta de Brasília, resolução e síntese do I Fórum 

Nacional de TVs Públicas, reúne proposições que dizem respeito a todo o campo público de 

radiodifusão no país. Em que pese esta abrangência, o Governo Federal se concentra na 

criação e estruturação de uma entidade de comunicação pública. Pouco menos de um mês 

antes do evento de culminância do I Fórum, a imprensa já anuncia a criação, pelo presidente 

Lula de “um grupo de trabalho para apresentar em 30 dias o modelo de gestão, de 

financiamento e de rede da TV pública. O governo pretende aproveitar o debate tecnológico 

da TV digital para discutir a implantação da televisão pública”. (GRIPP, 2007, p. 08) Esta 

primeira reunião conta com a presença dos ministros Franklin Martins (Secretaria de 

Comunicação da Presidência), Dilma Rousseff (Casa Civil), Fernando Haddad (Educação), 

Hélio Costa (Comunicações), Paulo Bernardo (Planejamento), Gilberto Gil (Cultura) e Luiz 

Dulci (Secretaria Geral da Presidência).  

O grupo de trabalho seria integrado pelos ministérios da Educação, da Cultura e das 

Comunicações, sob a coordenação do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Franklin 

Martins, com apoio da Casa Civil. Embora as razões para a escolha da Secom-PR para 

assumir a implantação do projeto de TV pública pelo Presidente Lula não resultem evidentes, 

interpretamos que a decisão tomou como base as diferentes medidas de capital 

simbólico/político dos agentes envolvidos no processo. Orlando Senna (2013, p. 20) traz 

algumas pistas sobre o episódio: 

As razões, não sei... Nunca foram dadas as razões, mas havia a questão do 

Lula estar ciente que Gil não ia continuar no Ministério. Acho que esse foi 

um dado importante. E outras coisas que é de foro muito interior, do interior 

do governo. O Franklin Martins tinha muita ascendência em tudo que se 
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relacionava com comunicação, embora não fosse o Ministro das 

Comunicações.  

 

De fato, o Ministro Gil já havia manifestado publicamente seu interesse em deixar o 

cargo no início de 2007, (GIL, 2013c, p. 141) o que se concretiza no mês de agosto do ano 

seguinte. Cabe ressaltar, ainda, o descompasso entre o Ministério da Cultura e o das 

Comunicações, já evidenciado no capítulo anterior, no que diz respeito às propostas em torno 

da democratização dos meios de comunicação no país, em especial diante do posicionamento 

adotado por este último em favor das grandes empresas de radiodifusão. Por outro lado, 

também corroboram com as ponderações apresentadas por Senna, episódios como a escolha 

da Secom-PR, em detrimento do MiniCom, para conduzir o processo de elaboração da Lei 

Geral de Comunicação Social Eletrônica. 

A proximidade institucional entre a Secom e a Presidência da República nos traz outras 

reflexões possíveis. Em entrevista, Mário Borgneth (2013, p. 17) expõe que “a Presidência da 

República achou melhor começar lá, manter essa experiência sob controle – no bom sentido 

do controle, da qualificação da experiência – para depois ela encontrar o seu melhor lugar”. A 

declaração evidencia as ambiguidades das expectativas da presidência quanto ao projeto, que 

marcam todo o processo de implantação da emissora. Cabe ressaltar que embora se constate a 

intenção e o empenho em criar um sistema público de comunicação para o país, diversas 

iniciativas relativas à sua consecução, conforme veremos, são apontadas como autoritárias por 

agentes envolvidos no processo.  

Tal entendimento não pode ser confundido, no entanto, com as tentativas de 

desqualificação propagadas pela imprensa, que apelidavam a nova emissora de “TV de Lula” 

(MIKEVIS, 2007; ENTRE..., 2007; TOSTA, 2007a), por seu suposto objetivo de promover a 

figura do presidente. E tampouco se reduz à assertiva do jornalista Wilson Tosta, em matéria 

publicada em O Estado de São Paulo, de que a criação da EBC seria “um dos projetos 

estratégicos do segundo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pretende 

contrabalançar a influência da imprensa, que, na avaliação do Planalto, manipulou o noticiário 

durante a crise do mensalão, em 2005 e 2006, para atingi-lo e ao PT”. (TOSTA, 2007b)  

Se o propósito fosse apenas de promover a imagem do Presidente, já existiam entidades 

dedicadas à comunicação institucional – representadas pela Empresa Brasil de 

Comunicação/Radiobrás e o conjunto de emissoras pertencentes à sua estrutura no âmbito do 

poder executivo –, e à comunicação educativa, sob responsabilidade da Associação de 
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Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp), que abarca a TVE Brasil (com as emissoras 

no Rio de Janeiro e do Maranhão) e Rádio MEC. Somadas, Radiobrás e Acerp reúnem, ao 

final de 2006, pouco mais de 2.500 colaboradores, entre servidores, contratados e estagiários. 

Em que pesem as configurações jurídicas distintas, em ambas os mecanismos de controle 

social se mostram bastante frágeis. Avalizado por sua experiência à frente da Radiobrás, o 

Prof. Eugênio Bucci (2008b, online) acrescenta que:  

[e]ssas velhas estruturas guardam a cultura de promoção pessoal das 

autoridades, coisa que alguns expoentes do Executivo, de variados matizes 

partidários, apreciam em silêncio. Nos canais oficiais e (supostamente) 

públicos do Brasil inteiro, a chapa branca é a regra, ressalvadas as honrosas 

exceções - que existem, ou existiram, ajudando a demonstrar a natureza 

antidemocrática da velha comunicação governista. Portanto, mais grave do 

que o risco de a TV Brasil passar a bajular governantes - um risco real, mas 

um risco futuro - é a cultura de subserviência cristalizada do presente.  

 

O ponto de vista apresentado por Bucci, com o qual coincidimos, é de que o objetivo do 

governo não se restringe a criar um novo canal de TV, apenas, mas propor mudanças a um 

modelo “sabidamente ultrapassado, se quiser conquistar legitimidade para a sua iniciativa” 

(Idem, ibidem). Por sua vez, Franklin Martins (2013, p. 01-02) descreve uma de suas 

conversas com o Presidente Lula sobre a necessidade de criação de uma nova emissora: 

“Presidente, tem de ver o que se quer porque nós temos TVs públicas, que na 

verdade são estatais no Brasil, em alguns estados, em outros nós temos TV 

pública. O que é que se está querendo? Porque se for para fazer uma TV 

estatal, nacional, TV aberta para investir, eu não acho que isso é um projeto 

importante. Se for para fazer uma TV aberta pública, eu acho 

interessantíssimo. Mas é complicado, a gente saber a diferença entre público 

e estatal. O governo não vai mandar na TV pública, entende?” 

 

A necessidade da criação de um sistema público que abrangesse todo o país, segundo o 

ex-ministro, reside na própria trajetória da televisão brasileira, caracterizada pela 

predominância de emissoras comerciais nacionais, e ausência de canais públicos, com 

exceções pontuais como a TV Cultura e TVE-BR. Já as emissoras de alcance estadual com 

propósitos educativos/públicos atendem, via de regra, aos interesses dos governos destes 

estados, que as financiam e controlam politicamente. O Brasil ainda carecia, portanto, de uma 

emissora nacional de peso (Idem, ibidem).  

Quanto ao posicionamento do Presidente, Martins afirma “Eu, inclusive, fiquei 

satisfeito porque vi que ainda de uma forma não aprofundada, sistematizada, ele tinha uma 

noção clara da diferença entre uma TV pública e uma TV estatal”. (2013, p. 02) E, de fato, em 
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seu discurso na cerimônia de encerramento do I Fórum Nacional de TVs públicas, Lula 

ressalta como principais aspectos necessários à nova emissora: a transmissão de informação, 

programas de debates, esportes, educação e qualidade.  E reforça:  

Nós não queremos, porque eu não acredito em coisa ‘chapa branca’. A 

‘chapa branca’, o mal dela é que se desmoraliza por si mesma. Não adianta 

você querer fazer uma coisa para falar bem do ministro da Cultura ou para 

falar bem do presidente da República, isso não dura três meses. Nós 

queremos alguma coisa que tenha a dimensão de respeitar o povo na sua 

plenitude, nas coisas boas e nas coisas ruins. Respeitar, sobretudo, o povo. 

(LULA DA SILVA, 2007b, p. 07). 

 

A explicitação pública do empenho em se constituir uma televisão com autonomia, para 

uma plateia mobilizada e atuante no campo político permite duas importantes ponderações. 

Inicialmente, nas palavras de Bourdieu, 

Neste caso, como em outros, a passagem do implícito ao explícito, da 

expressão subjectiva à expressão objectiva, à manifestação pública num 

discurso ou num acto público, constitui por si um acto de instituição e 

representa por isso uma forma de oficialização, de legitimação... 

(BOURDIEU, 2007, p. 165, grifo do autor) 

 

Por meio de seu discurso, o Presidente, ao transferir a construção de um sistema público 

de radiodifusão para o Estado e seus agentes, corrobora a teoria bourdieuseana, pois sua 

declaração exerce “ao mesmo tempo um efeito de assistência e de licitação e um efeito de 

arrematação e de mudança de posse”. (Idem, ibidem p. 166). A medida a ser implantada 

torna-se, então, uma atribuição estatal garantindo o “monopólio dos profissionais”.  

Também resta evidenciado o comprometimento com a causa pactuada ao longo do 

evento: uma emissora financeiramente independente, com autonomia política e programação 

de qualidade. Tal constatação, no entanto, não exime o processo de diversas debilidades ao 

longo de seu encaminhamento, conforme aludiremos de forma mais detida a partir deste 

momento. 

 

3.1.1 O Grupo de Trabalho Interministerial 

Ratificando o empenho do Presidente Lula, em pouco menos de uma quinzena após a 

realização do Fórum, no dia 25 de maio, é novamente realizada uma reunião com ministros 

para apresentação dos primeiros estudos acerca do projeto de criação da TV pública. Desta 

vez, estiveram presentes Dilma Rousseff, Franklin Martins, Fernando Haddad, Juca Ferreira 
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(como interino da Cultura), e um representante do Ministério das Comunicações, cujo nome 

não é citado no texto. (POSSEBON, 2007a) 

Quatro dias depois, o Poder Executivo institui, mediante decreto sem número do dia 29 

de maio de 2007, um Grupo de Trabalho Interministerial (GTI). Formado por representantes 

da Secom-PR, que o presidiria; Casa Civil; Ministério da Cultura; Ministério da Educação; 

Ministério das Comunicações; e da Radiobrás, assim como da Acerp, a iniciativa tem como 

objetivo “propor diretrizes e medidas para a implantação do sistema brasileiro de televisão 

pública, no âmbito do Poder Executivo Federal, e da rede nacional de televisão pública” 

(BRASIL, 2007d, online). O relatório de gestão da EBC, intitulado Quatro anos de um ideal 

democrático detalha sua composição: 

Este grupo técnico que elaborou os estudos preliminares sobre a EBC e a TV 

Pública foi coordenado por Delcimar Pires, então assessor do secretário-

particular do presidente Lula, ministro Gilberto Carvalho. Dele participaram 

fundamentalmente pessoas ligadas ao Ministério da Cultura e à Secom. 

Representando a pasta de Gilberto Gil, Orlando Senna, Mário Borgneth e 

Leopoldo Nunes. Do campo da Secom: Beth Carmona e Rosa Crescente, 

dirigentes da TVE-RJ. Eugênio Bucci, presidente da Radiobrás, e seu 

sucessor, José Roberto Garcez. O assessor de Franklin Martins, Eduardo 

Castro, e o assessor da ministra Dilma Rousseff, André Barbosa. Algumas 

figuras externas ao Governo também participaram, informalmente, 

agregando conhecimento sobre o tema, como o professor Laurindo Lalo Leal 

Filho. (EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO, 2011, p. 32, grifo 

nosso) 

 

Ainda sobre a conformação do Grupo, os documentos acima citados negligenciam três 

relevantes aspectos. Inicialmente, cabe destacar o progressivo afastamento do Ministério das 

Comunicações do processo. Neste sentido, mesmo com a determinação por decreto de que um 

representante deste órgão componha o GTI, tal participação é omitida no relatório de gestão 

da EBC, assim como nos documentos posteriores. Em segundo lugar, constatamos a 

divergência de nomenclatura entre o decreto e o relatório, no que diz respeito à presidência ou 

coordenação pela Secom-PR, então representada por Delcimar Pires. Acreditamos que isto 

decorre da utilização de uma linguagem simplificada, e por vezes reducionista, por parte do 

relatório. Por fim, quanto à participação de agentes não estatais, Jonas Valente (2009a) 

acrescenta que, além do Prof. Laurindo Leal Filho, também contribuíram para as discussões 

outros profissionais, a exemplo do jornalista Florestan Fernandes Júnior, que posteriormente 

veio a ser integrado à equipe da EBC. 
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Por fim, no prazo de 60 dias, renovável por igual período, o Grupo deveria entregar ao 

Presidente da República um relatório contendo a “proposta da natureza jurídica, modelo de 

gestão administrativa e diretrizes para o financiamento” (BRASIL, 2007d, online) do sistema 

e da rede nacional de televisão pública, no âmbito do governo federal. Estas eram, conforme 

ilustrado no decreto, e as principais questões a serem consideradas.  

 

3.1.1.1 Premissas e embates no interior do GTI 

Criado o Grupo de Trabalho Interministerial, são realizadas “sessões diárias de oito, dez 

horas de discussão por dia, durante meses, com a Advocacia Geral da União, com a Casa 

Civil, com os setores...”, (BORGNETH, 2013, p. 10) com o propósito de “adequar aquilo que 

foi a Carta de Brasília, que foi o relatório final do Fórum de TVs, ao projeto de lei para criar 

uma TV pública” (idem, p. 11). A Carta de Brasília e os diagnósticos disponíveis nos 

cadernos do I Fórum reúnem parâmetros e diretrizes que abalizam, no plano conceitual, as 

recomendações ali explicitadas, mas não trazem subsídios consistentes para a efetivação desse 

projeto.  

Em relação ao financiamento do sistema público de televisão, a Carta de Brasília (I 

FÓRUM..., 2007) e o Caderno de Debates Vol. 2, do I Fórum Nacional de TVs Públicas 

(BRASIL, 2007a) reivindicam que a TV Pública deve ser independente em relação aos 

governos e ao mercado, com fontes múltiplas de receita, obtidas por meio da participação 

significativa de orçamentos públicos e de fundos não contingenciáveis. Em conformidade 

com estes documentos, o GTI, opta por uma ampla gama de receitas e pela diversificação do 

financiamento. 

Quanto à natureza jurídica e institucional, visto que os materiais resultantes do Fórum 

não sugerem uma configuração específica (BRASIL, 2007a), o GTI encomenda um estudo à 

Fundação Getúlio Vargas, que apresenta cerca de 14 modelos jurídicos existentes que 

poderiam se adequar a uma emissora de televisão. No estudo, a modalidade mais citada é a 

fundação pública de direito privado (VALENTE, 2009a). Este tipo de entidade se caracteriza 

por: a) possuir personalidade jurídica de direito privado, b) sem fins lucrativos, c) criada por 

lei, d) voltada para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou 

entidades de direito público, e) com autonomia administrativa, f) patrimônio próprio gerido 

por órgãos colegiados de direção, e g) funcionamento custeado por recursos da União e de 

outras fontes (SABO PAES, 2010). 
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Apesar de reunir diversas características que tornam esta a configuração jurídica mais 

apropriada para o estabelecimento de um sistema público de comunicação, a fundação pública 

de direito privado não se encontra satisfatoriamente regulamentada pela legislação federal
169

, 

situação que se mantém até os dias de hoje. Em que pese a impossibilidade da adoção deste 

modelo, sua defesa é mantida por alguns protagonistas, a exemplo de Orlando Senna, 

conforme se depreende de seu depoimento: “Na minha opinião, podia ser uma Fundação, 

como é a Fundação Padre Anchieta. Ou seja, um formato muito mais leve do que uma 

estatal...” (2013, p. 25) 

Contribuindo para este debate, Eugênio Bucci adverte que, dentre os requisitos para se 

considerar uma emissora como pública, sua propriedade não pode ser particular. E dentre as 

figuras jurídicas possíveis, indica, além das fundações, as Oscips (Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público) e ONGs (Organizações Não Governamentais).  

A instituição não pode ser comercial, não deve ter o lucro por finalidade, 

nem estar sujeita à interferência governamental. Ela pode até ser estatal — 

como, por exemplo, as universidades —, desde que sua gestão esteja 

inteiramente protegida de ingerências do poder Executivo. Apesar disso, o 

modelo de órgão estatal está longe de ser o mais indicado. (2010, p. 11) 

 

A possibilidade de ingerência estatal é de fato um dos principais problemas enfrentados 

pelas emissoras de caráter público no Brasil. No entanto, sua solução se mostra mais 

complexa, pois, mesmo entre os formatos que estão submetidos ao direito privado, verifica-se 

a dependência do financiamento estatal, o que interfere sobremaneira na consolidação do 

caráter autônomo destas entidades. É o que demonstra, por exemplo, a experiência da 

Associação de Comunicação Educativa Roquette-Pinto. Como já visto, embora constituída 

como uma Organização Social durante o governo Fernando Henrique Cardoso, suas instâncias 

administrativas permanecem sob o controle do poder executivo, por meio da indicação da 

maioria dos membros nos órgãos colegiados e da indicação e nomeação do seu diretor-

presidente. No período, a Acerp é progressivamente sucateada, mediante a redução do 

financiamento via contrato de gestão. Já durante o Governo Lula, apesar dos avanços 

conquistados pela entidade no primeiro mandato, a entidade acaba por perder, com a 
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 A autorização para a instituição de fundação pública pelo Governo Federal, com base em lei ordinária de 

1967, é controversa (SABO PAES, 2010), considera-se, portanto, seu condicionamento à aprovação do Projeto 

de Lei Complementar 92/2007, que regulamenta o inciso XIX do Art. 37 da Constituição Federal, definindo as 

áreas de atuação deste tipo de entidade. Embora tenha sido requerido regime de urgência desde junho de 2013, o 

projeto segue aguardando votação na Câmara de Deputados. Cf:  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=360082, acesso em 20 fev. 2014. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=360082
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instituição da Empresa Brasil de Comunicação, não apenas a operação de suas emissoras, mas 

seus bens, cuja transferência para a nova entidade é estipulada por lei
170

. 

Em meio aos benefícios e prejuízos dos modelos analisados, é escolhido o formato de 

empresa pública:  

[...] ela teria de ficar necessariamente na administração pública federal, o que 

não era um problema simples, e, certamente, isso é um dos maiores 

problemas que enfrenta a EBC até hoje porque o direito administrativo 

federal não tem a figura da fundação pública do direito privado como existe 

em vários estados. Então acabou que ela é uma [empresa] estatal, pior, ela é 

uma estatal dependente, como se chama, então ela é uma estatal toda 

amarrada, porque ela é obrigada a obedecer às determinações da 8.666, da lei 

com uma rigidez, que a meu ver, se não forem corrigidas, inviabilizam a 

comunicação pública porque ela não tem, por exemplo, a flexibilidade que 

tem a Cultura de São Paulo. Ela não tem agilidade, ou seja, ela compete com 

as TVs abertas que têm agilidade e ela não pode ter agilidade (MARTINS, 

2013, p. 03-04). 

 

Ou seja, a configuração jurídica considerada possível, se mostra ainda inadequada aos 

propósitos e necessidades de uma emissora pública de televisão.  

No que diz respeito aos mecanismos de controle da sociedade, cria-se a figura de um 

Conselho Curador, órgão conformado com maioria de membros oriundos da sociedade civil, 

de natureza consultiva e deliberativa, a fim de garantir os princípios apontados pelo segundo 

volume do Caderno de Debates (BRASIL, 2007a). A decisão sobre o modo de escolha e o 

perfil de seus membros, além de ser alvo de embates no interior do GTI, também mobiliza as 

entidades que atuam em defesa da democratização das comunicações.  

No interior do GT, havia duas posições sobre o assunto. A primeira, 

patrocinada pelo ministro Franklin Martins, previa a indicação pelo 

Presidente da República de conselheiros sem vinculação a movimentos ou 

segmentos, que seriam escolhidos livremente por seus atributos pessoais e 

pela sua representatividade na sociedade brasileira. A segunda, capitaneada 

sobretudo pelo professor Laurindo Leal Filho, consistia na nomeação pelo 

Presidente da República a partir de indicações feitas pela sociedade. 

(VALENTE, 2009a, p. 124) 

 

Em 24 de agosto, é divulgado o manifesto Pela gestão democrática na TV Pública 

(2007), assinado por 46 entidades de atuação nacional e 21 de atuação regional. Ademais dos 

movimentos dedicados ao setor da comunicação, também subscrevem o texto organizações 
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Diante da extinção do contrato de gestão com o Governo Federal, a Acerp enfrenta atualmente uma dura 

batalha para garantir sua sobrevivência. Cf: Os caminhos da Acerp, de autoria de Arnaldo César Ricci (2013), 

diretor-presidente da entidade de 2007 a 2013. 
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voltadas a demandas sociais mais abrangentes
171

, que consideram preocupante a intenção da 

Secom-PR de estabelecer mecanismos de gestão vinculados exclusivamente ao Executivo 

Federal. Mesmo que o Estado representasse a minoria no Conselho Curador, é refutada a 

indicação de “personalidades” – pelo Presidente da República e sem consulta prévia a 

qualquer órgão independente, bem como a repetição do mecanismo na escolha da presidência 

da nova emissora e de seu Conselho de Administração. (PELA GESTÃO..., 2007, online) 

O documento sugere, ainda, a observância de modelos já consolidados em outras áreas 

do Estado para a construção da proposta de um modelo de gestão para a TV Brasil, que 

preveem a composição “ampla e plural a partir da divisão por segmentos da sociedade e 

processos democráticos de escolha, seja por Conferência ou por eleição direta” (Idem, 

ibidem), associada a outras engenharias de controle e participação social. E conclui: 

Mais do que propor o exato modelo de gestão da nova instituição de 

comunicação pública, as organizações abaixo-assinadas reivindicam o 

respeito aos princípios estabelecidos na Carta de Brasília e entendem que 

qualquer proposta que dê ao Executivo federal a prerrogativa de indicar a 

totalidade dos membros do Conselho Gestor da nova TV Brasil 

comprometerá seu objetivo primeiro de consolidação de uma efetiva rede 

pública no país. (Id., ibid.) 

 

Valente (2009a) acrescenta – com base no depoimento de Delcimar Pires e Laurindo 

Leal Filho – que devido à complexidade e a ausência de consenso, a definição da forma de 

controle público é um dos temas predominantes durante o processo. Porém, em que pesem as 

pressões advindas da sociedade, e mesmo no interior do grupo, prevalece a posição do 

Ministro Franklin Martins, tanto na indicação pelo Presidente do diretor-presidente da 

Empresa, bem como do primeiro Conselho Curador
172

.  

Eu era contra porque eleição na sociedade é uma coisa muito genérica. 

Como você vai organizar e garantir que aquilo representa a sociedade? Quer 

dizer, ao contrário, eu acho que o governo devia indicar, mas o governo 

devia indicar procurando ter critérios plurais do ponto de vista político, do 

ponto de vista de experiências, do ponto de vista regional, etc. Até porque, 

eu acho que se montou um conselho curador muito representativo, amplo e 

que, aos trancos e barrancos, com as dificuldades, ajudou muito a EBC... 

(MARTINS, 2013, p. 07) 
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 Dentre as quais, o Coletivo Brasil de Comunicação Social (Intervozes); a Central Única dos Trabalhadores 

(CUT); a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ); a Federação Interestadual dos Trabalhadores em 

Radiodifusão e Televisão (Fitert); a Federação Interestadual dos Trabalhadores em Telecomunicações (Fittel); o 

Fórum de Entidades Nacionais de Direitos Humanos (FENDH); o Fórum Nacional pela Democratização das 

Comunicações (FNDC); o Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH); o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) etc. 
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 Ao primeiro Conselho Curador é atribuído o papel de definir e acompanhar o processo de consulta pública 

para a renovação dos membros da sociedade civil, a ser implementado em conformidade com o futuro Estatuto . 



159 

 

 

 

 

Para Leal Filho, diante do escasso tempo disponível e da necessidade de equacionar 

complexas questões para a construção da nova entidade, a ênfase no debate acerca dos 

mecanismos de controle acaba por reduzir a reflexão sobre o perfil da Empresa e seus 

objetivos. (VALENTE, 2009a) Acreditamos que a superficialidade das discussões sobre estes 

dois importantes temas influenciam negativamente o projeto de implantação. A ausência de 

um delineamento preciso quanto aos principais objetivos das emissoras que compunham a 

Empresa Brasil de Comunicação – centrada em aspectos como missão, programação e 

modelos de negócio – gera, posteriormente, uma série de divergências entre os protagonistas 

envolvidos no processo.  

 

3.1.1.2 A escolha dos dirigentes e setores de atuação 

A composição da Diretoria Executiva, incluindo o cargo de Diretor-presidente, da 

entidade que consubstanciaria o projeto de um sistema público de comunicação do Governo 

Federal, se dá simultaneamente à formulação do instrumento legal que a define. Conforme o 

depoimento de Franklin Martins, 

A indicação dos nomes foi uma visão de fazer participar do processo de 

construção da primeira diretoria que representasse, na verdade, todas as 

áreas do setor público que estavam envolvidas no projeto. Quer dizer, a 

presidente, a Tereza Cruvinel, uma jornalista de grande prestígio em 

Brasília, uma profissional muito competente, uma pessoa que tinha uma 

ligação histórica com informação, com comunicação, foi, vamos dizer, a 

Secom que indicou. Embora, formalmente, tenha sido a Secom que indicou 

todos os nomes, por exemplo, o diretor geral já era alguém da cultura, aí, 

uma outra pessoa era da área da antiga Radiobrás, quer dizer, se procurou 

fazer uma diretoria, que, vamos dizer, conseguisse trazer  para dentro do 

projeto da EBC as diferentes experiências. (MARTINS, 2013, p. 05) 

 

Ao entregar o projeto à Secom-PR, o presidente Lula recomenda que a equipe do 

Ministério da Cultura seja integrada ao grupo de trabalho e participe de sua implantação 

(CRUVINEL, 2013). Da equipe oriunda do Ministério da Cultura, são designados três 

ocupantes para diferentes postos: o então Secretário do Audiovisual Orlando Senna, o 

assessor Mário Borgneth e Leopoldo Nunes, ex-chefe de gabinete da SAv e então diretor da 

Ancine. Por sua liderança no decorrer do I Fórum Nacional de TVs Públicas, Senna é 

nomeado diretor-geral, segundo posto de comando mais alto da empresa, abaixo apenas da 

presidência. Por sua vez, Borgneth – que além de coordenar o Fórum, possui uma intensa 
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relação com as emissoras educativas estaduais, especialmente em função de sua atuação no 

DocTV – torna-se diretor de relacionamento e rede. Por fim, Nunes assume a direção de 

programação e conteúdo, devido a seu histórico de militância no setor audiovisual e atuação 

no GTI.  

Também a Radiobrás atua de forma destacada na formulação do projeto
173

. Como a 

estrutura da futura EBC prevê uma diretoria de serviços, voltada para prestação de serviços a 

terceiros, por contrato e remuneração, inclusive ao próprio Governo, o jornalista José Roberto 

Garcez, então diretor-presidente da Radiobrás, é admitido no posto. Já o seu diretor de 

suporte, Roberto Gontijo, torna-se diretor interino de suporte e operações da EBC, e é 

efetivado em seguida.  

Completam a equipe o então assessor da Secretaria da Presidência Delcimar Pires e a 

jornalista Helena Chagas. Indicado para o cargo de diretor administrativo-financeiro, Pires é 

economista e mestre em administração pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São 

Paulo e, além de coordenar o GTI, também participa ativamente do Fórum. Já Helena Chagas 

– que havia trabalhado junto ao então Ministro Franklin Martins nas Organizações Globo, 

assim como à futura diretora-presidente –, assume a diretoria de jornalismo. Este é o único 

cargo que Martins reivindica ocupar (CRUVINEL, 2013). Jonas Valente (2009a, p. 127) 

observa que a “negociação entre Secom e MinC não tem apenas caráter numérico, mas 

reservou aos respectivos indicados as áreas de interesse de cada órgão: o primeiro passou a 

comandar a produção de informação e o segundo dos conteúdos culturais”.  

Embora tenha contribuído para o projeto nas etapas que antecedem a concretização da 

nova entidade, a diretoria da Acerp é excluída desta divisão de cargos. Em depoimento, Beth 

Carmona relata que sua participação nas discussões se dá “um pouco à margem”. (2013, p. 

16) Acerca das relações entre a entidade que presidia e seu órgão supervisor, a Secom-PR, 

após a assunção do ministro Franklin Martins, ela relata: 

[...] sempre fui muito aberta, franca, mostrei os livros que a gente estava 

lançando, mostrei o prédio, expliquei tudo, expliquei um pouco o nosso 

pensamento, mas ele dizia: ‘Isso é passado, agora nós temos que olhar para a 

frente.’ Então, ele não teve nenhuma relação mais direta, ou não teve, talvez, 

nenhuma identidade com o trabalho que a gente estava fazendo. E ele já 
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 Como visto, durante o I Fórum Nacional de TVs Públicas, a antiga empresa a ser incorporada participa 

ativamente do processo, em especial na pessoa de seu ex-presidente Eugênio Bucci, do então diretor de 

jornalismo José Roberto Garcez, do diretor jurídico Bruno Vichi e Rodrigo Savazoni, editor chefe da Agência 

Brasil (BRASIL, 2007a). Com o afastamento de Bucci em abril de 2007, José Roberto Garcez assume a 

presidência da Radiobrás. 
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deveria ter alguma coisa traçada com Ministério da Cultura tanto que a 

primeira direção foi compartilhada (2013, p 16). 

 

De fato, naquele momento, a decisão política de se criar uma nova emissora já é notória 

e corroborada por diversas ações no âmbito do Governo Federal, conforme já citado. Neste 

sentido, a oposição de Beth Carmona diante da perspectiva de extinção da TVE Brasil, 

manifestada de forma reiterada (2013), certamente contribui para a ausência de identidade 

com o projeto do Ministro Franklin Martins. 

Em relação à escolha do diretor-presidente da EBC, antes de Tereza Cruvinel, algumas 

personalidades são consultadas. Dentre elas, o economista Luiz Gonzaga Belluzzo – que 

recusa o convite por razões pessoais, mas aceita integrar o Conselho Curador da entidade –, o 

cientista Ennio Candotti e o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Sepúlveda Pertence 

(JORNALISTA..., 2007). É interessante perceber que todos os indicados são inexperientes 

quanto à gestão ou militância no campo público de televisão e, à exceção de Tereza Cruvinel, 

que veio a efetivar-se no posto, sequer atuam no campo da comunicação. Franklin Martins 

(2013, p. 06-07, grifos nossos) explicita os critérios adotados: 

A TV pública também não tinha um nome nacional de peso, que ao mesmo 

tempo tivesse experiência. (...) A Tereza era talvez, se não a principal, mas 

uma das principais colunistas políticas do país. Era uma pessoa com nome, 

uma pessoa com trânsito. Eu lhe digo, eu acho que se não fosse a Tereza eu 

não sei se o projeto teria passado no congresso. Precisava ter uma coisa 

clara, também, que não era, vamos dizer, um militante do PT que estava 

sendo posto ali. Ela tinha uma respeitabilidade, uma capacidade profissional 

absolutamente reconhecida, muita gente se espantou: ‘Como se larga uma 

posição que se tem na grande imprensa, para assumir um projeto como 

esse?’. O que tem a ver, a meu ver, com o caráter dela, com o 

desprendimento dela, com o espírito público que ela tem. Eu acho que ela foi 

um nome, eu acho, ótimo para aquele período.  

 

São reforçadas características do futuro dirigente da EBC, que, sob o ponto de vista do 

ex-Ministro, são necessárias para garantir a legitimidade da instituição: notoriedade; perfil 

técnico e distanciado da militância político-partidária; e trânsito no poder legislativo. Com 

base em sua declaração, aferimos que estes atributos prevalecem em relação ao outros como a 

experiência de prática ou reflexão acadêmica no campo público de televisão no país.  

Neste sentido, o currículo de Tereza Cruvinel atesta a existência de um capital político 

prévio, por notoriedade, anterior à sua ratificação por atribuição do ministro. Graduada em 

jornalismo, com mestrado em Comunicação, ela havia trabalhado em veículos como Jornal de 

Brasília, Correio Braziliense e Jornal do Brasil. Trabalhou em O Globo, por 24 anos, dos 
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quais 22 foram dedicados à coluna Panorama Político. Desligou-se deste periódico, assim 

como da Globonews, onde era comentarista do Jornal das Dez, para assumir a presidência da 

Empresa Brasil de Comunicação (EBC). (CRUVINEL, 2013) 

A escolha do nome desagrada, porém, as organizações da sociedade civil e movimentos 

sociais envolvidos no projeto iniciado com a realização do Fórum. Segundo matéria publicada 

pelo Observatório do Direito à Comunicação – site mantido pelo Coletivo Brasil de 

Comunicação Social (Intervozes) – estas entidades consideram que tal decisão simboliza o 

interesse da Secom-PR na manutenção de um projeto semelhante ao das emissoras 

comerciais.  

No texto constam entrevistas com membros de importantes entidades, a exemplo dos 

jornalistas João Brant, pertencente ao grupo Intervozes, e Celso Schröder, coordenador-geral 

do Fórum Nacional pela Democratização das Comunicações (FNDC). De acordo com Brant, 

“O governo demonstra não ter a menor intenção de que a TV pública rompa com um modelo 

consolidado pela mídia comercial, e busca referências num modelo de jornalismo que é muito 

diferente do que acreditávamos que poderia ser adotado”. (TEREZA..., 2007, online) Já 

Schröder, classifica a escolha de Cruvinel como lamentável. Segundo ele, “é ruim a escolha 

de profissionais da grande mídia, não por motivos ideológicos, mas pelos vícios que trazem. 

A escolha deveria contar com outros critérios, não só a notoriedade” (Idem, Ibidem). 

Ao ser questionada sobre tais críticas, Tereza Cruvinel, em entrevista ao jornalista 

André Cintra (2007, online) rebate: 

Mas isso é ignorância ou má-fé. Minha trajetória política é tão conhecida... 

Todo mundo que me acompanhou nos últimos 25 anos sabe do trabalho 

jornalístico que eu fiz. Nunca fui subserviente nem aos patrões nem às 

patrulhas externas. Tenho trânsito com todos os partidos. Embora eu venha 

da esquerda, sou uma pessoa que sempre teve uma postura democrática no 

meu trabalho. Então isso é uma bobagem, uma má-fé. 

 

Os agentes vinculados ao MinC envolvidos no processo, por sua vez, se surpreendem 

com a escolha. Mário Borgneth a descreve como “uma grande surpresa” (2013, p.12). Já 

Orlando Senna, embora considere Tereza Cruvinel uma grande jornalista, declara que ela não 

sabia “muito do que a gente está fazendo...” (2013, p. 22). E, de fato, ao aceitar o cargo para o 

qual foi indicada, ela já encontra pronto o texto base do projeto de criação da TV Brasil.  

Eu acompanhava, através de Franklin, o andamento do grupo de trabalho que 

ele criara, no âmbito da Secom, para dar materialidade à Carta de Brasília. 

Participavam deste grupo pessoas da Secom, do Gabinete da Presidência, da 
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Radiobrás, da TVE e do MinC.  Quando fui convidada e aceitei, este grupo 

já elaborara o texto básico da Medida Provisória 398. Integrei-me a este 

trabalho, logo que me desliguei do Globo. No dia 10 de outubro, fui com 

Franklin ao gabinete do presidente Lula para a assinatura da MP e seu envio 

ao Congresso. A partir deste momento, meu primeiro desafio foi o empregar 

toda minha experiência no Congresso e no processo legislativo, o trânsito 

que eu tinha em todas as correntes partidárias, para garantir a aprovação da 

Medida.  (CRUVINEL, 2013, p. 03). 

 

Ou seja, embora Tereza Cruvinel não tenha contribuído na etapa de elaboração, seu 

capital político é empregado na efetivação do projeto, fase à qual nos dedicamos a seguir. 

 

3.2. ESBOÇANDO A EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE 

POLÍTICAS NO AMBIENTE DEMOCRÁTICO E NUANCES AUTORITÁRIAS  

A fim de subsidiar a reflexão sobre os posicionamentos do Governo Federal, por meio 

de seus protagonistas, durante a elaboração e tramitação do instrumento jurídico que cria a 

Empresa Brasil de Comunicação, é necessária uma breve digressão com o objetivo de 

explicitar a conjuntura política em que se dá o processo em evidência. O segundo semestre de 

2007 e primeiros meses de 2008 é um período atribulado quanto às relações entre o poder 

executivo e os parlamentares, incluindo sua base aliada. Em matéria para o jornal Folha de 

São Paulo Guerreiro e Giraldi (2007, online) definem a rejeição no Senado de medida 

provisória que propunha a criação de um novo ministério
174

, pela bancada do Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) – então pertencente à coalizão que dava apoio 

ao Governo – como uma “rebelião”. 

Em dezembro do mesmo ano, após sete meses de tramitação e fortes embates, o 

Governo sofre outra derrota no senado, e desta vez mais representativa, com a rejeição da 

prorrogação até o ano de 2011 da Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou 

Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF). A extinção 

do tributo, cuja alíquota de 0,38%, incidia sobre as movimentações financeiras realizadas no 

                                                 
174

 Segundo o texto, os senadores peemedebistas “rebeldes” reivindicam cargos em estatais, além de recursos do 

governo federal para Estados governados pelo partido. Além disso, ao reprovar a criação da a Secretaria de 

Planejamento de Longo Prazo da Presidência da República, demonstraram ao presidente Lula sua insatisfação 

com o posicionamento de parlamentares petistas que defendiam o afastamento da presidência do Senado de 

Renan Calheiros (PMDB-AL). (GUERREIRO; GIRALDI, 2007) 
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Brasil, impôs ao Orçamento da União para o ano de 2008 uma redução de cerca R$ 40 

bilhões
175

.  

Em meio a tal contexto, nos apoiaremos em algumas categorias teóricas desenvolvidas 

por Michel Dobry – e suas consequentes escolhas metodológicas –, em sua reflexão sobre 

crises políticas. Por seu turno, mesmo considerando o conceito de crise “delicado de se 

manejar” (DOBRY, 1988, p. 04), o teórico francês define as crises políticas como uma 

categoria particular de crise que está associada a mobilizações que afetam simultaneamente a 

diversas e diferenciadas esferas sociais de uma mesma sociedade. 

Para o desenvolvimento de seu estudo, o autor distingue a partir da lógica da dinâmica 

interna, as conjunturas rotineiras das conjunturas críticas (ou conjunturas de crise política, ou 

ainda conjunturas políticas fluidas). Enquanto as conjunturas rotineiras são caracterizadas 

pelo predomínio da lógica de mobilizações setoriais – isto é, quando a atividade tática dos 

protagonistas volta-se para campos sociais específicos; as conjunturas críticas pautam-se pela 

dinâmica de mobilização multissetorial, caracterizada por um campo social de maior 

abrangência. São três as suas principais propriedades: a dessetorialização conjuntural do 

espaço social
176

, a incerteza estrutural e a interdependência tática ampliada.  

Sob tal perspectiva, embora a implantação da EBC/TV Brasil não se desenrole em um 

contexto de crise em sentido estrito, ao longo de sua consecução é possível perceber 

características identificadas por Dobry como pertencentes a esta categoria. Para efeito deste 

trabalho e com finalidade metodológica, consideramos a circunstância em que se desenvolve 

o processo ora analisado como uma conjuntura conflitiva. 

Ao contrário de todas as formas de coisificação das instituições, o autor propõe 

“abordar sus <<estructuras>>, <<organizaciones>>, o <<aparatos>> teniendo en cuenta 

su sensibilidad a las movilizaciones, a la sucesión de jugadas, a la actividad táctica de los 

protagonistas de las crisis”
177

 (DOBRY, 1988, p. 27). Ou seja, a reflexão sobre um dado 

processo deve levar em conta tanto a sensibilidade dos sistemas sociais às mobilizações, como 
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 Foram 45 votos a favor da prorrogação e 34 contra. Para poder continuar cobrando o tributo, o governo 

precisava de 49 votos. Seis senadores da base governista votaram contra a manutenção do tributo: Jarbas 

Vasconcelos (PMDB-PE), Geraldo Mesquita (PMDB-AC), Mão Santa (PMDB-PI), Expedito Júnior (PR-RO), 

Romeu Tuma (PTB-SP) e César Borges (PR-BA) (CPMF.., 2007) 
176

 Marcada por três características principais: a redução da autonomia dos setores, o deslocamento dos espaços 

de confronto e, por fim, a desobjetivação dos cálculos dos agentes envolvidos no processo.  
177

 “abordar suas <<estruturas>>, <<organizações>>, ou <<aparatos>> levando em conta sua sensibilidade às 

mobilizações, à sucessão de jogadas, à atividade táctica dos protagonistas das crises” (tradução nossa). 
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as lógicas de situações que se impõem aos protagonistas e estruturam suas percepções, 

cálculos e comportamentos.  

O conceito de mobilização se insere, portanto, em uma linha de ação, coincidindo 

sempre com uma “jogada” (coup move) – atividade tática (ato ou comportamento), individual 

ou coletivo, por parte dos protagonistas em um contexto de conflito, com repercussões no 

comportamento de outros agentes.  

Por lo que se refiere a las propias <<jugadas>>, entenderemos por este 

término los actos y los comportamientos individuales o colectivos que se 

caracterizan por afectar bien a las expectativas de los protagonistas de un 

conflicto con repercusiones en el comportamiento de los otros actores, bien 

lo que Goffman llama su <<situación existencial>> (es decir, en líneas 

generales, las relaciones entre estos actores y su entorno), o también 

simultáneamente, ya que la modificación de esta situación existencial va 

casi siempre acompañada por una transformación de expectativas y las 

representaciones que los diferentes actores se hacen de la situación
178

. 

(DOBRY, 1988, p. 09) 

 

E é em meio às jogadas que influenciam as relações entre o Poder Executivo e o 

Legislativo, acima citadas, que o Presidente Lula, ao endossar a criação de uma emissora 

pública em seu discurso de encerramento no I Fórum Nacional de TVs públicas, ressalta a 

necessidade de mobilização dos agentes interessados no fortalecimento do campo público de 

televisão junto ao Congresso Nacional, para a aprovação da proposta. Ele também evidencia a 

necessidade de discussões com o Conselho Político – com os presidentes de todos os partidos 

da base do Governo –, para avaliar qual o instrumento jurídico, entre um projeto de lei ou uma 

medida provisória, seria o mais adequado para submetê-la ao legislativo. (LULA DA SILVA, 

2007b) 

 

3.2.1 Viabilizando o projeto ou restringindo o debate? Sucessões de jogadas prévias à 

promulgação da MP 

Em 02 de outubro de 2007 é realizada uma reunião entre o presidente e líderes da base 

aliada. Na ocasião, o Ministro Franklin Martins e a então futura Diretora-Presidente, Tereza 
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 No que se refere às próprias <<jogadas>>, entenderemos por este termo os atos e comportamentos individuais 

ou coletivos que se caracterizam por afetar as expectativas dos protagonistas de um conflito com repercussões no 

comportamento dos outros atores, exatamente o que Goffman chama sua <<situação existencial>> (ou seja, em 

linhas gerais, as relações entre estes atores e seu entorno), ou também simultaneamente, já que a modificação 

desta situação existencial está quase sempre acompanhada por una transformação de expectativas e das 

representações que os diferentes atores fazem da situação. (tradução nossa) 
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Cruvinel, apresentam o projeto de criação da EBC e da TV pública. Ali fica decidido, não por 

acaso, que o envio da Medida Provisória nº 398, que consubstancia o projeto, se daria 

somente após a votação em segundo turno pela Câmara de Deputados do projeto de 

prorrogação da CPMF.  (ULHÔA; JAYME, 2007). 

Para os líderes, o envio de mais uma MP pode dificultar as negociações em 

torno da aprovação da CPMF e destravar a pauta na Câmara - que só até a 

próxima semana terá cinco medidas trancando as votações na Casa. Na 

prática, a MP da TV Pública deverá chegar à Câmara na segunda quinzena 

de outubro (GIRALDI, 2007, online). 

 

A opção tática do Governo pela criação da Empresa Brasil de Comunicação via MP 

repercute entre os parlamentares, inclusive dos partidos que conformam a base aliada do 

Governo, gerando polêmica antes mesmo de sua promulgação. Conforme já explicitado 

anteriormente, esta norma jurídica é instituída pelo poder executivo e tem efeito imediato de 

lei, embora deva ser submetida ao poder legislativo para sua efetivação
179

, em um prazo de 60 

dias – prorrogáveis por igual período. Pelo seu caráter unilateral, e por vezes autoritário, o 

Presidente pode lançar mão deste expediente apenas em caso de relevância e urgência.  

Ainda em 02 de outubro, o Senador Pedro Simon (PMDB-RS) critica em plenário a 

criação da TV pública por meio de medida provisória. O parlamentar argumenta que, devido à 

relevância do tema para o país, é necessário que haja um debate aprofundado com a sociedade 

e com o poder legislativo, possibilitado pela tramitação de um projeto de lei. “Ele classificou 

a decisão do governo como ‘um escândalo’, a seu ver, a MP de criação da TV pública seria ‘a 

mais absurda e mais imoral que já houve’.” (SIMON CRITICA..., 2007, online). Senadores de 

partidos da oposição também referendam o julgamento: 

O líder do PSDB, senador Arthur Virgílio (AM) disse que já se indispõe com 

a proposta somente pelo fato de ela vir sob a forma de medida provisória. 

Destacou os expedientes existentes na Casa para facilitar a tramitação de 

projetos importantes como a solicitação de urgência para a matéria, caso os 

parlamentares concordem com seu mérito. Arthur Virgílio insistiu na 

realização de audiências públicas para debater o assunto. (Idem, Ibidem) 

 

Os movimentos sociais, por sua vez, adotam uma postura mais ponderada. A jornalista 

Ana Rita Marini, em matéria para o Observatório do Direito à Comunicação, reconhece como 

democrático o processo que envolve estudos, debates e um fórum nacional que reúne grande 

parte do setor e a sociedade civil organizada em torno da criação da nova TV pública 
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nacional, a TV Brasil. Ressalta, porém, que a opção pelo formato de medida provisória, “para 

um projeto que foi construído em grande parte de forma compartilhada, o desfecho parece 

contraditório”. (MARINI, 2007, online).  

O texto traz, ainda, as justificativas apresentadas pelo governo para a adoção do 

instrumento jurídico, ao enfatizar a incorporação pela nova empresa da estrutura de pessoal da 

Radiobrás e da Acerp. O período alargado necessário à tramitação de um projeto de lei 

provocaria desmotivação e insegurança ao quadro de pessoal destas instituições. Tal 

argumento, somado à proximidade do início das transmissões da TV Digital no país, é 

reforçado em fóruns de discussões com parlamentares
180

, tanto pelo Ministro Franklin 

Martins, como pela futura diretora-presidente da EBC, Tereza Cruvinel (LOPES; 2007) A 

Exposição de Motivos que acompanha a MP nº 398, é bem menos enfática: 

A relevância e urgência da proposta encontram-se presentes na necessidade 

de se estabelecer as bases materiais para o sistema complementar ao sistema 

privado de serviços de radiodifusão, previsto no art. 223 da Constituição, e 

assegurar uma nova forma de prestação de serviços de comunicação à 

sociedade, com autonomia editorial em relação ao Governo Federal e 

diversidade nas abordagens educativa, cultural, artística, informativa, 

científica e de promoção da cidadania, bem assim contribuir para a 

viabilização do início das transmissões da televisão digital no País, previsto 

para o próximo mês de dezembro. 

 

Entretanto, apesar da insistência do Governo em argumentos de ordem administrativa e 

tecnológica, há outros aspectos, relativos ao contexto conflitivo do período, a serem 

ressaltados:  

A cineasta Berenice Mendes, membro da coordenação executiva do Fórum 

Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC), avalia que, 

efetivamente, uma MP não é o melhor encaminhamento para a TV pública. 

Um projeto de lei no Congresso seria, segundo ela, mais uma oportunidade 

da sociedade debater melhor a questão. Por outro lado, pondera Berenice, as 

questões de ordem técnica apontadas pelo governo podem ser, sim, uma 

justificativa para a medida. (MARINI, 2007, online). 

 

Na matéria, Berenice Mendes afirma ser “notório, neste momento, que qualquer coisa 

que entra no Congresso está se tornando moeda de troca dos partidos para conseguirem 
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 Caso o Congresso a rejeite, ou não delibere no período estipulado, a MP perde sua validade, ficando o 

presidente da República impedido de reeditá-la na mesma sessão legislativa (BRASIL, 2001a). 
180

 À exemplo da já citada participação de Tereza Cruvinel em debate com parlamentares da Frente Parlamentar 

Mista da Radiodifusão, no dia 30 de outubro de 2007 e da Audiência Pública da Comissão de Ciência e 

Tecnologia, Comunicação e Informática, que além de Cruvinel e do Ministro Franklin Martins contou com 
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cargos” (Idem, Ibidem) e que a medida poder ser uma das maneiras de “transpassar o 

bloqueio a qualquer projeto do governo que chega ao Congresso”. (Id., Ibid.) Ou seja, mesmo 

reticente com um provável autoritarismo na adoção de uma medida provisória para o 

encaminhamento do projeto, a cineasta – que representa um importante agente dos 

movimentos sociais, o FNDC – verbaliza as reais dificuldades encontradas para a criação de 

um sistema público de comunicação na esfera federal: os frequentes embates entre o Governo 

e a oposição e, conforme visto, mesmo com membros insatisfeitos da base aliada para 

aprovação de projetos considerados prioritários.  

Também como reação à medida, o partido Democratas (DEM) ajuiza uma Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI) com o n.º 3994, no Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 

03 de dezembro, alegando a inobservância dos necessários pressupostos da urgência e da 

relevância requeridos para a edição deste tipo de norma jurídica, entre outras argumentações. 

(BITTAR, 2007) Atualmente, o processo encontra-se em fase final de tramitação no STF. 

 

3.2.2 A MP da TV pública e as mobilizações de recursos políticos 

Em que pesem as reações diante do envio do projeto de criação da EBC ao Legislativo 

por medida provisória, a decisão do Governo Federal é mantida, dando início a uma intensa 

mobilização de recursos políticos
181

 por parte dos agentes interessados no processo. No dia 10 

de outubro é, então, publicada no diário oficial a MP nº 398, que “institui os princípios e 

objetivos dos serviços de radiodifusão pública explorados pelo Poder Executivo ou 

outorgados a entidades de sua administração indireta, autoriza o Poder Executivo a constituir 

a Empresa Brasil de Comunicação - EBC, e dá outras providências” (BRASIL, 2007b, 

online). Esta é a primeira legislação brasileira que faz referência à radiodifusão “pública”. 

Duas semanas depois, o Decreto nº 6.246 cria efetivamente a Empresa Brasil de Comunicação 

– EBC e aprova seu Estatuto, que reforça suas determinações e detalha o seu funcionamento.  

                                                                                                                                                         
outros convidados do Governo, estudiosos e representantes de movimentos sociais e associações de empresários 

para debater a criação da TV Brasil, em 28 de novembro de 2007 (AQUINO, 2007), dentre outros. 
181

 Dobry distingue os recursos políticos em três categorias particulares: a) as posições institucionais dos atores, 

ou recursos centrais, que dizem respeito às posições hierárquicas dos agentes  e sua capacidade de influência na 

estrutura governamental (burocracia estatal, atividade legislativa e hierarquia judicial); b) a influência, que se 

relaciona aos recursos alheios ao ambiente estatal, ou seja, os informes de especialistas, os meios de 

comunicação, opiniões de intelectuais e líderes de opinião nos segmentos envolvidos etc; e, por fim c) os meios 

coercitivos, que consistem em manifestações, greves e formações militares e paramilitares. O autor salienta, 

ainda, a dependência de seu valor, eficácia e propriedades, do contexto social em que as mobilizações 

encontram-se inscritas. Como já assinalado, o processo em estudo não se concentra em uma conjuntura real de 

crise política, não se verificando, portanto, a mobilização dos recursos coercitivos. 
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Embora se estabeleça que a MP n.º 398 deva tramitar em regime de urgência, sua 

apreciação pelo plenário da Câmara de Deputados ocorre apenas em 14 de fevereiro de 2008, 

e a conclusão da votação, incluindo os destaques, doze dias depois. Para apreciar a matéria
182

, 

é designado como relator o deputado do Partido dos Trabalhadores, Walter Pinheiro (BA).  

O parlamentar baiano resistiu, alegando que o tempo era curto e não permitia 

que houvesse um debate mínimo com a sociedade. Um acordo com o 

presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), viabilizou a convocação 

de uma audiência pública e tempo para que Pinheiro pudesse produzir seu 

relatório, respeitando o prazo de queda da vigência da MP. (VALENTE, 

2009a, p. 131) 

 

Após as derrotas anteriormente sofridas pelo Governo, a imprensa dá conta de uma 

mudança de tática com uma atuação efetiva da Diretora-Presidente da EBC, Tereza Cruvinel, 

em debates e negociações com o parlamento com o intuito de garantir a aprovação da medida. 

São exemplos desta postura os debates realizados na Frente Parlamentar Mista da 

Radiodifusão em 30 de outubro de 2007 e a audiência Pública na Comissão de Ciência e 

Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, no dia 28 de novembro.  

Como é de conhecimento público, houve uma grande resistência da oposição 

parlamentar, ao mesmo tempo em que a própria base governista tinha uma 

compreensão heterogênea da proposta e de seus meandros técnicos. Eu 

atuava no Congresso desde 1982, como jornalista, tinha muita credibilidade 

na Casa, trânsito em todos os partidos e bancadas. E isso foi fundamental 

para vencer resistências. A MP foi editada em 10 de outubro, dando início a 

intensos debates no Congresso, sempre com nossa participação.  Franklin 

participou de uma audiência pública e ajudou muito, assim como Helena 

Chagas, que também atuara como jornalista no Congresso. Mas, 

evidentemente, quem estava firmando compromissos, tais como o de que a 

empresa não faria apologia partidária, seria controlada pelo Conselho 

Curador e não praticaria um jornalismo chapa-branca, entre outros – era a 

sua diretora-presidente. Na fase da Câmara, que terminou em dezembro, 

aconteceram duas audiências públicas e diversos encontros com bancadas 

partidárias. O relator, Walter Pinheiro, e sua assessoria, foram extremamente 

dedicados ao assunto, aperfeiçoando, negociando, esclarecendo.  

(CRUVINEL, 2013, p. 05) 

 

De fato, durante o período de tramitação na Câmara dos Deputados, há um intenso e 

acirrado debate. Para que se tenha ideia, durante o prazo de seis dias, conforme determina o 

regimento da Câmara de Deputados, são apresentadas 131 emendas com diversos enfoques
183

. 

                                                 
182

 No relatório apresentado, Pinheiro explicita que não foi instituída uma Comissão Mista para a análise e 

elaboração de parecer sobre a MP. Por este motivo, o instrumento jurídico foi diretamente submetido à 

apreciação do Plenário da Câmara dos Deputados (PINHEIRO W., 2008). 
183

 Cf: Apêndice A.  
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Para sua análise, relembramos os aspectos considerados determinantes para a consecução de 

um Sistema Público de Radiodifusão, segundo Werner Rumphorst (2007). São eles: 

programação e princípios (feito para o público), gestão (controlado pelo público), e 

financiamento (financiado pelo público). As propostas são divididas em três grupos temáticos 

principais: a) 32 emendas se referem aos princípios e propósitos de um sistema público de 

comunicação, incluindo a programação; b) 59 às formas e modelos de gestão, assim como o 

controle e fiscalização pública e; c) 34 proposições dizem respeito ao financiamento e 

possíveis fontes de receitas da EBC. Seis emendas com temas mais gerais são excluídas desta 

relação, a exemplo das que sugerem a supressão da MP como um todo ou que versam sobre 

matérias alheias ao texto legal. 

Ao refletir sobre o processo legislativo, tomamos como base, portanto, a Medida 

Provisória apresentada pelo Executivo, o relatório do Dep. Walter Pinheiro, as propostas dos 

parlamentares e o texto final aprovado pelo Senado, que resulta na Lei n.º 11.652 de 2008. As 

mobilizações e jogadas dos agentes – sejam eles estatais ou não estatais – e as consequentes 

transformações nas expectativas e representações da situação durante o período também são 

consideradas. 

 

3.2.2.1 Princípios e objetivos 

Conforme já apontado, desde a conformação do GTI, o perfil da empresa e seus 

princípios e missão são tópicos que recebem pouca atenção na etapa final de concepção da 

Empresa Brasil de Comunicação. Embora presentes nos diversos textos sobre a TV e 

mencionados nos manifestos, as abordagens superficiais e não problematizadas prevalecem. 

Do mesmo modo, das 32 emendas pertencentes a esse primeiro grupo temático, metade se 

concentra nos três primeiros artigos da MP, que se referem aos “serviços de radiodifusão 

pública” a serem executados pela União e seus princípios e objetivos. Em geral, dedicam-se a 

subtrair ou acrescentar palavras a fim de detalhar o funcionamento da empresa.  

No Art. 2º da Medida Provisória, referente aos princípios para a prestação do serviço de 

radiodifusão pública, o relator Walter Pinheiro adiciona três incisos, abaixo grifados. O 

instrumento legal, posteriormente aprovado como a Lei nº 11.652, adota a seguinte redação:  

I - complementaridade entre os sistemas privado, público e estatal; 

II - promoção do acesso à informação por meio da pluralidade de fontes de 

produção e distribuição do conteúdo; 
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III - produção e programação com finalidades educativas, artísticas, 

culturais, científicas e informativas; 

IV - promoção da cultura nacional, estímulo à produção regional e à 

produção independente; 

V - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família; 

VI - não discriminação religiosa, político partidária, filosófica, étnica, de 

gênero ou de opção sexual; 

VII - observância de preceitos éticos no exercício das atividades de 

radiodifusão; 

VIII - autonomia em relação ao Governo Federal para definir produção, 

programação e distribuição de conteúdo no sistema público de radiodifusão; 

e 

IX - participação da sociedade civil no controle da aplicação dos princípios 

do sistema público de radiodifusão, respeitando-se a pluralidade da 

sociedade brasileira. (BRASIL, 2008a, grifos nossos) 

 

Já no Artigo 3º, que designa os objetivos da EBC
184

, o relator considera duas emendas 

passíveis de provimento devido a sua aderência aos princípios da Carta de Brasília. Em 

linhas gerais, as sugestões incluem a substituição, no inciso III, do termo “direito à 

informação” pelo “direito à comunicação” (PINHEIRO W., 2008, p. 09); e a garantia de 

espaços de veiculação de produção regional e independente. Pinheiro determina, ainda, a 

ampliação de interatividade e a proibição de qualquer forma de sectarismo ou partidarismo na 

programação.  

Outras oito emendas se debruçam sobre o Artigo 29 da MP, que trata da obrigatoriedade 

do carregamento de canais públicos por serviços de televisão por assinatura, buscando limitar 

ou suprimir o dispositivo. Tais emendas são rejeitadas pelo relator, que traz uma solução 

distinta às preconizadas. Segundo a nova redação, em caso de comprovada impossibilidade 

técnica da prestadora, “o órgão regulador de telecomunicações deverá dispor sobre quais 

canais de programação deverão ser oferecidos aos usuários” (Idem, p. 65).  

As proposições restantes buscam coibir a promoção pessoal e partidária na programação 

da emissora, bem como estabelecer obrigações e proibições de veiculação de programas, 

todas refutadas pelo relator. A exceção a esta regra é o voto pela aprovação da emenda do 

Dep. Silvio Torres, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que visa a garantir à 

EBC o direito de transmitir eventos desportivos dos quais participem atletas e equipes 

representando oficialmente o Brasil. Neste sentido, foi incluído o Artigo de n.º 30 (Id., Ibid.), 

                                                 
184

 A exemplo do desenvolvimento da consciência crítica; do fomento à construção da cidadania, à consolidação 

da democracia e à participação na sociedade; do apoio a processos de inclusão social e socialização da produção 

de conhecimento; da garantia do direito à informação; do oferecimento de espaços para conteúdos produzidos 

pelos diversos grupos sociais e regionais; da busca por excelência etc. (BRASIL, 2007b) Cf: CD-Rom em anexo, 

contendo, dentre outros, os textos da MP n.º 398 e da Lei nº 11.652. 
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que determina a cessão à EBC, das transmissões dos sinais de eventos esportivos que contem 

com representação oficial do país, e estejam submetidos a contrato de exclusividade entre 

entidade esportiva e emissora de radiodifusão, quando esta decidir não transmiti-lo na 

televisão aberta.  

 

3.2.2.2 Controle e gestão 

Em relação aos mecanismos de controle e gestão da EBC, de acordo com a MP, a 

Empresa Brasil de Comunicação deveria se vincular à Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência, com a finalidade de prestar serviços de radiodifusão pública e outros serviços 

conexos. À exceção da inclusão do inciso IX
185

, abaixo grifado, a Lei nº 11.652 mantém 

inalteradas as competências da nova empresa: 

I - implantar e operar as emissoras e explorar os serviços de radiodifusão 

pública sonora e de sons e imagens do Governo Federal; 

II - implantar e operar as suas próprias redes de Repetição e Retransmissão 

de Radiodifusão, explorando os respectivos serviços; 

III - estabelecer cooperação e colaboração com entidades públicas ou 

privadas que explorem serviços de comunicação ou radiodifusão pública, 

mediante convênios ou outros ajustes, com vistas na formação da Rede 

Nacional de Comunicação Pública; 

IV - produzir e difundir programação informativa, educativa, artística, 

cultural, científica, de cidadania e de recreação; 

V - promover e estimular a formação e o treinamento de pessoal 

especializado, necessário às atividades de radiodifusão, comunicação e 

serviços conexos; 

VI - prestar serviços no campo de radiodifusão, comunicação e serviços 

conexos, inclusive para transmissão de atos e matérias do Governo Federal; 

VII - distribuir a publicidade legal dos órgãos e entidades da administração 

federal, à exceção daquela veiculada pelos órgãos oficiais da União; 

VIII - exercer outras atividades afins, que lhe forem atribuídas pela 

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República ou pelo 

Conselho Curador da EBC; e  

IX - garantir os mínimos de 10% (dez por cento) de conteúdo regional e de 

5% (cinco por cento) de conteúdo independente em sua programação 

semanal, em programas a serem veiculados no horário compreendido entre 

6 (seis) e 24 (vinte e quatro) horas. (BRASIL, 2008a, grifos nossos) 
 

Cabe reiterar – conforme expresso nos incisos I, VI, VI e VII – que a EBC assume 

funções relativas à comunicação estatal e divulgação das atividades relativas ao poder 

executivo. É possível afirmar que a conexão entre a empresa e a Secom-PR é previsível, dada 

sua liderança no processo. Considerando que opção pelo formato de empresa pública implica 
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a vinculação a um ministério supervisor, a subordinação ao órgão responsável pela 

comunicação institucional do governo é justificada, sob diversas perspectivas, pelos 

protagonistas do processo. Um primeiro aspecto seria a necessidade de incorporação e 

rearranjo de entidades. Para Mário Borgneth, 

Nesse quadro complexo, a implantação – e até porque essa implantação 

também significava a desarticulação de dois instrumentos que eram da 

Presidência da República que era a Radiobrás, de um lado, e a Associação de 

Comunicação Educativa Roquette-Pinto, do outro, com a TVE –, tinha que 

ser por dentro. Optou-se por fazer essa transição como uma transição por 

dentro (2013, p. 9-10). 

 

Trata-se de uma questão bastante relevante para a análise que ora propomos. Franklin 

Martins, referindo-se à fusão entre a Radiobrás e a Acerp, conclui que “pelas circunstâncias 

políticas, teve que se fazer algo que também, na sua largada, cria problemas” (2013, p. 04). 

Ainda segundo o ex-ministro, a execução da comunicação governamental pela EBC poderia 

ser alvo de um debate mais aprofundado. 

Isso é um problema, porque você tem, primeiro, um corpo de funcionários 

muito antigo, consolidado e com missão diferente. Eu acho até que é uma 

coisa que pode se discutir é que a área que chama hoje em dia EBC Serviços, 

que presta serviço ao governo federal, pode ser desmembrado e se tornar 

uma outra empresa. Eu não estou dizendo que tem que ser, era uma coisa 

que tem que pesar os prós e os contras, porque eu acho que quanto mais o 

corpo de funcionário fizer como uma ação pública é melhor, mas também 

não é um bicho de sete cabeças. Não acho que isso é uns dos maiores 

problemas. (MARTINS, 2013, p. 11) 

 

Ambos os gestores admitem as imprecisões advindas da prestação simultânea de 

serviços de comunicação pública e estatal, pela nova empresa. Tereza Cruvinel enfatiza que, 

ao se criar uma empresa responsável pela operação tanto da comunicação pública como 

governamental, a EBC nasce com ambiguidades “necessárias, sem alternativas” (2013, p. 17). 

A fusão entre entidades pré-existentes para a formação da Empresa caracteriza-se, desta 

forma, como uma decisão considerada problemática, porém de ordem conjuntural. 

Havia dois caminhos: um era você propor (...) uma nova empresa só para 

gerir os canais públicos e deixava a Radiobrás fazendo o suporte operacional 

da Secom. O que o congresso ia dizer? ‘Não vamos criar uma segunda 

empresa de comunicação, já existe a Radiobrás com os seus quadros de 

funcionários, com orçamentos...’ Talvez tivesse sido um bom debate, talvez 

se ganhasse o debate, mas eu acho muito difícil que se conseguisse aprovar a 

                                                                                                                                                         
185

 Embora não tenha sido proposta pelas emendas apresentadas, o relator introduz o inciso a fim de garantir a 

consecução dos objetivos enumerados no Art. 3º, tornando obrigatória a veiculação de conteúdo regional e 

independente (PINHEIRO W., 2008). 
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lei assim. E a outra hipótese, a alternativa que foi seguida, foi: ‘nós vamos 

fazer isso tudo dentro de uma mesma empresa, nós vamos criar uma nova 

empresa, que vai incorporar a Radiobrás e vai fazer tudo lá’. Isso para 

minimizar a resistência política. E a consequência, então, é que essa empresa 

única de comunicação do Estado acaba tendo que ser obrigada a fazer o que 

a Radiobrás já fazia e as novas atribuições que são a gestão da comunicação 

pública. Essa é a dicotomia a que eu me refiro, e a origem dela é isso. 

(CRUVINEL, 2013, p. 33) 

 

Não se trata, contudo, de uma visão compartilhada por todos os envolvidos no processo. 

Para Eugênio Bucci, dentre diversas debilidades da MP, a fusão representaria o principal 

acerto. Em suas palavras: “Quanto aos acertos, registre-se o principal: fundir a Radiobrás e a 

TVE do Rio numa nova instituição, que centralize operações hoje dispersas, por vezes 

superpostas e redundantes, constitui um passo de racionalidade administrativa” (2008b, 

online). 

A incorporação da Radiobrás e a reversão ao Estado dos bens cedidos ou transferidos 

para a Acerp certamente contribuem para minorar as críticas feitas pela oposição, centradas 

no aumento do gasto público. São exemplos as declarações – dadas, respectivamente, pelo 

deputado do PSDB pelo Estado de São Paulo, Antonio Carlos Pannunzio, do ex-presidente 

Fernando Henrique Cardoso e do senador do DEM pelo Rio Grande do Norte, José Agripino 

– de que a nova empresa representava um “desperdício de dinheiro” e um gasto “supérfluo” 

do governo, com o objetivo de “empregar petistas” (ULHÔA; JAYME, 2007).  

Como visto, a necessidade histórica de criação de um sistema público de comunicação, 

em um país onde o modelo privado é prevalecente, não é um tema consensual no legislativo. 

Tampouco o é sua diferenciação quanto a um sistema estatal. A demanda pela criação de uma 

nova empresa de comunicação, sem a extinção das já existentes e exigindo um orçamento 

excepcional, enfrentaria, portanto, uma oposição muito mais agressiva do que a observada. 

Por outro lado, a possibilidade de interferência do Governo na linha editorial das 

emissoras da EBC, por conta da sua vinculação, é minimizada por sua Diretora-Presidente, 

que considera este tipo de questionamento “uma bobagem” (CRUVINEL, 2013, p. 31), visto 

que, de um modo ou de outro, a empresa teria que se atrelar a algum órgão da administração 

direta. Já Franklin Martins sentencia: “Havia gente que achava que não deveria ficar na 

Secom (...). Sinceramente, eu acho que era irrelevante”. (MARTINS, 2013, p. 07) 

Tais argumentos são confrontados por outros agentes envolvidos no processo, com base 

em duas premissas principais: a liderança do Ministério da Cultura na mobilização para a 
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construção de um sistema público de televisão no país e a necessidade de afastamento do 

núcleo central do poder na esfera estatal. Borgneth pondera:  

Eu fui daqueles que tentou muito – e para dizer a verdade, muita gente que 

esteve naquele debate, ali – a vinculação ao Ministério da Cultura, que a 

gente sempre achou que estava liderando a discussão. Esse caráter 

republicano do processo era assegurado pela prática do Ministério da 

Cultura, então nada mais natural... O campo onde, eu acho, a democracia se 

exerce de maneira mais natural e espontânea é na cultura, então eu poria isso 

ali. Mas não foi o entendimento... (2013, p. 10): 

 

Orlando Senna também se opõe à vinculação da empresa à Secom-PR. Em sua opinião, 

o fato deste órgão ser responsável pela comunicação do governo, o torna “o pior lugar para se 

vincular a televisão pública” (2013, p. 20). Naquele momento, porém, a objeção de ambos 

quanto à perspectiva adotada ocorre apenas no interior do grupo. Por sua vez, Eugênio Bucci, 

já afastado da Radiobrás, manifesta publicamente sua posição em diversos fóruns 

(VALENTE, 2009a) e via artigos, como Uma Radiobrás sem “eira”? e Sem independência, 

não há TV pública, na mídia impressa e em sites especializados
186

, no mês de fevereiro de 

2008. Em ambos os textos, o autor aponta a ausência de mecanismos que garantam a 

autonomia da EBC e, no último, enfatiza a questão do atrelamento à Secom-PR: 

Alegam que, na condição de empresa pública, a EBC desfrutará de 

autonomia administrativa. É fato. Entretanto, vinculada ao Planalto, ela 

estará mais exposta ao risco da confusão de papéis. Para baixar riscos dessa 

natureza, emissoras públicas - dedicadas, por definição, à diversidade 

cultural e à informação apartidária - ficam mais confortáveis e mais livres 

quando se relacionam com o Poder Executivo por meio da área da Cultura. 

Em síntese, é ao Ministério da Cultura que a EBC deveria se vincular. 

Emissoras públicas são mais públicas quando sabem guardar distância da 

comunicação de governo. (BUCCI, 2008c, p. A2) 

 

Novamente, são identificados traços autoritários na atuação do Governo Federal, por 

meio da manutenção da conexão entre a comunicação que se propõe pública e a 

governamental. Para Bucci, é “um signo de autoritarismo a aproximação desses organismos 

encarregados de informação e de cultura pelo comando do executivo e é um signo de 

democracia o afastamento destas instituições do núcleo do poder executivo”. (2013, p.05)  

                                                 
186

 Os textos foram publicados no jornal O Estado de São Paulo (BUCCI, 2008b, 2008c) e em sites como o 

Observatório do Direito à Comunicação (http://www.direitoacomunicacao.org.br/), do Intervozes; e o 

Observatório da Imprensa (http://observatoriodaimprensa.com.br/), do Instituto para o Desenvolvimento do 

Jornalismo da Universidade Estadual de Campinas, dentre outros. 
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Acerca deste debate, Jonas Valente (2009a) também ressalta que o empenho observado 

se faz necessário no contexto brasileiro, onde a criação de um sistema público de 

comunicação mobiliza agentes diversos com interesses nem sempre convergentes.  

Se por um lado é fato que a vinculação ao Ministério da Cultura poderia 

garantir a proximidade de um projeto mais afeito à promoção de conteúdos 

culturais, por outro a capacidade de estruturação de uma experiência como 

esta em ministérios com baixo peso político em um governo hegemonizado 

por forças conservadoras é extremamente limitado. Neste sentido, o que 

garante a sobrevivência de um projeto de TV pública de caráter 

minimamente contra-hegemônico é a presença de forças comprometidas com 

este projeto político com presença nos núcleos de poder do Estado. No caso 

do governo federal brasileiro, a Presidência da República (p. 144). 

 

Considerar a instituição de uma emissora pública de televisão como “meta de governo” 

(GRIPP, 2007, p. 08) é, portanto, crucial para sua efetivação, na medida em que o tema 

envolve uma articulação supraministerial, devido à sua natureza transversal. Por outro lado, o 

processo também envolve complexas correlações de força: a pressão exercida por entidades e 

movimentos sociais envolvidos no I Fórum Nacional de TVs Públicas; a necessária 

articulação com os partidos da base aliada; e os interesses dos conglomerados de comunicação 

do país. As empresas privadas de radiodifusão e imprensa conseguem impor sua resistência 

não apenas na construção de uma agenda midiática negativa em torno do tema, mas também 

influenciam o processo de regulamentação e implantação, seja mediante lobby, seja por meio 

da manutenção de donos, e seus familiares, de emissoras ligadas às grandes redes de 

comunicação como membros do poder legislativo e executivo.  

Apesar das reações de entidades e de intelectuais, e mesmo de agentes estatais que 

participam ativamente do processo, a vinculação da Empresa Brasil de Comunicação à 

Secom-PR não é alvo de sequer uma emenda, evidenciando o descompasso entre o poder 

legislativo e os movimentos sociais.  Desta forma, a resolução é mantida no projeto de lei 

aprovado pelo Congresso Nacional.  

Quanto ao modelo adotado para a gestão da Empresa Brasil de Comunicação, a MP 

determina a existência dos Conselhos de Administração, Fiscal e Curador e da Diretoria 

Executiva e delineia sua composição. À exceção do Conselho Curador
187

, tais estruturas 

conformam a governança das empresas estatais e são reguladas pela Lei nº 6.404, de 15 de 
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 Embora o Decreto nº 757 utilize a expressão Conselho Curador, sua redação indica que a nomenclatura se 

refere ao Conselho de Administração, não atribuindo àquele órgão quaisquer especificidades (BRASIL, 1993), 

como instituído pela MP nº 398 e pela Lei nº 11.652. A Lei nº 6.404, por sua vez, não faz nenhuma menção a tal 

forma de estruturação administrativa (BRASIL, 1976). 
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dezembro de 1976, conhecida com a Lei das S/A, e pelo Decreto nº 757, de 19 de fevereiro 

1993. 

Dentre os membros que compõem a Diretoria Executiva, o diretor-presidente e o 

diretor-geral são indicados e nomeados pelo Presidente da República, enquanto os outros seis 

diretores são indicados e passíveis de destituição pelo Conselho de Administração. Este, que 

corresponde ao órgão de orientação e de direção superior da EBC, é formado por cinco 

membros nomeados pelo Presidente. São eles: o seu presidente, indicado pelo ministro da 

Secom-PR; o Diretor-Presidente da empresa; um conselheiro a ser escolhido conforme 

estatuto; e os outros dois pelos ministérios das Comunicações e do Planejamento, Orçamento 

e Gestão
188

. A ausência de um representante do Ministério da Cultura neste Conselho se 

evidencia pela participação ativa da pasta no processo, em contraponto, por exemplo, ao 

Ministério das Comunicações, com atuação marginal. Uma possível interpretação, com a qual 

concordamos, para a configuração adotada considera a necessidade de se estabelecer uma 

articulação entre a EBC e o MiniCom, quanto a aspectos comuns de grande relevância para a 

gestão da empresa, como infraestrutura, regulação e tecnologia.  

Por fim, ao Conselho Fiscal cabe acompanhar e fiscalizar a gestão financeira e 

patrimonial da empresa, bem como sua execução orçamentária. É composto por três membros 

também designados pelo Presidente, dentre os quais um representante do Tesouro Nacional 

(BRASIL, 2008a, 1993). 

Em artigo, Eugênio Bucci (2008b, A2) critica de maneira bastante contundente os 

procedimentos de indicação dos membros que compõem os órgãos de gestão da nova 

emissora, ao compará-la com a extinta Radiobrás: 

Em relação à falta de independência do modelo antigo, o avanço é quase 

nulo. Basta ver como se compõe o 'órgão de orientação e de direção superior 

da EBC', o Conselho de Administração (ver artigos 14 e 15 do Estatuto e 

artigos 12 e 13 da MP). São cinco membros. O ministro da Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República indica dois deles. O 

terceiro é o diretor-presidente da empresa. Os outros dois vêm do Ministério 

do Planejamento e do Ministério das Comunicações. A esse conselho cabe 

eleger e destituir os diretores da EBC, à exceção de dois, o diretor-presidente 

e o diretor-geral, nomeados diretamente pelo presidente da República. Ora, 

pode haver estrutura mais passível de 'subordinação às diretrizes do 

governo'? Pode haver algo de mais semelhante à antiga Radiobrás? 
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 A presença de um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no Conselho segue 

determinação do Decreto nº 757, o que não ocorre em relação ao Ministério das Comunicações (BRASIL, 1993). 
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Não há, portanto, mecanismos para minimizar o controle do governo na conformação 

das estruturas de gestão da EBC. Entendemos que, apesar das restrições impostas pelas 

legislações que regem as empresas públicas sob o controle direto ou indireto da União
189

, 

seria possível fixar critérios mais democráticos para a composição, indicação e nomeação da 

diretoria executiva e órgãos colegiados. Se, por um lado, o Decreto nº 757 de 1993 determina 

que os membros do Conselho de Administração de empresas públicas sejam nomeados por 

ato do Ministro de Estado supervisor com prévia aprovação do Presidente da República; por 

outro, a MP poderia – e, a nosso ver, deveria – propor a indicação de representantes não 

vinculados à atividade estatal em sua composição, pois: 

Para uma vaga em Conselhos de Administração das empresas estatais 

poderão ser indicados brasileiros de notórios conhecimentos e experiências, 

comprovada idoneidade moral e reputação ilibada. (...) Devem ser 

observadas, ainda, as determinações estatutárias, como formação acadêmica 

e experiência específica na área, além de outras exigências para qualificação 

do candidato ao cargo (BRASIL, 2010c, p. 14). 

 

A análise da legislação que se dedica ao tema revela que a opção pelo regime jurídico 

de empresa estatal impede que a indicação e nomeação dos membros do Conselho de 

Administração e Fiscal, ocorram à revelia da Presidência (BRASIL, 2010c, 2007e). Por outro 

lado, não há qualquer empecilho à admissão de representantes da sociedade civil que, embora 

tenham que submeter-se à aprovação da presidência, estariam menos permeáveis a possíveis 

ingerências dos governantes de turno.   

Por sua vez, a inovadora figura do órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa 

instituído pela MP com o nome de Conselho Curador, teria em sua composição vinte 

membros: quatro ministros de Estado, um representante dos funcionários, e quinze 

representantes da sociedade civil, que devem corresponder a critérios de diversidade regional, 

cultural e experiências profissionais. Nos dois últimos casos, a forma de escolha é designada 

pelo estatuto, embora os primeiros conselheiros da sociedade civil tenham sido escolhidos 

pelo presidente da República. (BRASIL, 2007b) 
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 Dentre as legislações que normatizam, de forma geral, a organização societária e regime jurídico das estatais, 

podemos enumerar a Constituição Federal de 1988 (arts. 37 e 173); a Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976; a 

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o novo Código Civil (visto que estes entes, ainda que 

inseridos na Administração Pública indireta, são regidos pelo regime privado); o Decreto-Lei nº 200, de 25 de 

fevereiro de 1967, que dispõe sobre a organização da Administração Federal e estabelece diretrizes para a 

Reforma Administrativa; e o Decreto nº 757, já citado, que dispõe sobre a composição das Diretorias e dos 

Conselhos de Administração, Fiscal e Curador das entidades estatais; dentre outras (BRASIL, 2007e).  
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Cabe ao Conselho Curador acompanhar o processo de consulta pública, conforme 

determinado pelo Estatuto da EBC, para a renovação da composição dos representantes da 

sociedade civil, após o término do primeiro mandato. Contudo, é somente após a aprovação 

do redesenho do Estatuto pelo Decreto n.º 6.689 de 11 de dezembro de 2008, que o 

procedimento é delineado (BRASIL, 2008b)
190

. Seus membros só poderão perder o mandato 

por renúncia; condenação definitiva em processo judicial; ausência injustificada a três 

sessões, no período de um ano; e por provocação de três quintos do próprio colegiado. 

A conformação do órgão é inspirada na composição administrativa das fundações, 

entidade regida por conselhos. Sabo Paes (2010), no entanto, utiliza a expressão “Conselho 

Curador” como sinônima de “Conselho de Administração”, cabendo àquele as mesmas 

atribuições indicadas para este último. Por outro lado, como órgão facultativo, as fundações 

podem criar um Conselho Consultivo Social:  

órgão de caráter consultivo, subordinado diretamente ao Conselho 

Administrativo (ou de Administração), constituído por representantes da 

sociedade civil, aí incluídos usuários e outras pessoas físicas ou jurídicas 

com interesse nos serviços da entidade. 

Suas principais funções são informar e orientar o Conselho de 

Administração acerca das expectativas e interesses da sociedade com relação 

à atuação da fundação estatal, bem como acompanhar e avaliar o 

desempenho da entidade, de forma a garantir o alinhamento do processo 

decisório aos interesses públicos (SABO PAES, 2010, p. 107).  

 

A nomenclatura “conselho consultivo social” é, portanto, mais adequada à estrutura 

proposta pela MP n.º 398. Embora esteja autorizado a imputar, por maioria absoluta, o “voto 

de desconfiança” – que se emitidos duas vezes, no período de um ano, resultam em 

destituição do cargo –, à diretoria ou a um diretor em particular, o Conselho Curador possui 

funções mais consultivas que deliberativas.  

A legislação também não prevê, num primeiro momento, dispositivos que garantam de 

forma objetiva a nomeação de conselheiros desvinculados de interesses políticos, o que 

suscita novas manifestações de entidades e movimentos sociais, bem como de parlamentares 

de diversos partidos acerca do tema. A Coordenação Executiva do FNDC, por exemplo, 

divulga, no dia 07 de dezembro, a nota oficial Em defesa de uma TV do Brasil. No 

documento, a entidade reitera seu posicionamento favorável à criação da TV Brasil e, ao 

mesmo tempo, pleiteia a revisão e aperfeiçoamento da MP junto ao Governo e ao Congresso 
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 A ausência de detalhamento no primeiro Estatuto se dá pela inexistência de tempo hábil– de apenas duas 

semanas entre a publicação da MP e do Decreto nº 6.246 de 24 out. 2007 – para deliberação sobre o tema. 
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Nacional, a fim de assegurar o caráter público da TV Brasil. Para o coordenador-geral da 

entidade Celso Schröder, o conselho “estranhamente chamado Conselho Curador” (FNDC, 

2007, online), possui uma composição personalista, na qual estariam ausentes a sociedade 

civil, as categorias profissionais, os empresários do setor, os movimentos sociais, os 

movimentos que lutam pela democratização da comunicação e os pesquisadores e 

trabalhadores da comunicação. 

Também é retomado o questionamento da indicação de “notáveis” para a conformação 

do Conselho Curador. A divulgação das personalidades nomeadas – a exemplo do ex-

governador de São Paulo Cláudio Lembo (DEM); o consultor da TV Globo, José Bonifácio 

de Oliveira Sobrinho (Boni); o cantor de rap MV Bill; e Maria da Penha Maia, que deu nome 

à Lei Maria da Penha –, em 26 de novembro, incita a publicação do contundente texto TV 

Brasil: uma emissora cada vez menos pública, assinado por João Brant, um dos 

coordenadores do Intervozes.   

O anúncio da composição do Conselho Curador da Empresa Brasileira de 

Comunicação (organização que vai abrigar a nova TV pública) não trouxe 

surpresas. Infelizmente. Desde que o processo passou às mãos da Secretaria 

de Comunicação Social, do Ministro Franklin Martins, ficou claro que a 

composição do conselho, pretensamente representativo da sociedade, seria 

decidida unicamente pelo Executivo, a partir de critérios próprios.  

A TV pública nasce vítima do modelo que o governo criou. Em vez de optar 

por uma arquitetura pública de participação, preferiu manter o controle e ser 

responsável direto por todas as indicações. Feita essa opção, recaiu sobre ele 

o ônus de provar que não era autoritário e que não queria criar a “TV Lula”. 

Fez tanto esforço para isso que criou um conselho conservador e elitista 

(online).  

 

Brant questiona, ainda, a ausência de indicados que pertençam a movimentos que lutam 

pela democratização das comunicações ou mesmo que tivessem participado do Fórum 

Nacional de TVs Públicas. A escolha, pelo governo, sem a realização de quaisquer processos 

de consulta é taxada de “paternalista e antidemocrática” (Idem, Ibidem). 

O artigo traz importantes subsídios para a análise ora proposta. Inicialmente, reitera a 

mudança nos modos de condução política do processo de criação e implantação da TV 

pública, inicialmente liderado pelo MinC, após o ingresso e assunção da Secom-PR. Para 

além disso, demonstra que, efetuada a transição, importantes aportes e reivindicações 

históricas do campo público de comunicação no país são desconsideradas. Em consonância 

com tal percepção, Orlando Senna relata que quando a EBC se vincula à Secom-PR “houve 

uma certa desarticulação (...). Até na própria rede pública, a Abepec” (2013, p. 20). 
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Entre os congressistas, o tema também recebe destaque. Como citado, do número global 

de 131 emendas, 59 referiam-se a aspectos administrativos. Destas últimas, 18 trazem 

contribuições quanto às formas de indicação e composição do Conselho Curador. Os 

conselhos de Administração e Fiscal são alvos de oito proposições; a Diretoria Executiva, de 

quatro; enquanto outras três abordam simultaneamente as diversas instâncias de gestão
191

. 

Grosso modo, as proposições visam a minimizar o papel do executivo na indicação de 

membros dos órgãos colegiados, a exemplo da aprovação prévia destes pelo Senado Federal; 

a fiscalização do cumprimento da missão da EBC pelo Congresso; assim como por meio de 

alterações em sua composição e procedimentos.  

A relatoria do deputado Walter Pinheiro vota pela a permanência dos artigos que se 

referem à indicação, composição e competências dos conselhos de Administração e Fiscal
192

, 

assim como da Diretoria Executiva. No que se refere ao Conselho Curador, o parlamentar se 

manifesta pela aprovação de apenas uma emenda, apresentada pelo Deputado Flávio Dino, do 

Partido Comunista do Brasil (PC do B) que obriga a nomeação de ao menos um membro por 

região do país. Quanto às outras proposições são adotadas soluções distintas das preconizadas, 

a exemplo da sugestão de inclusão de dois membros que representem o Senado Federal e a 

Câmara dos Deputados, bem como da consulta a entidades
193

 para indicação dos conselheiros 

da sociedade civil, a fim de assegurar a “independência e representatividade do Conselho 

Curador”. Na determinação de suas competências, é inserido um inciso que sem que o relator 

faça a devida justificativa. Inferimos que, para tanto, o deputado tenha levado em conta duas 

emendas
194

, mesmo após sua rejeição (PINHEIRO W., 2008, p. 31). Resultam, portanto, 

como competências do Conselho: 
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 As demais se referiam à aquisição de serviços ou contratação de pessoal, com 13 emendas; a localização da 

sede, foro e escritório central da nova empresa entre as cidades do Rio de Janeiro e Brasília, com quatro. As nove 

restantes abordavam aspectos diversos, com ênfase para o controle e fiscalização da nova empresa. 
192

 Neste âmbito, Walter Pinheiro (2008) se manifesta apenas pela aprovação de uma emenda de caráter técnico, 

que caracteriza como extraordinária reunião do Conselho Fiscal convocada pelo Conselho de Administração. 
193

 O projeto de lei de conversão, posteriormente aprovado como a Lei nº 11.652, determina o detalhamento, pelo 

estatuto, do procedimento para as indicações dos membros da sociedade civil no Conselho Curador. Este deve 

ser feito apenas por entidades da sociedade civil constituídas como pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos. Tais organizações devem se dedicar, ainda que parcialmente, à promoção da ética, da paz, da 

cidadania, dos direitos humanos ou da democracia; à educação ou à pesquisa; à promoção da cultura ou das 

artes; à defesa do patrimônio histórico ou artístico; à defesa, preservação ou conservação do meio ambiente; à 

representação sindical, classista e profissional. Partidos políticos ou instituições religiosas não são considerados 

aptos a contribuírem neste processo. (PINHEIRO W., 2008) 
194

 A emenda de nº 43, de autoria do Senador Pedro Simon (PMDB), propõe submeter a EBC à fiscalização do 

Conselho de Comunicação Social, ao Tribunal de Contas da União e a outras cortes de contas. Já a emenda de n.º 

78, do deputado Onyx Lorenzoni sugere a inclusão de um representante do Conselho de Comunicação Social no 

Conselho Curador. (PINHEIRO W., 2008) 
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I - deliberar sobre as diretrizes educativas, artísticas, culturais e informativas 

integrantes da política de comunicação propostas pela Diretoria Executiva da 

EBC; 

II - zelar pelo cumprimento dos princípios e objetivos previstos nesta Lei; 

III - opinar sobre matérias relacionadas ao cumprimento dos princípios e 

objetivos previstos nesta Lei; 

IV - deliberar sobre a linha editorial de produção e programação proposta 

pela Diretoria Executiva da EBC e manifestar-se sobre sua aplicação prática; 

V - encaminhar ao Conselho de Comunicação Social as deliberações 

tomadas em cada reunião; 

VI - deliberar, pela maioria absoluta de seus membros, quanto à imputação 

de voto de desconfiança aos membros da Diretoria Executiva, no que diz 

respeito ao cumprimento dos princípios e objetivos desta Lei; e 

VII - eleger o seu Presidente, dentre seus membros. (BRASIL, 2008a) 

  

Embora assevere a relevância e capacidade do Conselho Curador em garantir a 

autonomia da EBC, o relator recomenda a criação outra instância de comunicação com a 

sociedade, que a seu ver, reforçaria o caráter público de suas atividades, a Ouvidoria 

(PINHEIRO W., 2008): 

Art. 20. A EBC contará com 1 (uma) Ouvidoria, dirigida por 1 (um) 

Ouvidor, a quem compete exercer a crítica interna da programação por ela 

produzida ou veiculada, com respeito à observância dos princípios e 

objetivos dos serviços de radiodifusão pública, bem como examinar e opinar 

sobre as queixas e reclamações de telespectadores e rádio-ouvintes referentes 

à programação (BRASIL, 2008a). 

 

Mesmo sendo nomeado pelo Diretor-presidente, o ouvidor possui autonomia 

hierárquica por lei. A perda de seu mandato, de dois anos de duração, se dá apenas nas 

hipóteses de renúncia ou processo judicial com decisão definitiva. (BRASIL, 2008a). 

 

3.2.2.3 Financiamento 

Por último, considerado “um dos principais pontos de atrito entre governo e oposição 

para a criação da TV Brasil” (MAZZA, 2007), o sistema de financiamento da nova emissora 

desencadeia diversos debates. A MP n.º 398 prevê diversas fontes de receita para a Empresa 

Brasil de Comunicação: dotações orçamentárias, exploração dos serviços de radiodifusão 

pública, prestação de serviços de comunicação, doações, publicidade institucional, 

publicidade legal, captação junto a leis de incentivo e via seleções públicas
195

 e da 
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 A obtenção de recursos via leis de incentivo – descriminada no inciso IX do Art. 11 (BRASIL, 2008a), a 

partir das Leis de n.º 8.313, de 23 de dezembro de 1991 (Lei Rouanet) e 8.685, de 20 de julho de 1993 (Lei do 

Audiovisual), assim como de seleções e concursos públicos garantidos pela Lei 11.437, de 28 de dezembro de 

2006 (Fundo Setorial do Audiovisual) – possibilita que a nova emissora se aproprie de mecanismos largamente 
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Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Codecine), de 

rendimentos de aplicações financeiras etc. O texto legal proíbe, ainda, a veiculação de 

anúncios de produtos e serviços. (BRASIL, 2007b).   

Logo após a publicação da medida, o jornalista Daniel Castro (2007, online) dá conta, 

na coluna Outro Canal, publicada no jornal Folha de São Paulo, em 29 de outubro, de que as 

principais redes privadas de radiodifusão estariam agindo nos bastidores contra a “TV de 

Lula”. 

Preocupadas com a eventual perda de publicidade oficial, as principais redes 

do país deflagraram uma campanha nos bastidores políticos para modificar a 

medida provisória (MP) que criou a Empresa Brasil de Comunicação _a 

futura rede pública do governo federal. 

Integrantes da Abert (a associação das TVs), Globo, Record e SBT 

decidiram na semana passada pedir a parlamentares para que apresentem 

emendas definindo o que é publicidade institucional e apoio cultural. A idéia 

é limitar o financiamento da TV pública com publicidade.  

 

A movimentação também é apontada pelo jornalista, professor universitário e então 

presidente da Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU), Gabriel Priolli, que 

identifica a articulação pelos empresários do setor “por intermédio de sua vasta tropa de 

choque no Congresso Nacional” (2007, online) contra a MP.    

Qual é a bronca dos "midiocratas" com a nova TV? Certamente não é com o 

fato de estar sendo criada por medida provisória, em vez de projeto de lei a 

ser debatido no Congresso. Os resmungos em torno dessa formalidade são 

apenas isso, muxoxos, posto que é tão possível discutir a proposta 

governamental na forma de MP quanto de PL, assim como obstruí-la, se 

houver vontade para uma ou outra coisa. O que a mídia comercial não deseja 

é que se fortaleça a estrutura pública de televisão, sobretudo pelo acesso a 

recursos publicitários. Não quer um competidor que lhe roube audiência, 

depreciando suas tabelas de publicidade, e ainda dispute com ela as verbas 

dos anunciantes. Acha que isso é concorrência desleal. (Idem, ibidem) 

 

Um mês depois, no dia 28 de novembro, por ocasião de uma audiência pública na 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, o 

site Tela Viva News assinala que a TV pública ganha o apoio das TVs comerciais, 

representadas pela mesma Abert, exceto pelo tema do financiamento. Segundo o advogado 

Paulo Ricardo Tonet Camargo, que representa a Associação na reunião, embora pudesse ter 

                                                                                                                                                         
utilizados pela produção audiovisual independente. Nesse sentido, a experiência da Secretaria Audiovisual do 

Ministério da Cultura na gestão Orlando Senna incentiva e intensifica a exploração de tal modalidade de fomento 

pelo campo público de televisão. 
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optado por criar a EBC por decreto, “agindo dentro da Lei e da Constituição, que prevê a rede 

pública, pegando para si os canais que julgasse adequado e colocando em rede as emissoras 

estatais existentes” (TV PÚBLICA, 2007, online), o Poder Executivo opta por colocar o tema 

em discussão no Legislativo, uma atitude considerada como “louvável”. Por outro lado,  

[...] os radiodifusores comerciais também têm crítica à formatação da TV 

Brasil, sobretudo em relação às fontes de financiamento. "Não faz sentido 

que a única fonte de financiamento da TV privada seja agora desviada na 

forma de publicidade institucional para a nova TV", disse [Paulo Ricardo 

Tonet Camargo]. Ele também criticou a falta de uma mais clara definição 

sobre o que seja apoio cultural, uma das modalidades de financiamento 

previstas na MP da TV Brasil (Idem, ibidem).  

 

Não por acaso, das 34 emendas apresentadas à Medida, durante o período de tramitação 

no Congresso Nacional, que se referem às competências da empresa e seu financiamento, 27 

visam a supressões e limitações às fontes de recursos elencadas. Três buscam definir 

conceitos dispostos no texto legal, enquanto outra abarca, ao mesmo tempo, os dois 

propósitos. Duas abordam a programação orçamentária e outra atribui exclusividade à EBC na 

veiculação da comunicação e divulgação social do Poder Executivo (PINHEIRO W., 2008). 

Para que se tenha uma ideia, o Art. 11, que trata das fontes de receita da emissora, foi, 

dentre todos os artigos, o que recebe o maior número de proposições: 17. Todas sugerem 

restringir, condicionar, suprimir, vedar possíveis fontes, ou bem definir o “apoio cultural” e a 

“publicidade institucional”. Toma relevo o fato de que, embora grande parte das críticas à 

proposta de criação de uma emissora pública tenha como ponto de partida uma possível 

submissão política ao governo, alguns congressistas, ao contrário de buscar ampliar as fontes 

de recursos, via de regra, se dedicaram a restringi-las (Idem, Ibidem). Verifica-se, portanto, 

uma atuação paradoxal. Ao tempo que expõem um posicionamento contrário à possível 

utilização política da emissora, determinados parlamentares – a exemplo do líder do DEM na 

Câmara, Onix Lorenzoni (RS), (ULHÔA; JAYME, 2007), autor de quatro emendas
196

 ao Art. 

11 – atuam em prol da redução da diversidade de fontes de recurso. 

Embora reconheçamos a importância de aprimoramento da regulação, a diversidade de 

fontes de receitas contribui sobremaneira para a autonomia e a independência em uma 

televisão que se pretenda pública. A esse respeito, cabe reiterar o que afirma Gabriel Priolli 
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 As emendas propostas pelo deputado visam a limitar a possibilidade de obtenção de recursos via convênios 

com entidades privadas e internacionais, restringir a publicidade institucional às normas das Leis nº 8.313/91 

(Rouanet), 8.685/93 (Lei do Audiovisual) e 11.437/06 (Lei do Fundo Setorial do Audiovisual), e suprimir a 

admissão de recursos provenientes de outras fontes que não as enumeradas no texto. 
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(2007, online), “uma televisão pública que tenha independência política do governo, mas 

dependa do dinheiro que venha dele, nunca terá real autonomia. O acesso à publicidade, se 

não garante, reforça essa autonomia”.  

A relatoria do deputado Walter Pinheiro ressalta que um “aspecto concernente à EBC 

que merece uma atenção especial é relativo aos recursos financeiros para sua sustentação”. 

(2008, p. 32). São, portanto, estabelecidas restrições à prestação de serviços de radiodifusão e 

o recebimento de receitas oriundas de outras fontes; limitações na publicidade institucional a 

15% do tempo da programação da EBC; e a definição de “apoio cultural”. Esta última 

alteração, em consonância com as emendas de nº 52 e 62, bem como a 61 de forma parcial; 

apresentadas respectivamente pelo Sen. Cícero Lucena (PSDB), pelo Dep. Faria de Sá (PTB) 

e pelo Sen. Papáleo Paes (PSDB).  

Além disso, o inciso III indica a instituição da Contribuição para o Fomento da 

Radiodifusão Pública (CFRP). Reiteramos a criação de mais uma fonte de financiamento para 

a EBC, segundo a qual um mínimo 75% da contribuição, deveria compor a receita da 

empresa. O valor estimado na época é de R$ 150 milhões ao ano. Segundo o relator: 

Permanece sendo preocupante, contudo, a falta de uma fonte de receita que 

propicie as condições necessárias para a ampliação e melhoria dos serviços 

de radiodifusão pública. Sendo, assim, procurei instituir uma contribuição 

não prevista no texto da MP 398/07 destinada ao fomento da radiodifusão 

pública. Na prática, a nova contribuição terá como valor dez por cento dos 

valores da Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF, devida ao Fistel – 

Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – por todas as prestadoras de 

serviços de telecomunicações e de radiodifusão sonora e de sons e imagens. 

Para manter a carga fiscal das empresas, que recolhem a referida taxa, 

alteramos o art. 8º da Lei do Fistel, que trata da TFF, reduzindo seus valores 

para quarenta e cinco por cento, ao invés de cinqüenta por cento, dos fixados 

para a Taxa de Fiscalização de Instalação. (PINHEIRO W., 2008, p. 33) 

 

A criação da CFRP merece especial atenção. Ademais de minimizar a dependência do 

Poder Executivo, a medida lança mão do subsídio cruzado e do redirecionamento de uma taxa 

previamente existente. Ou seja, o novo sistema público de comunicação traz uma alternativa 

ao financiamento direto, sem onerar os contribuintes e por meio da realocação de uma 

porcentagem da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF), já paga pelas prestadoras de 

serviços de telecomunicações e de radiodifusão sonora e de sons e imagens.  

A contribuição, que deveria ser paga a partir de 2009, torna-se alvo de uma ação 

judicial, movida pelas empresas de telefonia, então representadas pelo Sindicato Nacional das 

Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil). A principal 
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alegação é a inconstitucionalidade do tributo, devido à ausência de relação entre as finalidades 

da comunicação pública e as atividades das teles. Embora a Justiça Federal tenha considerado 

a CFRP constitucional, em decisão em primeira instância publicada em março de 2013, o 

SindiTelebrasil entra com recurso e permanece depositando o valor devido em juízo, 

impedindo sua utilização pela EBC. Em dezembro de 2013, o montante já atingia o valor de 

R$ 1,37 bilhão (MARINONI, 2013).   

Necessário se faz trazer à baila o estabelecimento do mesmo mecanismo pela Lei 12.485 

de 2011, que criou novas regras para o setor de TV por assinatura, instituiu o Serviço de Acesso 

Condicionado (SeAC). Sob tal perspectiva, Samuel Possebon, em matéria para o site Teletime 

News, observa que: 

No caso da Lei do SeAC, foi realizada uma redução no Fistel em troca de 

uma contribuição que abastecerá a Condecine, principal fonte de custeio da 

Agência Nacional de Cinema (Ancine) e de promoção de fomento 

audiovisual pela agência. Segundo estimativas do Ipea, essa contribuição, 

que deve ser feita por todas as teles que possam, potencialmente, distribuir o 

Serviço de Acesso Condicionado, deve gerar uma arrecadação anual de R$ 

660 milhões (POSSEBON, 2011, online). 

 

Dessa vez, porém, as teles optam por não enfrentar outra batalha judicial, visto que este 

instrumento legal lhes beneficia, por possibilitar a exploração direta do serviço na tecnologia 

por cabo e estabelecer o fim dos limites ao capital estrangeiro, dentre outros aspectos. 

Ao negar a cada vez mais incontestável convergência tecnológica, as empresas de 

telecomunicações representam, portanto, o maior entrave atualmente enfrentado pela EBC 

para a ampliação de sua autonomia financeira. Ainda segundo Marinoni (2013), enquanto o 

orçamento previsto para EBC para o ano de 2013 é de R$ 533,5 milhões, os recursos relativos 

à Contribuição equivalem a cerca de R$ 350 milhões por ano. 

 

3.2.2.4 Votações no Congresso Nacional 

A inclusão da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública acirra ainda mais 

os posicionamentos contrários à nova TV. Com a proximidade do prazo para o fim da 

vigência da Medida Provisória nº 398 – e consequente anulação de seus efeitos –, em 21 de 

março de 2008, a estratégia da oposição é a de adiamento da votação, utilizando-se da 

obstrução em plenário. O deputado Paulo Bornhausen (DEM-SC) declara, em matéria para o 

jornal O Estado de S.Paulo que a nova emissora seria a “TV do bilhão” (LEAL, 2008, 
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online). E protesta: “Vamos partir para obstrução porque esta discussão é fora de foco, fora de 

seu tempo. Já tem muita TV pública e agora ainda querem tirar dinheiro da fiscalização das 

telecomunicações. Não é TV pública, é a TV do Lula” (Idem, Ibidem).  

Diante do recrudescimento da oposição, entidades do setor se manifestam em apoio à 

televisão pública. Um exemplo é a publicação de nota, no dia 18 de fevereiro, pela 

Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão (ABPI-TV) (ABPITV..., 

2008). No mesmo dia, membros do Congresso Brasileiro de Cinema (CBC) visitam os 

gabinetes dos parlamentares reivindicando a aprovação da norma jurídica (LAUTERJUNG, 

2008). Também comparecem à Câmara, artistas como o diretor de teatro José Celso Martinez 

Corrêa, o ator Sérgio Mamberti e os diretores de cinema Luiz Carlos Barreto e Tizuka 

Yamazaki. (LEAL, 2008) 

No dia 19 de fevereiro, após intensos debates, a MP é aprovada, ressalvados os 

destaques, na forma do Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2008. Se fazem necessárias, 

ainda, três sessões para o debate e votação dos destaques a serem apreciados em separado, 

conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Destaques submetidos à votação da Medida Provisória n.º 398/2007 

Destaques rejeitados 

Emenda n.º 27 PSDB 

Proibição da veiculação de nomes, símbolos e 

imagens que caracterizem promoção pessoal ou 

partidária de autoridade, servidores públicos e 

cidadãos em geral. 

Destaque: § 2º 

do Art. 8º do 

PLV 

DEM 
Exclusão da possibilidade de estabelecimento de 

contratos com dispensa de licitação. 

Emenda n.º 45 PPS 
Inclusão de uma lista de 15 entidades que deveriam 

ter representação no conselho curador da EBC. 

Emenda n.º 81 
PSB, PDT, PCdoB, PMN, 

PRB 

Equiparação do mandato dos representantes dos 

empregados da EBC no conselho curador ao dos 

demais conselheiros, aumentando o tempo de 

permanência de dois para quatro anos. 

Emenda n.º 99 PSDB 

Impedimento da contratação, por tempo 

determinado, de pessoal técnico e administrativo 

pela EBC e proibição da absorção dos empregados 

da Radiobrás. 

Emenda n.º 119 
PSB, PDT, PCdoB, PMN, 

PRB 

Delimitação da regra de oferta obrigatória dos 

canais TV Câmara, TV Senado, TV Justiça, TV 

Brasil e NBR apenas para novas concessões. 
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Destaque: Art. 

31 do PLV 
DEM 

Exclusão da Contribuição para o Fomento da 

Radiodifusão Pública. 

Destaques aprovados 

Emendas n.º 21 e 

25  / Emenda 

aglutinativa n. º 

1 

PSB/PDT/PCdoB e PR 

Estabelecimento de Brasília como sede e foro da 

EBC, que contará com um escritório no Rio de 

Janeiro responsável pelas atividades audiovisuais. 

Emenda n.º 45 PSDB 

Obrigação de divulgação anual de toda a listagem 

de funcionários contratados, inclusive terceirizados, 

nos últimos 12 meses. 

Emenda n.º 124 PSB/PDT/PCdoB/PMN/PRB 

Permissão da cessão dos funcionários da Acerp 

para a nova estatal, desde que mantidas as funções 

exercidas. 

Fontes: (CÂMARA... , 2008; PINHEIRO W., 2008; CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2008) 

 

 

Conforme demonstra o Quadro 1, as alterações propostas ao texto do Projeto de Lei 

apresentado pelo relator são mínimas. Os destaques aprovados determinam a mudança da sede 

administrativa para Brasília, com o centro de produção no Rio de Janeiro; a obrigação de 

divulgação anual, pela EBC, de uma lista com todos os profissionais contratados pela 

emissora no período de 12 meses e a possibilidade de cessão de servidores da Acerp para a 

Empresa. Concluída a votação, a redação final da Medida Provisória nº 398 é finalmente 

aprovada, com alterações, em 26 de fevereiro de 2008. No dia seguinte, é enviada ao Senado 

Federal como Projeto de Lei de Conversão (PLV) n.º 02/08.  

Já no dia 28 de fevereiro, a presidência da Casa designa o então Senador pelo Partido 

Socialista Brasileiro (PSB) Renato Casagrande como relator do projeto. O prazo disponível 

para a análise e discussões do PLV é bastante restrito e, caso haja quaisquer alterações no 

texto, a Câmara dos Deputados deve analisá-lo novamente, realizar outra votação e submetê-

lo uma vez mais ao Senado. Dada a ausência de tempo hábil, a adoção de tais procedimentos 

culminaria na extinção da recém-criada Empresa Brasil de Comunicação.  

Mesmo assim, o debate foi intenso e duas comissões técnicas, a de Educação 

e Cultura e a de Ciência, Tecnologia, Informática e Comunicação, fizeram 

audiências públicas calorosas. O relator, senador Renato Casagrande, soube 

compreender a necessidade de manter o texto da Câmara, ainda que ele 

tivesse muitas contribuições a oferecer, derivadas de emendas suas e de 

outros senadores (EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO, 2010, p. 46). 

 

No senado, a oposição mantém a estratégia de postergar a votação do PLV n.º 02/08 

durante algumas semanas, por meio de manobras regimentais. Novamente, líderes e entidades 
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do cinema e do audiovisual, artistas, intelectuais, sindicatos e movimentos pela 

democratização das comunicações se mobilizam por sua aprovação. Convocado pela 

Comissão Pró-Conferência Nacional de Comunicação, um ato público em defesa da TV Brasil 

é realizado no dia 11 de março, no Senado Federal. Segundo a nota,  

Além de ratificar nosso apoio à TV Brasil, é preciso denunciar com 

veemência as tentativas de adiamento da votação da MP 398 fazendo-a 

perder a validade, protagonizadas especialmente por parlamentares 

comprometidos com interesses contrários ao fortalecimento dos interesses 

populares. (FNDC, 2008, online) 

 

A aprovação do projeto de lei, terceiro item da pauta da conturbada sessão do dia 11 de 

março, ocorre apenas na madrugada do dia 12 e se deve mais por um “contra-ataque 

regimental” do então líder do Governo, o Senador pelo PMDB de Roraima, Romero Jucá, do 

que pela mobilização social em torno do tema. Após a oposição prolongar por mais de cinco 

horas a discussão sobre a primeira matéria a ser votada – relativa à Eletrobrás – Jucá deveria 

apresentar sua relatoria sobre o segundo item da pauta, uma medida provisória sobre a 

aposentadoria de trabalhadores rurais autônomos
197

. No entanto, não é o que ocorre.  

Votada a muito custo a MP da Eletrobrás, o líder do governo Romero Jucá, 

do PMDB, armou a sua rasteira, no papel de relator da medida das 

aposentadorias. (...) Diante de uma oposição embasbacada, Jucá anunciou o 

seu parecer contrário à medida, alegando que não era nem relevante nem 

urgente. Ficou, portanto, aberto o caminho para a MP da TV. Apanhados no 

contrapé, os oposicionistas debandaram - não sem antes bater boca, aos 

berros, com os adversários. Às 2h29, enfim, a MP passou em votação 

simbólica. (A APROVAÇÃO..., 2008, p. A3) 

 

A iniciativa do Senador deita por terra as ameaças da oposição em manter a tática de 

obstruir a votação. Sob tal perspectiva, o desenrolar da votação no Senado é representativo do 

momento atravessado pelo governo federal à época, marcado pelo acirramento da relação com 

a oposição no Congresso, cujo acontecimento exemplar é a derrota da “batalha da CPMF” 

(CRUVINEL, 2013, p. 05), que, para o seu desfecho, também conta com a debandada de 

alguns parlamentares que pertencem a partidos da coalizão.  

Retomando a sessão do dia 11/12 de março, após a retirada da oposição do plenário, a 

aprovação do PLV n.º 2 ainda enfrenta uma última resistência entre alguns parlamentares da 
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 Segundo editorial A aprovação da TV pública, publicado pelo jornal O Estado de São Paulo, a história dessa 

mesma medida provisória representa um caso paradigmático acerca da elaboração das leis no Brasil. Em 2007, 

“sempre por medida provisória, Lula ampliou a aposentadoria rural. A matéria chegou ao Senado em meio à 
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base aliada: o Art. 31, que trata da
 
cessão gratuita à TV Brasil, pelas emissoras comerciais em 

contrato de exclusividade, do direito de transmissão de jogos desportivos em que o Brasil 

esteja representado, caso optem pela não veiculação. Como alguns senadores – a exemplo do 

Senador do Partido Progressista (PP) pelo Rio de Janeiro, Francisco Dornelles – manifestam o 

voto contrário à medida devido à manutenção do artigo, Jucá anuncia, ainda durante a 

votação, que o artigo será vetado pela Presidência. 

"O governo se compromete a vetar o artigo 31º. Então os senadores podem 

votar tranquilamente porque este artigo será vetado na sanção", declarou o 

líder. A principal oposição ao artigo, incluído pelo relator da MP na Câmara, 

deputado Walter Pinheiro (PT/BA), vinha justamente dos grupos detentores 

destes direitos, especialmente dos radiodifusores (MAZZA, 2008, online). 

 

Presente até o fim da votação, acompanhada pela equipe da diretoria executiva da EBC, 

Tereza Cruvinel relata: 

A sessão, que terminou às quatro horas da manhã, foi pontilhada por 

discursos em que muitos diziam que, mesmo tendo dúvidas, votavam sinal 

de confiança em mim, no Franklin e na Helena. Falavam apenas em nós 

porque tínhamos uma história profissional na Casa, assim como, no meio 

audiovisual, Orlando Senna e os outros dois originários do MinC tinham 

mais trânsito e prestígio, por serem cineastas.  No meio da sessão, o PSDB e 

o então PFL se retiraram, tentando obstruir a votação, que, entretanto, 

prosseguiu. Alguns senadores estavam em casa e nós fizemos apelos para 

que voltassem ao plenário para votar. O senador José Sarney, do alto de sua 

idade, ficou até o final. Muitos outros foram extremamente solidários. (2013, 

pp. 05-06) 

 

Desta forma, o Poder Executivo vence a batalha e a Medida Provisória, quase seis 

meses após sua promulgação
198

, é convertida na Lei nº 11.652 de 07 de abril de 2008. O Art. 

31 é vetado pelo Presidente, conforme anunciado. 

 

3.3. DISPUTAS E CONSENSOS NA IMPLANTAÇÃO DA EBC/TV Brasil 

Além da luta política para aprovar a MP n.º 398 e transformá-la em lei no Congresso, 

como já visto, também é necessário “implantar a TV Pública, em condições extremamente 

adversas e a curtíssimo prazo, assegurando sua irreversibilidade”. (EMPRESA BRASIL DE 

COMUNICAÇÃO, 2011, p. 34) As “duas grandes batalhas” (Idem, ibidem) enfrentadas pela 

                                                                                                                                                         
polêmica da CPMF. Para não atrasar a votação da respectiva MP, o Planalto revogou a outra - e essa revogação é 

que estava na ordem do dia anteontem” (A APROVAÇÃO..., 2008, p. A3). 
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diretoria da nova empresa, portanto, ocorrem de forma simultânea. Neste contexto, a Empresa 

Brasil de Comunicação é legalmente constituída em 31 de outubro de 2007, quando são 

nomeados os membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, bem como sua 

diretoria executiva. 

Mário Borgneth destaca como parâmetros para a construção da EBC a Carta de Brasília 

e as experiências do Ministério da Cultura no campo público de televisão, assim como os 

conceitos apreendidos durante o processo. Para o ex-diretor de relacionamento e rede da 

empresa, naquele momento,  

Ao mesmo tempo em que você tinha que buscar uma expressão organizada 

sistêmica para toda essa coleção de desejos, a gente pode relacionar que na 

dinâmica de discussão com a sociedade, tinha também por outro lado um 

processo – tudo isso simultaneamente – de desmanche de uma estrutura 

como a da Radiobrás, que não é pequena. (...) Então, eu diria que o primeiro 

conjunto imenso de desafios era a arrumação institucional de tudo isso: 

ponto um. Ponto dois: mesmo, digamos, com alguma cumplicidade em boa 

parte dos desejos, a visão de como alcançar a efetivação de um sistema 

público, democrático, plural... A gente tinha diferentes visões, dentro do 

próprio governo, para se criar, para se pensar num modelo de televisão. 

(BORGNETH, 2013, p. 13) 

 

São enumerados, portanto, diversos desafios, balizados pelo Fórum Nacional de TVs 

Públicas, a serem considerados pela gestão que se inicia: a relação com a sociedade, cujos 

principais instrumentos de representação são o Conselho Curador e da Ouvidoria; a 

arrumação institucional e a incorporação da estrutura e funcionários da Radiobrás – e, ainda 

que não tenha sido citada por Borgneth, a complexa relação com a Acerp. Por fim, ressalta-se 

os embates pela materialização da televisão pública, na qual se situam antagonicamente, de 

um lado, a equipe oriunda do Ministério da Cultura; e de outro, os profissionais alinhados 

com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. O acirramento da 

disputa culmina na dissolução do grupo inicialmente formado para gerir a empresa. Para a 

compreensão da conjuntura que precede o afastamento dos protagonistas vinculados ao MinC 

e a consequente hegemonia do grupo próximo à Secom-PR, tomamos como parâmetro 

pressupostos apresentados por Pierre Bourdieu, no livro Las estructuras sociales de la 

economia.   

Ao propor uma análise do mercado imobiliário na França nos anos 1970 – a partir da 

teoria filosófica da ação, do agente, do tempo e do mundo social, ou do que seria uma 

                                                                                                                                                         
198

 O prazo de 120 dias para tramitação de Medida Provisória não é computado durante o recesso parlamentar. 
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“antropologia econômica” (2001, p. 220) – o autor contesta os princípios da teoria econômica 

da ação racional
199

. Recomenda, ademais, a adoção do termo condutas “razoáveis”, ao invés 

de racionais. A transposição do pensamento bourdieuseano para este estudo busca ressaltar a 

importância das disposições adquiridas pelos agentes, por meio de seu aprendizado e suas 

experiências de confrontação com as “regularidades do campo”, para a explicitação das 

condutas assumidas.  

La observación muestra que, aun en ese universo en que los medios y los 

fines de la acción y su relación se llevan a un grado muy alto de 

explicitación, los agentes se orientan en función de intuiciones y previsiones 

del sentido práctico que muchas veces deja implícito lo esencial y, a partir 

de la experiencia adquirida en la práctica, se embarca en estrategias 

“prácticas”, en el doble sentido de implícitas, no teóricas, y cómodas, 

adaptadas a las exigencias y urgencias de la acción
200

 (BOURDIEU, 2001, 

p. 22). 

 

Deste modo, ainda que partam de uma intenção comum, as ações práticas adotadas na 

implantação da TV pública são marcadas pela trajetória dos agentes que as empreendem e 

resultam em discordâncias que, ao longo do processo, adquirem contornos cada vez mais 

conflitivos, a ponto de tornarem-se insolúveis.  

 

3.3.1 Implantando a Empresa Brasil de Comunicação 

Desde o início, e justificando o envio de uma MP ao Congresso, se estipula como prazo 

o dia 02 de dezembro de 2007 para a inauguração da TV Brasil, emissora vinculada à 

Empresa Brasil de Comunicação. Nesta data, seriam iniciadas as transmissões da TV Digital 

no país. Visto que a Empresa se constitui legalmente no dia 31 de outubro, a equipe possui o 

prazo de um mês para promover a estreia da TV Brasil e unificar a programação de suas 

principais emissoras de televisão: a TV Nacional - Brasília, no Distrito Federal; a TVE – 

Brasil (com emissoras no Rio de Janeiro e Maranhão). 
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 Segundo Bourdieu, esta opção teórica – que possui dentre seus partidários o economista Gary Becker – bem 

como a do individualismo metodológico de James Coleman e Jon Elster, contradizem de maneira direta as 

conquistas mais sólidas das ciências históricas, pelo seu ultrarracionalismo “intelectualo-cêntrico” (Idem, p. 243) 

e por excesso de indiferença quanto à experiência das práticas humanas. 
200

 A observação mostra que, mesmo nesse universo em que os meios e os fins da ação e sua relação se levam a 

um grau muito alto de explicitação, os agentes se orientam em função de intuições e previsões do sentido prático 

que muitas vezes deixa implícito o essencial e, a partir da experiência adquirida na prática, adotam estratégias 

“práticas”, no duplo sentido de implícitas, não teóricas e cômodas, adaptadas às exigências e urgências da ação 

(tradução nossa). 
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Nessa conjuntura, cabe ressaltar o fato de que a criação de uma instituição, por força de 

MP, como se dá, acaba por promover uma inversão no que diz respeito à sequência de atuação 

institucional. Com força de Lei, a medida autoriza a implantação da TV, mas por outro lado, 

não garante sua existência em caso de não aprovação pelo Congresso. O que se vê, por 

conseguinte, é a tentativa de “forçar” sua aprovação face ao que seria um fato consumado.  

Adotando uma perspectiva subjetiva, incomum para documentos deste tipo, o Relatório 

de Gestão da EBC Quatro anos de um ideal democrático, enfatiza o transcurso deste que seria 

um “período heroico” (MARTINS, 2013, p. 07): 

Neste período inicial, a diretoria cuidava simultaneamente da empresa e da 

televisão, ambas enfrentando as dores do parto. O ideal, em condições 

normais, seria estruturarmos a EBC, planejar a nova televisão e só depois dar 

início à sua implantação. Mas não havia tempo para isso. Se a TV Pública 

não se tornasse logo um fato, as dificuldades no Congresso seriam maiores e 

talvez não conseguíssemos aprovar a lei. Era preciso provar, com urgência, 

que estava se criando uma TV Pública, para cumprir esta função na 

democracia. (...) Não havia rede e a programação ainda não existia. Os 

equipamentos herdados eram obsoletos e as instalações, precárias. Mesmo 

assim, desta vez a TV Pública não perderia o trem (EMPRESA BRASIL DE 

COMUNICAÇÂO, 2011, p. 52) 

 

São diversas as questões a serem enfrentadas tanto no âmbito administrativo e 

institucional, como político. Tereza Cruvinel enumera, em ordem de importância, as 

prioridades administrativas da EBC, tão logo se dá sua instituição: 

a) Colocar a TV no ar; 

b) Garantir a distribuição do sinal; 

c) Produzir a nova programação; 

d) Inaugurar o canal e a unidade de produção e transmissão de São Paulo; 

e) Modernizar o parque de produção e transmissão dotando-os de novos 

equipamentos (CRUVINEL, 2013, p. 06). 

 

Como veremos, a televisão entra no ar, integrando as programações da TVE Brasil e do 

canal NBR, sem que fossem apresentadas grandes novidades aos telespectadores. A 

distribuição do sinal da emissora
201

, por sua vez, depende da formação da Rede Pública de 

Televisão, a partir da adesão de emissoras educativas, universitárias ou comunitárias. Como 
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 A União possuía apenas três canais – TVE-BR do Rio de Janeiro, TVE do Maranhão e TV Nacional de 

Brasília – e a consolidação de uma rede própria esbarra na indisponibilidade no espectro e na falta de recursos 

orçamentários e tempo para licitações (CRUVINEL, 2013). Naquele momento, a TVE-BR fornece cerca de 30% 

da programação utilizada pelas emissoras estaduais filiadas à Associação Brasileira das Emissoras Públicas 

Educativas e Culturais (Abepec). Já os conteúdos da TV Cultura de São Paulo, variam de 60% a 70% das horas 

transmitidas em suas grades de programação (EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÂO, 2011). 
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essa construção não ocorre de forma imediata, a diretoria da EBC busca outras soluções, que, 

mesmo não sendo definitivas, ampliam a distribuição do sinal.   

De um lado, garantir as transmissões pela banda C, vulgarmente conhecida 

como parabólica. A TVE e o canal NBR já compartilhavam um transponder 

no satélite C-2 da Star One, e este compartilhamento resultava, e resulta até 

hoje, em perda de qualidade do sinal. No futuro, tentamos junto à Embratel 

obter transponders individuais, mas isso também se mostrou inviável. O 

universo de brasileiros, no interior, no campo e nas periferias, que assiste TV 

por parabólica é significativo, chegando a 60, 70 mil pessoas. (...) Em outra 

linha, passamos a pressionar fortemente as operadoras de TV por assinatura 

para que passassem a cumprir a Lei 11.652/08, a da criação da EBC, que 

determinava a distribuição do sinal da TV Pública por todas as operadoras. 

Não foi fácil. A SKY foi mais rápida, porque transmite por satélite. Com a 

NET, tivemos de negociar um cronograma em função da indisponibilidade 

de espaço no line-up deles, mas acabamos resolvendo satisfatoriamente. 

Com as operadoras menores, foi mais complicado. (CRUVINEL, 2013, p. 

07) 

 

Já a nova programação, a instituição do canal de São Paulo e o reequipamento da 

emissora, ocorrem apenas posteriormente
202

, ainda durante a gestão de Tereza Cruvinel. 

 

3.3.1.1 TV Brasil: Uma inauguração sem estreia 

Conforme planejado, às 12 horas de uma manhã de domingo, a TV Brasil entra no ar, a 

partir dos estúdios do Rio de Janeiro, tendo como primeira atração o programa Revista Brasil, 

que exibe entrevistas com apoiadores e críticos da nova emissora. Com o sinal restrito aos 

estados do Rio de Janeiro e Maranhão, ao Distrito Federal e a um canal de UHF em São 

Paulo, a programação, realizada ao vivo e com doze horas de duração, é coordenada pelo 

então diretor de Programação e Conteúdo, Leopoldo Nunes, sob a supervisão do diretor geral 

Orlando Senna (CRUVINEL, 2013). 

Logo no início, a apresentadora Wana Bents
203

 (sic) entrevistou os ministros 

Franklin Martins e Gilberto Gil sobre a nova emissora. Era bastante natural 

que eles fossem personagens do dia. Gil, como ministro da Cultura, havia 

liderado o Fórum da TV Pública, entre 2006 e 2007. Franklin, como 
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 Quanto à programação, os primeiros conteúdos a serem produzidos são de jornalismo, a exemplo do 

Caminhos da Reportagem e o Programa De lá pra cá, com uma abordagem histórica; no campo da ficção, a 

aquisição de programação independente mostra-se mais complexa, devido às restrições da configuração jurídica 

de empresa pública. A inauguração do canal de São Paulo, por sua vez, se dá apenas um ano depois da estreia da 

TV Brasil, devido a problemas de ordem tecnológica: constatada a interferência das transmissões da TV Brasil, 

em fase experimental, nas operações da empresa Nextel, é necessário alterar os canais e reconfigurar os 

transmissores, uma operação de alto custo, que é assumida pela Nextel. Já o reequipamento das emissoras da 

EBC é gradativo e continuado e se dá ao longo de toda a gestão. (CRUVINEL, 2013) 
203

 A apresentadora do programa inicial, de fato, é a professora e jornalista Ivana Bentes. 
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ministro-chefe da Secom, havia coordenado os trabalhos para a edição da 

MP 398 e a criação da EBC. No dia 3, as matérias dos principais jornais 

sobre a estreia da TV Pública apontaram a entrevista de Gil e Franklin como 

a prova viva de que a TV seria governista e chapa branca. Nada mais do que 

houve na programação daquele dia mereceu uma linha. Nem mesmo o 

encerramento, com a exibição do belíssimo documentário-musical de 

Paulinho da Viola, inédito na televisão. (EMPRESA BRASIL DE 

COMUNICAÇÃO, 2011, p. 53) 

 

De fato, sobram críticas, e grande parte delas, antecipadas.
204

 O editorial da Folha de 

São Paulo publicado no dia 02 de dezembro, antes mesmo da estreia, conclui que a TV Brasil 

é uma “TV manipulável, paga com impostos, mas sem controle público sobre conteúdo e 

gastos. A TV de Lula nasce com pouco de BBC e muito do velho Brasil” (EBC..., 2007). Já O 

Estado de S. Paulo apenas anuncia que a “TV Brasil, nova emissora pública de televisão, 

entra no ar amanhã, às 12h, rebatendo as críticas sobre os riscos de ingerência política” 

(VIEIRA, 2007).  

Os movimentos sociais, representados pelo FNDC, ressaltam o caráter tímido e restrito 

da estreia – seja da TV Brasil, seja da TV digital –, visto que as transmissões estariam 

disponíveis para uma parcela bastante restrita da população brasileira. No caso da TV digital, 

somente os telespectadores da Grande São Paulo que possuam aparelhos com a nova 

tecnologia ou conversores digitais têm acesso à programação. A TV Pública, por sua vez, 

apenas vem a ser vista para além de São Paulo, Maranhão e Distrito Federal, após a adesão 

das emissoras estaduais à rede. (DUPLA..., 2007) 

Um novo olhar sobre a televisão brasileira se inicia, timidamente, nesse 

domingo, 2 de dezembro. A data marca a estréia da nova televisão pública, a 

TV Brasil, e também da TV digital. Uma e outra poderão se tornar grandes 

conquistas no caminho para a democratização da comunicação, se as 

recorrentes decisões governamentais precipitadas que apressaram em ambas 

– do ponto de vista da sociedade civil e dos movimentos sociais – a 

construção de formatos equivocados (especialmente da tecnologia, na TV 

digital e de gestão, na TV pública) não vierem comprometer o trânsito 

indispensável ao conhecimento e à cultura universais (Idem, ibidem, online) 
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 A título de exemplo, a edição online do dia 01 de dezembro do jornal Folha de São Paulo, publica uma série 

de entrevistas e notícias de viés claramente condenatório, com chamadas como: TV pública de Lula estréia 

amanhã com improvisos, Proposta inicial desagrada a TV Cultura, Entrevista: TV de Lula tem Estado demais, 

diz professor, FHC ataca a idéia e diz que nunca pensou em TV quando presidente, "Não entendo nada de TV", 

diz indicado ao conselho, TV pública: Relator pretende mudar a composição do conselho curador, Eugênio 

Bucci: "Se enveredar pelo partidarismo, rede será desastre moral", Afonso Motta: "TV não terá audiência e é 

dispensável". Sobre as experiências de emissoras públicas pelo mundo, a Folha traz as experiências britânica e 

estadunidense e a única manchete positiva apresentada é: Até oposição pressiona em favor da EBC. O índice 

relativo à edição do dia 01 de dezembro da Folha de São Paulo está disponível no link: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/inde01122007.htm. Acesso em 20 jan. 2014.  

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/inde01122007.htm
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Para o FNDC, as promessas de “ganho” (idem, ibidem) estão sendo adiadas, embora se 

reconheça as inúmeras possibilidades trazidas pela TV digital e TV pública no sentido de 

revolucionar a comunicação nacional. 

Em relação às análises posteriores à estreia, acerca da programação da emissora, a 

Folha de São Paulo ressalta a participação de dois ministros no programa inicial (CORRÊA, 

2007). Por seu turno, a edição de 12 de dezembro da revista Veja apresenta sua contumaz 

virulência contra o governo. Intitulado Entre zero e traço (2007, online), o texto aponta a 

baixa audiência da emissora e questiona as declarações da diretora-presidente Tereza Cruvinel 

de que a primeira transmissão corresponde apenas à fusão entre as programações da TVE 

Brasil e da TV Nacional (Radiobrás). Segundo o texto, se a estreia, com nova identidade e 

programação própria, ocorreria apenas em março de 2008, “Por que razão então se correu 

para gastar mais outras centenas de milhões de reais por ano do suado dinheiro dos brasileiros 

que trabalham e estudam com uma TV pública que estreia sem estrear e cuja audiência varia 

entre o traço e o zero? Difícil saber.”. 

No dia seguinte à primeira transmissão da TV Brasil, é iniciada a transmissão do 

telejornal Repórter Brasil, a primeira e única produção da EBC nesse primeiro momento, em 

substituição ao Edição Nacional, da TVE-RJ, e ao Repórter Nacional, da Radiobrás. 

Com uma hora de duração, o telejornal buscava a diferença. Para ter 

verdadeiramente o foco no cidadão, sua pauta teria que ir além da cobertura 

convencional. Como regras de ouro, a isenção, o pluralismo, a boa apuração 

e a lealdade aos fatos. Mas o Repórter Brasil queria também explicar as 

notícias e os fatos, o que passou a fazer em cada edição no quadro Repórter 

Brasil Explica. Trouxe o povo para a TV com a Pergunta do Dia, e abriu 

espaço para o jornalismo colaborativo com o quadro Outro Olhar, que exibe 

vídeos enviados pelos telespectadores. Perto de completar quatro anos, o 

Repórter Brasil continua acumulando prestígio e credibilidade (EMPRESA 

BRASIL DE COMUNICAÇÃO, 2011, p. 78-79, grifos do autor). 

 

No entanto, o ponto de vista apresentado pelo Relatório da EBC, transcrito acima, não é 

compartilhado por analistas da imprensa escrita, pelo menos em relação à edição de estreia. 

Para o colunista Nelson de Sá, da Folha de São Paulo, o programa não instigava o raciocino e 

era “quase antitelevisivo”.  

O telejornal da emissora pública parecia medir no relógio o tempo que 

concedia a um lado e outro. Sobre a disputa em torno da CPMF, abriu com o 

senador Geraldo Mesquita, contra, depois Romero Jucá, a favor, depois José 

Agripino Maia, contra, e assim por diante. (...)  
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A cada nova reportagem ou entrevista, em que pesem as visões divergentes, 

nada de conflito. Nada que ecoasse a tensão das edições, para as mesmas 

notícias, de ‘Jornal Nacional’ e ‘Jornal da Record’. 

Estreando com aparente constrangimento, a escalada de manchetes clonou os 

telejornais das concorrentes privadas, transmitidos pouco antes, com a 

elevação da expectativa de vida como primeiro enunciado, em coro unânime 

(SÁ, 2007, online). 

 

Dentre o que pode ser destacado como inovação, ainda segundo o colunista, está o 

anúncio por uma apresentadora negra, Luciana Barreto, do desejo expresso de refletir a 

diversidade social, cultural e étnica do país. (idem, ibidem). 

O excesso de improviso e a precariedade perpassam o momento inicial da nova 

emissora. Desde a elaboração das vinhetas até o cenário, produzido no dia anterior. 

(EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO, 2011). Utilizando a primeira pessoa do plural, o 

relatório explicita: “Fomos salvos pela Ângela, publicitária amiga de Leopoldo Nunes, que 

trabalhou no curtíssimo prazo, com muita dedicação, para nos entregar um belo trabalho nova 

identidade visual” (Idem, ibidem, p. 54). Mesmo após mais de meio século de atraso, a 

urgência aparece como marca para que fosse dado o impulso necessário para a constituição de 

um sistema público de comunicação no país.  

 

3.3.1.2 O Conselho Curador 

A posse do primeiro Conselho Curador acontece dias depois da primeira transmissão da 

TV Brasil, no dia 14 dezembro, seguindo as determinações da Medida Provisória. Um mês 

antes, o presidente Lula havia nomeado 19 conselheiros – 15 representantes da sociedade civil 

e os quatro representantes do Governo Federal. Ainda não havia sido realizada a eleição para 

o representante dos empregados e, como visto, os dois representantes do Congresso só vêm a 

existir após a aprovação da Lei. 

Cabe ressaltar que, embora a proposta contida na MP silencie sobre quaisquer formas de 

consulta popular na escolha da primeira gestão, a presidência busca garantir a diversidade 

regional, cultural, social, étnica, profissional e de pensamento político dos membros que 

conformam o órgão Colegiado. O quadro a seguir ilustra tal intenção. 
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Quadro 2 – Membros nomeados para a primeira formação do Conselho Curador da EBC 

Primeira composição do Conselho Curador 

Ministros de Estado 

1. Fernando Haddad Ministro da Educação 

2. 
Franklin de Souza 

Martins 
Ministro-Chefe da Secom-PR 

3. 
Gilberto Passos Gil 

Moreira 
Ministro da Cultura 

4. 
Sérgio Machado 

Rezende 
Ministro da Ciência e Tecnologia 

Sociedade Civil 

5. 
Ângela Gutierrez  
(MG) 

Presidente do Instituto Cultural Flávio Gutierrez, entidade gestora do 

Museu do Oratório em Ouro Preto e do Museu de Artes e Ofícios em 

Belo Horizonte. 

6. 
Antônio Delfim Neto 

(SP) 

Economista, foi ministro da Fazenda, do Planejamento e da Agricultura 

durante a ditadura militar. Ex-deputado, filiou-se ao PMDB, em 2005.  

7. 
Cláudio Salvador 

Lembo (SP) 

Advogado e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ex-

governador de São Paulo. Filiado ao partido Democratas - DEM.  

8. 
Ima Célia Magalhães 

Vieira (PA) 

Engenheira agronôma, doutora em Ecologia, professora da 

Universidade Federal do Pará e Diretora do Museu Paraense Emílio 

Goeldi. 

9. 
Isaac da Silva 

Pinhanta (AC)  

Professor indígena da tribo dos Ashaninka, localizada no município de 

Marechal Taumaturgo e documentarista.  

10. 
José Antonio Fernandes 

Martins (RS) 

Engenheiro mecânico e empresário. Vice presidente cooporativo da 

Marcopolo, uma das maiores empresas fabricantes de ônibus do mundo. 

11. 

José Bonifácio de 

Oliveira Sobrinho - 

Boni (SP/RJ) 

Jornalista e empresário. Ex-vice-presidente de operações e ex-consultor 

da TV Globo. Sócio da TV Vanguarda em São Paulo, afiliada da Rede 

Globo. 

12. 
José Paulo Cavalcanti 

Filho (PE) 

Advogado, ex-secretário-executivo do Ministério da Justiça e ex-

presidente da Empresa Brasileira de Notícias. 

13. 
Lúcia Willadino Braga 

(RS/DF) 

Neuropsicóloga e neurocientista, diretora-executiva  e presidente da 

Rede Sarah de Hospitais. 

14. 
Luiz Edson Fachin 

(PR) 

Advogado, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal 

do Paraná, especialista em Direito de Família. 

15. 
Luiz Gonzaga de Mello 

Belluzo  (SP) 

Economista. Foi Secretário de Assuntos Econômicos do Ministério da 

Fazenda no Governo Sarney e secretário estadual de São Paulo na 

gestão Orestes Quércia. 

16. 
Maria da Penha Maia 

Fernandes (CE) 

Biofarmacêutica e ativista. Vítima de violência doméstica, deu nome à 

Lei Maria da Penha que aumenta o rigor das punições contra agressão 

às mulheres.  

17. 
Alex Pereira Barbosa - 

MV Bill (RJ) 

Músico rapper, documentarista, escritor e ativista social, co-fundador 

da Central Única das Favelas (CUFA). 

18. 
Rosa Lúcia Benedetti 

Magalhães (RJ) 

Artista plástica, figurinista, cenógrafa e carnavalesca. Foi Professora 

Escola de Belas Artes da UFRJ e da Faculdade de Arquitetura Benett. 

19. 
Wanderley Guilherme 

dos Santos  (RJ) 

Cientista Político, autor de vários livros e artigos na área de Ciências 

Sociais e pró-reitor de Análise e Prospectiva da Universidade Cândido 

Mendes. 

    Fontes: (GIRALDI, 2007; EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO, 2008a) 
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Se por um lado o empenho em garantir uma ampla diversidade apresenta-se como um 

aspecto positivo, por outro, a tentativa de adesão ao órgão colegiado de pessoas alheias ao 

processo de construção de um sistema público de comunicação no Brasil resulta no 

desinteresse de parte dos membros quanto à participação nos encontros do Conselho
205

. 

Conforme as atas do Conselho Curador (EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO, 

[2013]), o ex-Ministro Delfim Neto, por exemplo, mesmo após aceitar pessoalmente o convite 

para integrar o órgão, não participa de sequer uma reunião, tendo sido afastado, a pedido, 

apenas em julho de 2009. Em 18 de novembro de 2008, outros três conselheiros, Luiz Edson 

Fachin, Wanderley Guilherme dos Santos e MV Bill, renunciam por motivos pessoais. Em 

setembro de 2009 é a vez do então Presidente Luiz Gonzaga Belluzzo
206

 pedir seu 

afastamento e, no mês seguinte a empresária Ângela Gutierrez. Como ainda não havia sido 

definida a forma da consulta pública para a substituição dos membros
207

, o próprio colegiado 

indica os substitutos, a saber, o jornalista Paulo Ramos Derengoski, o historiador Daniel 

Aarão Reis Filho, o advogado e fundador do grupo Olodum João Jorge, o professor em 

comunicação Murilo Ramos, o cientista político e diplomata Paulo Sérgio Pinheiro e a 

historiadora e também jornalista Heloísa Starling, respectivamente. Por fim, cabe destacar 

que, neste primeiro momento, a empresa encontra-se em fase de consolidação, fato que 

repercute em seu principal órgão colegiado. No primeiro ano de atuação do Conselho 

Curador, são realizadas apenas seis reuniões da emissora, sem que haja o estabelecimento de 

uma periodicidade efetiva.  

Ademais dos membros da sociedade civil e representantes do poder executivo, a MP já 

definia a participação, no Conselho Curador, de um representante dos funcionários da EBC, 

determinação mantida pela Lei n.º 11.652. Conforme o Decreto n.º 6.246, que a regulamente, 

este membro deve ser “eleito pelos próprios funcionários mediante voto direto e secreto, na 

                                                 
205

 O Decreto n.º 6.246 determina que a participação dos membros da sociedade civil do Conselho Curador nas 

reuniões, corresponde a dez por cento da remuneração percebida pelo Diretor-Presidente, e suas despesas de 

deslocamento e estadia, para o exercício de suas atribuições são suportadas pela EBC. Posteriormente, o Decreto 

6.689, estende o benefício também aos representantes do Congresso Nacional. (BRASIL, 2007f, 2008b) 
206

 Na 12ª Reunião do Conselho Curador da EBC, realizada em 26 de outubro 2009, a conselheira Ima Célia 

Guimarães Vieira foi eleita presidente do colegiado, tendo Ana Luiza Fleck Saibro como vice-presidente 

(EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO, 2009a). 
207

 Em dezembro de 2009, expiraram os mandatos de oito dos representantes da sociedade no conselho. Destes, 

cinco expressaram o desejo de seguirem como conselheiros e sua recondução foi avalizada pelas assessorias 

jurídicas da Secom-PR. Abriu-se, então, o processo de consulta para as três vagas remanescentes, prevista na lei 

que criou a EBC. Com base nas sugestões enviadas pelas entidades que participaram da consulta pública, o 

Conselho elaborou três listas tríplices, enviadas ao Presidente para a escolha e nomeação. Segundo o ministro 

Franklin Martins o presidente da República, escolheu, dentre os nome indicados pela lista tríplice, os mais 

votados dentro do Conselho Curador: o engenheiro elétrico Takashi Tome, o jornalista e escritor Mário 

Jakobskind e a jornalista e professora universitária Ana Veloso. Cf: Apêndice B. 



200 

 

 

 

forma do regimento interno” (BRASIL, 2007f). Realizado processo eleitoral entre os 

servidores da Empresa, é, então, escolhido e indicado o funcionário Lourival Antônio 

Macedo, empossado em 10 de março de 2009. Em relação à representação das duas casas 

legislativas, regulamentada posteriormente, apenas a conselheira designada pelo Senado, Ana 

Luiza Fleck Saibro, assume suas funções ao longo deste primeiro ano, em 12 de agosto. O 

representante da Câmara, Manoel Roberto Seabra Pereira, toma posse apenas em 7 de maio 

do ano seguinte.  

A primeira manifestação pública do Conselho ocorre após a publicação, um pouco mais 

de um mês após a estreia, de um artigo do professor da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro, Antonio Brasil. Segundo o texto, “A programação da TV Brasil reflete a pressa e a 

improvisação. Não há uma estratégia de comunicação, nada faz sentido e o público é 

ignorado” (BRASIL, A., 2008). Ademais, o Repórter Brasil se caracterizaria por ser “um 

telejornal de boas notícias sobre um país que não existe. Um jornalismo de elogios com mais 

cara de Voz do Brasil é impossível” (Idem, ibidem).  

Membros do Conselho Curador da emissora respondem às críticas, em matéria 

publicada no Observatório do Direito à Comunicação pelo jornalista Henrique Costa. O 

presidente Luiz Gonzaga Belluzzo, por exemplo, considera precipitada qualquer avaliação da 

programação da emissora, visto que a maior parte da programação transmitida ainda 

permanecia a mesma da TVE Brasil e que a qualificação técnica ocorreria progressivamente. 

O texto expõe, ainda, que o excesso de matérias abordando as ações do governo, ou mesmo a 

recorrente participação de seus membros no telejornal Repórter Brasil, é consequência do fato 

de que “a emissora conta quase que exclusivamente com a estrutura oriunda da Radiobrás, 

mas opta por um modelo ‘hard news’, supostamente inspirado nas emissoras comerciais” 

(COSTA, 2008, online) 

A Diretora de Jornalismo da EBC, Helena Chagas, também defende o modelo adotado, 

que busca se aproximar do cidadão e equilibrar a presença do governo e da oposição, e, 

mesmo reconhecendo que a TV Brasil ainda não possui condições de operar de maneira 

eficiente fora de Brasília e do Rio de Janeiro, reitera que estão sendo feito investimentos para 

superar as dificuldades técnicas. Em suas palavras, “Em São Paulo, por exemplo, nosso 

alcance é mínimo, mas já encomendamos um novo transmissor analógico mais potente, além 

do digital. Em outros lugares chegamos por cabo. Não sabemos ainda qual o nosso real 

alcance, mas existem investimentos”. (Idem, Ibidem) 
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Uma vez mais, as dificuldades enfrentadas pela EBC vêm à tona. Desde o 

encaminhamento da legislação que a torna possível, até a forma como se encaminha a 

construção institucional da emissora responsável por ser a vitrine deste legado, são dadas 

mostras das improvisações para sua consecução. Certamente influenciada por este dado, mas 

com abrangência e consequências diversas, uma outra crise se anuncia na EBC: os insolúveis 

problemas causados pela inexequibilidade da absorção da Acerp, por tratar-se de uma 

Organização Social. 

 

3.3.1.3 A (não) assimilação da Acerp e incorporação da Radiobrás 

Simultaneamente à instituição da EBC, um aspecto que, até então, recebe pouca atenção 

começa a se evidenciar: a impossibilidade de incorporação da Acerp pela EBC, bem como as 

dificuldades de prescindir desta entidade. 

A despeito dos questionamentos da Diretora-Presidente da entidade – em prol de sua 

manutenção, assim como da marca TVE, ainda durante os debates para a formulação da MP 

(CARMONA, 2013) –, opta-se, como sabido, pela configuração jurídica de uma empresa 

pública, que deve incorporar o patrimônio, legados e doações da Acerp. Em relação aos 

recursos humanos, é possível absorver apenas os cerca de 500 servidores públicos cedidos 

pelo Governo Federal à entidade. Os contratados pelo regime normatizado pela Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), pouco mais de 800, teriam que prestar concurso caso desejem 

ingressar na nova instituição (CRUVINEL, 2013). Neste sentido, a MP prevê apenas a 

repactuação do contrato de gestão para sua adequação ao instrumento jurídico.  

Em entrevista, Carmona narra que em uma das reuniões de discussão da MP é 

anunciado o fim da Acerp em um ano e meio. Neste prazo, os funcionários da TVE seriam 

demitidos e suas funções assumidas pela equipe da Radiobrás. Sua oposição à decisão é 

veemente, visto que, a seu ver, ela desconsidera a experiência adquirida e as consequências da 

extinção da entidade. 

A nossa diretoria se colocou diversas vezes nesse sentido, porque a gente 

não concordava com mais uma massa falida. A massa falida da Fundação 

Roquette-Pinto até hoje anda vagando por aí. Então, essas coisas de governo, 

criam coisas como a Fundação, como a EBC, não sei o quê, e um belo dia 

vem um outro e muda tudo e fica a massa falida, assim como aconteceu com 

outras instituições.(CARMONA, 2013 p. 17) 
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A opinião, tornada pública, é ecoada na imprensa. Em matéria publicada no jornal O 

Estado de São Paulo, Carmona demonstra preocupação com o futuro dos profissionais e 

manifesta “certa surpresa” com a decisão do governo federal de extinguir a TVE para criar a 

nova TV pública (TOSTA, 2007a, online). 

Um mês depois, no dia 30 de novembro, a Diretora-Presidente da Acerp entrega Carta 

ao Conselho de Administração da entidade informando não haver "possibilidade de 

continuidade neste cargo, em função da dualidade de comando" (CARMONA apud TOSTA, 

2007b, online), diante da evidência de sua derrota no embate entre a Acerp e a TV Brasil. 

Segundo o jornalista Wilson Tosta, semanas antes, diretores e funcionários da TV Brasil se 

instalam na sede da TV Educativa “Lá, os recém-chegados até ordenam despesas, à revelia do 

comando da Acerp - a TV Brasil ainda não tem orçamento próprio” (2007b, online).  

Em matéria do mesmo jornalista, publicada no dia seguinte, é denunciada a intervenção 

do governo federal “na Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp), 

gestora da TV Educativa, demitindo diretores e mudando rumos da instituição” (TOSTA, 

2007c, online). Segundo o jornalista, o Conselho de Administração, então controlado pelo 

Palácio do Planalto, demite Beth Carmona, que é substituída pelo jornalista Arnaldo César, 

assim como a diretora-geral da entidade, Rosa Crescente. As acusações de “dualidade de 

comando” e de intervencionismo são, porém, rebatidas pela diretora-presidente da EBC. Em 

entrevista ao Estado de S. Paulo, Tereza Cruvinel afirma ter feito diversas tentativas de 

harmonização com a diretoria da Acerp, no entanto, “Todas foram infrutíferas, porque a 

Acerp continuou detendo o controle da TVE Brasil. A Acerp estava exercendo um comando 

que é de outra instituição, a EBC. Falou-se em duplo comando, porque o comando não foi 

entregue pela Acerp. Gostaria que tivesse havido harmonização” (TOSTA, 2007c, online). 

Neste sentido, Cruvinel também argumenta que a MP n.º 398 transfere os canais de televisão 

da União para a Empresa e, “na medida em que a exploração do canal é da EBC por força da 

MP, o comando da Acerp deveria ter sido transmitido à EBC” (Idem, ibidem). 

Posteriormente, durante a tramitação no Congresso Nacional, é inserido no texto do PL, 

que veio a ser aprovado como a Lei n.º 11.652, o prazo de até 36 meses para prorrogação do 

contrato de gestão, tornando forçosa a extinção da Acerp. Os convênios e contratos entre esta 

e outras entidades, seriam gradativamente transferidos para a EBC.  

A questão – que à época foi abordada de maneira superficial, apenas a partir da 

possibilidade de demissão dos funcionários (ESTUDO..., 2007; FRANKLIN MARTINS 



203 

 

 

 

PREVÊ..., 2007), sem merecer observações ou questionamentos públicos mais aprofundados 

–, torna-se posteriormente um imbróglio de difícil resolução. Dentre os textos publicados 

sobre o tema durante o processo de discussão da MP, uma exceção foi a matéria Diretoria da 

TV Brasil está praticamente definida, assinada por Samuel Possebon (2007b) e publicada no 

Observatório da Imprensa em 12 de outubro de 2007. 

Um dos problemas mais complicados para a implantação da TV Brasil será a 

integração da estrutura da TVE, vinculada à Acerp, uma associação que tem 

enquadramento jurídico completamente incompatível com a empresa pública 

que administrará a nova TV, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC). 

Segundo o ministro Franklin Martins, se a Acerp fosse simplesmente extinta, 

todos os seus funcionários teriam que ser demitidos e os contratos de 

produção e programação firmados perderiam a validade. Por isso, o modelo 

escolhido foi encolher aos poucos a Acerp, numa "redução de escopo", como 

ele mesmo define, passando gradativamente os funcionários para a EBC na 

medida em que seus perfis, competências e interesses pessoais se adaptem às 

necessidades. (POSSEBON, 2007b, online)  

 

Embora naquele momento Tereza Cruvinel também minimize a questão, prometendo 

“uma transição sem traumas” (TOSTA, 2007a), não é o que de fato se sucede. Em uma 

avaliação posterior, a ex-diretora-presidente da EBC reconhece o problema como “um dos 

mais complicados que herdamos” (CRUVINEL, 2013, p. 08). A afirmativa toma como base o 

fato de que, embora os canais geridos pela Acerp sejam transferidos à empresa, o mesmo não 

ocorre com os profissionais contratados, tendo em vista a incompatibilidade entre a 

regulamentação das entidades.  

Supunha-se que, neste período, a EBC seria capaz de prescindir daquela 

mão-de-obra, o que se revelou um grande equivoco.  Logo que ficou clara a 

impossibilidade de incorporação da Acerp, seus funcionários se revoltaram, 

o que era compreensível, mas insolúvel. Ao longo de meu mandato, 

enfrentamos enormes dificuldades no relacionamento com a Acerp. Por um 

lado, não foi possível realizar um concurso público em tão curto prazo, com 

tantas outras tarefas prementes pela frente, afora a necessidade de orçamento 

e de autorização governamental. E os quadros da Radiobrás mal davam para 

as tarefas de Brasília, especialmente as de atendimento ao Governo. Por 

outro lado, era clara a movimentação da Acerp para evitar sua própria 

extinção (CRUVINEL, 2013, pp. 08-09). 

 

Quanto aos conflitos existentes entre as duas instituições, Cruvinel destaca o sentimento 

autonomista em relação à EBC, a existência de dois “tipos” de funcionários, entre celetistas e 

estatutários, e a revolta pela impossibilidade de absorção destes primeiros. Tais questões, cuja 

solução se mostra cada vez mais inexequível pela nova empresa, se arrastam ao longo dos 

anos.  
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Sob outra perspectiva, na elaboração do instrumento jurídico que regeria a EBC é 

desconsiderado o fato de que a empresa não possuía quadro funcional próprio no Rio de 

Janeiro, onde então se localiza a principal unidade produtora de conteúdo da futura rede: a 

TVE Brasil. Sem o contingente da Acerp, “não era possível garantir as operações, apesar de 

todos os problemas na convivência institucional”
208

 (Idem, ibidem). Já a incorporação da 

Radiobrás – com seu patrimônio, seus funcionários, direitos e obrigações – ocorre apenas em 

12 de junho de 2008, após a aprovação da Lei nº 11.652. Apenas a partir daí, a EBC adquire 

condições reais de gestão, quando passam, efetivamente, a fazer parte de sua estrutura: 

os canais de radiodifusão e comunicação pública: a TV Pública (TV Brasil), 

uma agência pública de notícias (Agência Brasil) e oito emissoras de rádio: 

Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro, Rádio MEC AM (RJ), Rádio MEC 

FM (RJ), Rádio Nacional FM (Brasília), Rádio Nacional AM (Brasília), 

Rádio MEC FM (Brasília), Rádio Nacional da Amazônia (Manaus) e Rádio 

Mesoregional Alto Solimões (Tabatinga AM) (EMPRESA BRASIL DE 

COMUNICAÇÃO, 2008a, p. 03, grifo nosso). 

 

Conforme se depreende do trecho acima transcrito, para além da estrutura da Radiobrás, 

as emissoras anteriormente geridas pela Acerp também se somam à nova empresa.  

 

3.3.2 Cineastas versus jornalistas ou a disputa entre dois projetos de TV pública 

No dia 14 de maio de 2008, a Revista Carta Capital publica, com destaque, uma 

reportagem sobre os bastidores da Empresa Brasil de Comunicação. Segundo o texto, “ao que 

tudo indica, dois projetos distintos estão ali abrigados. Em conflito” (SOUSA, SANCHES, 

2008, p. 56) O primeiro originado no MinC, e o segundo após a posse do ministro Franklin 

Martins, quando o projeto adquire novos contornos e torna-se prioridade na agenda 

governamental.  

Pouco a pouco, ao lado das figuras ligadas ao MinC, surgiram outros nomes, 

da apelidada “turma da Secom”. Senna acabou suplantado por Martins. O 

ministro, a contragosto da turma da Cultura, emplacou Tereza Cruvinel, que 

largou uma coluna de visibilidade no jornal O Globo para assumir o posto, 

na presidência da empresa.  

São esses dois grupos que, neste momento, partilham os altos cargos na 

chamada Empresa Brasil Comunicação (EBC), que congrega, além da TV 
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 Embora fuja ao período delimitado para a realização de nossa análise, cabe ressaltar que ao fim de 2011, ano 

em que se encerraria o contrato de gestão, a diretoria da EBC logrou – por meio da inserção de um artigo em 

uma Medida Provisória nº 555, posteriormente convertida na Lei nº 12.652 –, fixar um plano de extinção 

gradual, ampliando por mais dois anos a renovação do contrato que se encerrou finalmente em dezembro de 

2013.  
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Brasil, Agência Brasil, Rádio Nacional e os serviços oficiais da Radiobrás. 

As duas turmas são, internamente, conhecidas como a dos jornalistas, ligada 

à presidente Tereza Cruvinel, e a dos cineastas, próxima ao ex-secretário do 

Audiovisual. (SOUSA, SANCHES, 2008, p. 57) 

 

Em que pese a acertada constatação da existência sobre “as dificuldades e os embates 

por trás da emissora criada por Lula” (Idem, p. 56), não são mencionadas as razões que 

motivam as divergências. Jonas Valente (2008, online), porém, o faz. 

O equilíbrio delicado entre os dois grupos foi marcado por conflitos 

freqüentes que dificultaram os primeiros passos da recém-criada empresa, da 

montagem da equipe à definição da grade de programação. Não se conseguiu 

chegar a uma síntese que expressasse um projeto do conjunto dos atores 

envolvidos para os veículos da EBC.  

 

A distinção entre cineastas e jornalistas é retomada – e questionada – nos depoimentos. 

“Em algum momento, a mídia falou também numa guerra entre jornalistas e cineastas, 

expressando esta dicotomia. Um reducionismo, obviamente”. (CRUVINEL, 2013, p. 11). A 

equipe do MinC é unânime em caracterizar essa divisão como uma “falsa disputa” (NUNES, 

2009, online), ainda que se reconheça a existência de “diferentes visões, dentro do próprio 

governo, para se criar, para se pensar num modelo de televisão” (BORGNETH, 2013, p. 14). 

 

3.3.2.1 A debandada do “grupo da cultura” 

Um mês após a publicação da reportagem pela Carta Capital, no 17 de junho de 2008, a 

assessoria de comunicação da EBC anuncia o afastamento do diretor-geral, Orlando Senna, e 

do diretor de relacionamento e rede, Mario Borgneth, sem, contudo, explicitar as razões. 

Segundo matéria do Observatório do Direito à Comunicação, “apesar da saída de Orlando 

Senna revelar uma tensão existente entre a diretoria-geral e a presidência, o real motivo de sua 

iniciativa foi outro: a saída de Mário Borgneth”. (VALENTE, 2008, online). Ainda de acordo 

com o texto, o episódio seria consequência das divergências entre os diretores e a presidência 

quanto à definição da Rede Brasil − constituída pela TV Brasil e demais emissoras educativas 

estaduais −, principalmente no que se refere aos conteúdos de produção própria a serem 

veiculados nacionalmente.  

De fato, a definição da Rede Pública de Televisão se apresenta como um dos pontos de 

atritos entre as duas grandes vertentes na condução da EBC, mas foi outra a questão 

apresentada pela ex-diretora-presidente como o estopim para a demissão de Borgneth. Na nota 
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taquigráfica da ata da 5ª Reunião do Conselho Curador da entidade, realizada em 12 de agosto 

de 2008, Tereza Cruvinel relata: 

Eu tive verdadeiramente uma divergência com o diretor de rede 

relativamente a uma questão orçamentária. Uma divergência que se alongou, 

em suma, em cima da seguinte questão: propunha-se a transferência de um 

recurso de 40 milhões para a EBC para a execução de um programa do 

Ministério da Cultura, e na última reunião do conselho curador aqui, eu 

havia até dito naquela ENAP lá, ao ministro Juca. Isso tem um problema. 

Embora seja do nosso interesse, é um programa do Ministério da Cultura, 

que tem impacto, benefícios sobre a grade da TV Brasil, porque ele vai 

fomentar produtoras independentes que produzem conteúdo áudio-visual 

(sic), documentários, peças audiovisuais em geral, etc. tem impacto 

orçamentário, porque a empresa, quando ela recebe de outro órgão que 

recebe dinheiro da União, aquilo da boca do caixa, ah, então você já recebeu 

tanto dali, vou cortar 40 daqui, isto num ano em nós temos que fazer um 

grande investimento em tecnologia. (EMPRESA BRASIL DE 

COMUNICAÇÃO, 2008b, p. 43) 

 

Naquele momento, portanto, estão em discussão as prioridades da nova empresa. A 

adesão ao programa do MinC, proposta por Borgneth, proporcionaria à EBC cerca de R$ 40 

milhões destinados a fomentar a programação, mas desfalcaria uma grande licitação, de R$ 

150 milhões, para a aquisição de equipamentos (Idem, ibidem). A demissão se dá após a 

exasperação desta discordância
209

 a tal ponto que, segundo Cruvinel, “se ele ficasse, eu não 

teria autoridade para continuar presidindo a diretoria” (CRUVINEL, 2013, p. 11). Ainda há, 

por parte dos ministros Gilberto Gil e Franklin Martins, uma tentativa de reconciliação, mas a 

ex-diretora-presidente permanece irredutível.  

Por fim, “consumada a demissão, Orlando avisou que sairia também. Sem o Mário, 

disse-me ele, que era seu executivo essencial, não via sentido em ficar”. (CRUVINEL, 2013, 

p. 11). Em carta endereçada aos produtores audiovisuais, logo após sua exoneração, Orlando 

Senna justifica sua decisão “por discordar da forma de gestão adotada pela empresa”, marcada 

pela concentração de “poderes excessivos na Presidência, engessando as instâncias 

operacionais, que necessitam de autonomia executiva para produzir em série, como em 

qualquer TV” (SENNA, 2008b, online). 

Embora Jonas Valente avalie que a saída dos dois diretores tenha selado a “hegemonia 

do grupo ligado à Franklin Martins” (2008, online), para Cruvinel, na época, isso não 

significa perda de espaço da produção audiovisual no projeto da EBC e da TV Brasil. “Até 

por que o diretor de conteúdo, Leopoldo Nunes, não saiu, e ele é uma expressão importante 
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 Versão corroborada por Mário Borgneth, em depoimento à autora (BORGNETH, 2013). 
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deste segmento” (apud VALENTE, 2008). Em 24 de abril de 2009, porém, Leopoldo Nunes 

também é exonerado, após uma polêmica entrevista à Revista Fórum. Embora apresente 

alguns avanços relativos à programação – a exemplo dos programas de documentário DocTV, 

Doc África e o Tal Como Somos, este último abordando temas latinoamericanos; da exibição 

de filmes africanos e nacionais; e curta-metragens indígenas –, o então diretor de 

programação e conteúdo da Empresa assevera que  os valores consagrados da TV Brasil, 

criados pela equipe oriunda do MinC, “foram sendo apropriadas e tocadas por pessoas sem o 

menor compromisso e sem a menor referência com esse movimento de criação da TV” 

(NUNES, 2009, online). 

Questionado com insistência pelo jornalista Renato Rovai se não estaria deixando o 

projeto, Nunes é taxativo em dizer que só deixaria a TV se o demitissem. No entanto, ele tece 

diversas críticas à gestão da EBC, personalizada na figura de Tereza Cruvinel. Em sua 

opinião, a TV Brasil não havia se tornado uma emissora pública de alta qualidade devido à 

“ineficiência de gestão”. (Idem, Ibidem) E exemplifica: 

Por exemplo, no ano passado por decisões equivocadas da presidência 

rasgamos R$ 100 milhões em editais. Havia a possibilidade de se conseguir 

para a produção independente R$ 60 milhões de um programa chamado PEF 

(Programa Especial de Fomento) em parceira coma a Ancine (Agência 

Nacional de Cinema) e R$ 40 milhões que o Ministério da Cultura preparou 

para a TV pública, chamado “Mais Cultura”, que era destinado ao 

Audiovisual. Criaram tantas dificuldades que esse dinheiro não veio. Ou 

seja, rasgamos R$100 milhões. Isso poderia ter significado uma revolução na 

produção audiovisual brasileira. Literalmente uma revolução. Mas ao 

contrário, travou-se uma disputa de poder interno, onde rolou a cabeça do 

Orlando Senna e do Mário Borgneth. (Id., Ibid) 

 

Dos R$ 100 milhões aos quais Leopoldo Nunes se refere, R$ 40 milhões dizem respeito ao 

valor aportado pelo MinC, por meio do Programa Mais Cultura, cujo posicionamento 

contrário, por parte de Tereza Cruvinel, resulta na saída de Borgneth. Já os R$ 60 milhões, 

referem-se ao programa Imagens do Brasil, que previa um fundo de incentivo à TV pública de 

captação privada, apoiado na Lei Rouanet.   

O programa é uma ideia maravilhosa, mas de difícil execução por que isso 

envolve pareceres de uma série... Você tem que estar com o acordo da 

Receita, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do Ministério da 

Fazenda, de vários órgãos... E esse fundo levou quatro anos para ser 

viabilizado, mas ele suspeitava e dizia, por exemplo, que eu joguei fora 100 

milhões. Eu não joguei fora 100 milhões, não foi possível, em curto prazo, 

viabilizar esse fundo. (CRUVINEL, 2013, p. 30) 
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A versão apresentada por Nunes contrasta, porém, com a de Tereza Cruvinel, que 

afirma que sua demissão havia ocorrido desde o dia 13 de abril, portanto nove dias antes da 

entrevista (EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO, 2009b), por insuficiência de 

resultados e quebra de confiança devido a sua “dificuldade operacional para apresentar 

resultados” (CRUVINEL, 2013, p. 13) e ao envio de uma “carta à diretoria e ao conselho 

curador, com graves acusações à minha atuação na presidência, infundadas e distorcidas” 

(idem, ibidem). Ao ser comunicado da decisão, o diretor teria solicitado 15 dias para 

organizar sua vida profissional.     

Ainda sobre o episódio, cabe ressaltar, por fim, que durante a 8ª Reunião Ordinária do 

Conselho Curador da EBC, no dia 07 de maio, o órgão manifesta voto de solidariedade e de 

prestígio à diretora-presidente, por unanimidade, por ter sido “atacada indevidamente na 

entrevista de um funcionário que saiu” (EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO, 2009c, 

p.02), segundo o então presidente do órgão, Luiz Gonzaga Belluzzo. 

 

3.3.2.2 Dois projetos de TV pública? 

Para além das disputas pontuais, que culminam com o afastamento da “equipe da 

cultura”, restam evidenciadas as divergências acerca dos rumos tomados pelo projeto, suas 

prioridades e o modelo de TV pública adotado. Inicialmente, cabe ressaltar que o projeto se 

beneficia da existência de uma reflexão prévia e consensual sobre o tema. 

... nós fomos beneficiados porque a largada foi dada já com uma concepção 

de TV pública, com mecanismos de controle pela sociedade; a necessidade 

de conselho curador; a necessidade de produção independente; a visão de 

que não deve estar o governo, no caso, controlando o conteúdo; o governo 

tem que aportar verba, tem que financiar, mas não tem que controlar... Eu 

acho que já tinha uma série de questões bem definidas aí. (MARTINS, 2013, 

p. 03) 

 

No entanto, mesmo após um longo processo de negociações, discussões e debates 

prévios reunidos nos Cadernos de Debates e sintetizados na Carta de Brasília, as medidas e 

procedimentos a serem adotados para alcançar os resultados pretendidos são alvo de inúmeras 

discordâncias. A fim de ilustrar a reflexão proposta, listamos no quadro a seguir os principais 

pontos de divergências, e um único de convergência, entre os agentes oriundos do Ministério 

da Cultura e os dois principais representantes do grupo vinculado à Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência. Vejamos: 
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Quadro 3 - Principais pontos da disputa sobre o projeto de TV Pública entre os agentes oriundos MinC e o grupo vinculado à Secom-PR  

 

Posicionamentos adotados pelos agentes 

Aspecto Visão do grupo ligado ao MinC  Visão do grupo ligado à Secom-PR 

Divergências 

Programação 

TV pública como "janela" (NUNES, 2013, p. 9) da produção 

audiovisual e como "sistema multiplataforma de produção e 

distribuição de conteúdo" (BORGNETH, 2013, p. 17), com base no 

modelo das engenharias de produção e redes de projetos da 

SAv/MinC, a exemplo do DocTV, do Revelando os Brasis, da 

Programadora Brasil etc. (BORGNETH, 2013; SENNA, 2008b, 

online) 

Mesmo ressaltando a importância da produção independente, o 

prioritário seria "tratar o telespectador como cidadão" (MARTINS, 

2013, p.12). Para Tereza Cruvinel (2013, p. 11), a TV Pública teria 

que ir além do fomento ao mercado, "investindo também em 

informação e jornalismo". 

Rede 
Arquitetura de rede horizontal, com cabeça de rede "mutante, de 

acordo com o conteúdo" (BORGNETH, 2013, p. 14) 

A EBC, tende a ser "líder de uma rede" (CRUVINEL, 2009). Junto às 

TVs estaduais, são "oito horas de transmissão simultânea – quatro da 

TV Brasil e quatro da própria emissora. Discutimos com emissoras 

universitárias e comunitárias um modelo de associação e buscamos 

ainda parcerias bilaterais para desenvolver co-produções". 

(CRUVINEL, 2008) 

Modelo 

Jurídico 

Proposta de "fundação" ou "instituto independente" (SENNA, 2013, 

p. 25) 

Ausência de alternativas resulta na opção pelo modelo de empresa 

pública (CRUVINEL, 2013) 

Vinculação 

A Secom seria o "pior lugar para se vincular a televisão pública" 

(SENNA, 2013, p. 20). O MinC seria o lugar ideal por assegurar, por 

sua prática, "o caráter republicano do processo" (BORGNETH, 2013, 

p. 10). 

A questão da ingerência governamental motivada pela vinculação à 

Secom-PR é considerada "uma bobagem" (CRUVINEL, 2013, p. 32) 

A vinculação a quem quer que fosse , seria  "vinculação ao governo 

do mesmo jeito." (Idem, p. 32) 

Incorporação 

da Radiobrás 

"O grupo original era contra" a incorporação da Radiobrás pela EBC 

(SENNA, 2013, p. 25) 

A incorporação da Radiobrás, ainda que inadequada, se faz 

necessária para "minimizar a resistência política" (CRUVINEL, 

2013, p. 33) 

Conselho 

Curador 

O Conselho Curador deveria ser "um conselho realmente oriundo da 

sociedade" (SENNA, 2013, p. 28), e não indicado pelo Presidente. 

A "eleição na sociedade" (MARTINS, 2013, p. 07) seria algo 

genérico. Já Tereza Cruvinel (2013, p. 36) não discorda "do processo 

de participação da sociedade", embora defenda o estabelecimento de 

um processo mais amplo.   
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Prioridades na 

implantação 

"Tecnologia e conteúdo" (SENNA, 2013, p. 23) e o reordenamento e 

"arrumação institucional" (BORGNETH, 2013, p.14) 

a) Estreia da TV; b) Distribuição do sinal; c) Programação; d) 

Inauguração do canal e unidade de São Paulo; e) Modernização do 

parque de produção e transmissão. (CRUVINEL, 2013, p. 06). 

Desafios 

A "presença majoritária da produção independente e regional na 

programação televisiva, radiofônica e web, a horizontalidade da rede, 

a independência editorial, o jornalismo isento, a vinculação da 

empresa a algum ministério". (SENNA, 2008b, online) 

Os principais entraves a serem superados seriam "qualidade do sinal 

e cobertura, mais verba para melhorar a programação e mudar o 

modelo jurídico institucional" (MARTINS, 2013, p. 1q) 

Convergências 

Financiamento 

O responsável pelo financiamento não deve determinar "a estrutura 

de programação e da prestação de serviço" (BORGNETH, 2013, p. 

22). 

Múltiplas fontes sem "competir com a publicidade privada" 

(MARTINS, 2013, p. 07), mas com possibilidade de patrocínio. 
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Ao enumerar trechos de depoimentos dos protagonistas dos dois grupos responsáveis pela 

implantação da EBC e da TV Brasil, em relação a aspectos-chave relativos a um sistema público 

de televisão, as diferenciações de pontos de vista acerca do processo analisado se tornam, 

portanto, mais evidentes.  

De um lado, a equipe oriunda do MinC adota uma posição de cunho mais inovador para o 

conteúdo da TV pública, descrita em posicionamentos como: presença de produção audiovisual 

independente, arquitetura de rede horizontalizada, sistema multiplataforma de conteúdos etc. Em 

relação aos aspectos ligados à gestão, se percebe um posicionamento também mais aproximado 

ao das entidades, movimentos sociais e intelectuais que militam em prol da comunicação pública: 

vinculação a um órgão mais distante do núcleo central do governo, separação entre comunicação 

pública e estatal e eleição, na sociedade, do conselho curador. Do outro, o grupo vinculado à 

Secom-PR, no âmbito da programação e conteúdo, detém uma visão mais conservadora, partindo 

da informação e a programação infantil, como prioridade, e de um modelo de rede mais 

aproximado ao das emissoras comerciais. No entanto, no âmbito da gestão da EBC, à exceção do 

debate sobre o Conselho Curador, as posições adotadas pelo grupo da Secom-PR consideram a 

conjuntura política durante a implantação do projeto, mostrando-se mais factíveis e consequentes, 

em especial no que diz respeito ao modelo jurídico adotado, a vinculação da empresa e a 

incorporação da Radiobrás. 

No que diz respeito às prioridades e os desafios a serem enfrentados na implantação da 

nova empresa, percebe-se uma maior atenção do “pessoal da cultura” com os aspetos simbólicos 

do projeto, ou seja, os valores e missão da TV pública. A formulação mais elaborada em relação 

à da equipe da Secom, a nosso ver, estaria relacionada ao maior tempo dedicado à reflexão do 

tema pela equipe do MinC. Já quanto ao financiamento, é consensual a perspectiva da 

necessidade de existência de múltiplas fontes de receitas, a fim de minimizar as possibilidades de 

ingerência estatal na entidade. 

Orlando Senna (2013, p. 27) define a dissidência como “dois caminhos a seguir: ou 

revolucionar a televisão pública, ou manter a televisão pública um pouquinho melhorada. O que 

ganhou foi manter a televisão pública um pouquinho melhorada”. Tereza Cruvinel minimiza o 

impasse. Em sua opinião, “nunca houve projetos absolutamente incomunicáveis. Era uma 

diferença de prioridades, basicamente, mas não chegaram a existir dois projetos”. (2013, p. 28) 



212 

 

 

 

Da mesma forma, para Mário Borgneth, “a gente estava discutindo hegemonia de ideias, não 

tinha inimigos nesse debate, só adversários. Não pode embaralhar, isso é a mídia burguesa quem 

gosta de fazer. A gente, não. Estava todo mundo no mesmo campo, mas havia um debate forte” 

(2013, p. 19). 

Por outro lado, é necessário enfatizar as lógicas de situações impostas aos protagonistas, ao 

longo do processo, ao contrapormos a Empresa Brasil de Comunicação efetivamente criada ao 

Sistema Público de Televisão ideal, delineado em documentos anteriormente analisados - em especial 

o Cadernos de Debate Vol. 2 e a Carta de Brasília. Com uma visão negativa acerca dos resultados 

alcançados em contraposição aos documentos, Leopoldo Nunes (2013, p. 25) reitera a 

importância de se considerar “a compreensão do processo histórico daquele momento”. Já para 

Franklin Martins (2013, p. 11), em que pesem os desafios a serem enfrentados pela EBC, “na 

essência, conceitualmente, o projeto é muito bom. Tanto que ele passou a rever toda concepção 

de comunicação pública no Brasil (...) porque aquilo era fruto de um acúmulo que foi purificar no 

projeto e teve-se um bom debate”.  

Quanto às reais condições de implantação do projeto, algumas pistas são dadas pelos agentes 

envolvidos. A esse respeito, embora se refira a um aspecto mais específico – a permanência da 

Empresa na esfera da presidência da República – Eugênio Bucci pondera: 

Eu não consigo avaliar se não haveria condição. Só ele pode avaliar isso, porque 

eu não tava lá dentro. E eu sei que a briga ali é dura e isso eu consigo avaliar, 

porque eu passei algumas outras brigas. Imagina, eu queria tornar a Voz do 

Brasil facultativa e não consegui fazer isso, eu não consegui fazer nem isso... E 

ele conseguiu criar uma nova empresa, é muito mais do que tudo que eu 

consegui do ponto de vista de um rearranjo institucional. (2013, p. 07). 

 

De forma mais abrangente, ao interpretar as disputas entre os dois grupos, Borgneth (2013, 

p. 17) considera a ausência, naquele momento, de “condições históricas” para que o projeto 

defendido pelo MinC fosse compreendido.  

Tereza Cruvinel (2013, p. 28) traz, ainda, uma relevante interpretação para o desfecho do 

processo, em sua opinião, demarcado pelas diversas e alargadas expectativas de ambas as partes, 

que são, em grande medida, frustradas diante da complexa realidade de implantação da entidade: 

Acontece também que as expectativas foram maximizadas tanto em relação ao 

que poderia a TV Brasil fazer pelo audiovisual, o tamanho dessa janela, o 
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tamanho dessa demanda, como também foram maximizadas sobre o jornalismo 

que poderia fazer a TV pública. Na verdade nem a TV Brasil teria tanto 

orçamento para grandes demandas da produção individual, ela sozinha ser uma 

grande demandadora, porque o orçamento era limitado, não sobrava tanto 

dinheiro assim. Fala-se em 350 milhões, mas aí tirou o pessoal, tirou o 

investimento, sobrou 1/3. Mas 1/3 você tem gasto enormes com jornalismo, 

também, porque jornalismo gasta e tem com a produção audiovisual. Então, na 

verdade, nem havia, digamos assim, capacidade da TV Brasil para ser uma 

grande compradora, como alguns esperavam, e nem tinha ela capacidade para 

ser uma grande produtora de jornalismo. Não ia fazer um jornalismo em tempo 

real. Conseguia fazer os telejornais e alguns programas. Não tinha nem pessoal e 

nem capacidade técnica para ser uma televisão de tempo real ou com jornalismo 

com entradas frequentes, ao vivo, o tempo todo, tudo era muito precário. Então, 

na verdade, disputava-se prioridade ou havia ênfases maiores em coisas que a 

TV Brasil não era capaz de responder.  

 

Em que pesem as desavenças, e a consequente ruptura entre os dois grupos, não se verifica 

a existência de um embate entre o Ministério da Cultura e a Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência, enquanto instituições. Para o Ministro Gil, a missão do Ministério na construção do 

projeto de TV pública, naquele momento, já estaria cumprida:  

Já no final da minha gestão, quando os primeiros sintomas de crise apareciam na 

relação entre o todo da direção da TV pública e a parte Ministério da Cultura, 

quando isso apareceu, eu fui lá e disse claramente a Hélio [Costa, ministro das 

Comunicações], eu disse a Franklin Martins [ministro da Comunicação Social]: 

“Olha, o que diz respeito ao Ministério da Cultura, o que diz respeito ao ministro 

falar em nome do Ministério da Cultura, não se preocupe. Não existe Ministério 

da Cultura na direção da TV pública. Não é assim que o ministro vê, não é assim 

que o Ministério vê [...]. Nosso papel foi dizer: há uma TV pública que precisa 

se fazer, há um conjunto de agentes nacionais interessados nessa confecção, há 

uma urgência, há uma demanda do tempo, da atualidade, das necessidades do 

mundo contemporâneo, que se faça uma televisão pública de qualidade no 

Brasil. O Ministério da Cultura vai contribuir quando for chamado. Nós nos 

antecipamos no sentido de fazer o chamamento para a consciência dessa 

necessidade de uma TV pública. Isso fizemos e acabou, nosso papel foi esse 

(GIL, 2008, p. 210). 

 

Franklin Martins também refuta a ideia de um embate entre os ministérios. O acirramento 

entre as duas correntes possui uma motivação bem mais prosaica, ainda que relevante:  

A primeira diretoria, não acho que é uma disputa entre a cultura e a Secom, acho 

que houve diferenças de opinião entre as pessoas que a cultura indicou e a 

Tereza. E a meu ver, por um erro que se tem que se atribuir a alguém, é a mim, 

que é o seguinte: a Tereza que deveria ter montado a diretoria, se montasse a 

diretoria, ela chamasse o Fulano, ele obedeceria a ela, mas como ela, quando 

chegou, já tinha uma diretoria montada, o Fulano, o Beltrano achava que não 
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precisava obedecer a ela e que tinha vôo próprio. Isso não existe em lugar 

nenhum. Isso é uma experiência, minha experiência de governo, sempre que o 

secretário executivo do ministério não é nomeado pelo ministro vai ter 

trombada. Vai ter trombada, porque a lealdade dele vai estar a quem indicou. Ele 

vai achar que ele tem independência do ministro e não tem, não pode ter, se 

tiver, e ele estiver certo, tira o ministro. Se ele não tiver certo, ele se subordina 

ao ministro. Não tem como. (MARTINS, 2013, p. 10) 

 

Em consonância com o depoimento de Martins, identificamos a existência de um 

sentimento autonomista do grupo oriundo do Ministério da Cultura em relação à presidência da 

empresa. A interpretação de Tereza Cruvinel (2013, p. 11), de que os “diretores originários do 

MinC sentiam-se de certa forma como portadores do projeto e de sua concepção, ao passo que eu 

era vista quase como uma intrusa” é corroborada pelas declarações dos agentes anteriormente 

vinculados ao MinC, a exemplo da afirmação de Mário Borgneth (2013, p. 17): 

O ministro Gil foi um importante ativo para isso. A gente tinha mais prestígio do 

que poder, as pessoas achavam muito interessante o que a gente falava e 

propunha, mas na hora "H" a chave não foi dada para gente, a gente tinha a 

direção geral, a gente tinha a diretoria de relacionamento e a produção de 

conteúdos, mas a presidência não foi dada para a gente.  

 

Da mesma forma, para Orlando Senna, há, no momento, uma compreensão geral de que o 

trabalho conjunto seria viável “como também, eu acho, que o Franklin achava que era possível 

essa junção de pessoas que estavam chegando, ninguém sabia de onde, com um grupo que estava 

trabalhando há cinco anos. É bem difícil. Aí, vamos dizer, nós saímos da coisa e continuou a 

Secom, até hoje”. (SENNA, 2013, p. 23) 

Com a saída de Senna, o cargo de diretor geral é assumido por Paulo Rufino. Já os cargos 

de direção de relacionamento e rede e de direção de conteúdo deixam de existir como tais, 

adquirindo nova nomenclatura. Ao fim da gestão, ocupam os cargos de direção da Empresa 

(EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO, [2010]): a diretora de jornalismo Nereide Berão, o 

diretor de serviços José Roberto Garcez; diretor de suporte Roberto Gontijo; o diretor jurídico 

Marco Antonio Fioravante. A direção administrativa-financeira, por sua vez, foi extinta. O 

decreto n.º 6.689 determina, também a criação do cargo de Secretário-Executivo (BRASIL, 

2008b), então ocupado por Ricardo Collar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O problema que esta tese se propôs a responder – a partir do importante papel desempenhado 

pela Secretaria de Audiovisual do Ministério da Cultura para a emergência do tema na agenda 

governamental e para sua posterior consecução – é de que forma se dá a formulação, definição e 

implantação das políticas culturais para a televisão pública no Brasil durante os dois mandatos do 

Presidente Lula. São enfatizadas as propostas e iniciativas protagonizadas por agentes ligados ao 

Ministério da Cultura – em suas interações com outros setores do Governo Federal e de 

organizações e movimentos sociais –, que culminam na criação da Empresa Brasil de 

Comunicação e, em especial, a TV Brasil. No desenvolvimento da pesquisa, dois aspectos foram 

considerados centrais: a atividade interpretativa dos agentes envolvidos e o deslocamento do enfoque 

teórico para o modo como se desenrolam as ações, em detrimento da análise das causas, 

fundamentos, e mesmo das consequências, do processo estudado. 

Buscamos, conforme sugere Bourdieu, nos apropriar da teoria “como um modus operandi que 

orienta e organiza praticamente a prática científica” (2007, p. 60). Sob tal perspectiva, os aportes 

teóricos fornecidos por autores dos diversos campos disciplinares se somam a um percurso 

empírico que combina variadas técnicas de pesquisa – levantamento bibliográfico, documental, 

realização de entrevistas semiestruturadas – e perspectivas analíticas, a exemplo da análise de 

conjuntura, estudo de trajetórias e análise de conteúdo. A fim de analisar criticamente as relações 

políticas estabelecidas na constituição da primeira empresa a prestar serviços de radiodifusão 

pública, conforme designado pela legislação brasileira, buscamos nos distanciar, tanto de uma 

perspectiva meramente especulativa, como do empirismo acrítico.  

Inicialmente, retomamos a discussão realizada em nossa dissertação de mestrado sobre o 

complexo conceito de televisão pública, cuja apreensão, embora atenda a algumas premissas 

básicas, deve considerar sua perspectiva relacional e dependente das condições da sociedade em 

que este meio de comunicação se desenvolve. A elaboração de um breve panorama sobre o modo 

como os sistemas públicos surgem e se conformam em alguns países do mundo tem como propósito 

contextualizar e subsidiar a compreensão do contexto brasileiro.  
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A investigação adota, então, uma abordagem histórica, que revela diversos indícios para 

compreender o momento contemporâneo. O ponto de partida para a reconstrução do percurso das 

emissoras de TV do campo público no Brasil é a imbricação entre a televisão, e os meios de 

comunicação de modo mais geral, e as políticas para a cultura, aspecto fundamental na compreensão 

do nosso objeto.  

Num primeiro momento, cabe ressaltar que, embora a comunicação e a cultura se caracterizem 

pelo seu imbricamento, conforme salientado por Jean Caune (2008), percebemos ao longo do 

percurso que as políticas implantadas pelo Estado são instituídas paralelamente, com cruzamentos 

apenas em momentos pontuais, até o final do Governo Fernando Henrique Cardoso. Da trajetória em 

comum entre as políticas para a cultura e para as comunicações – e destacadamente a radiodifusão – 

ressaltamos a inauguração de ambas no período Vargas, com a realização, por um lado, de um 

conjunto de iniciativas culturais, por meio de formulações, instituições e legislações, articuladas com 

a repressão e a censura; e de outro, a fixação das primeiras normas jurídicas que regulamentam a 

“radiotelevisão” (SIMIS, 2006).  

No período democrático que se segue, o Estado promove uma reorientação restrita (SIMIS, 

1996) destas políticas, se ausentando progressivamente em ambas as áreas. É exemplar, neste sentido, 

a inauguração da primeira emissora do país por iniciativa unicamente privada. A construção de uma 

legislação para a radiodifusão, por sua vez, se arrasta por anos. O processo evidencia a emergência 

das grandes empresas de TV que se conformam no período, como influentes agentes na definição das 

políticas estatais do setor. Neste sentido, sua aprovação ocorre apenas quando a ausência de leis 

específicas torna-se uma ameaça, pela tentativa de interferência direta do Poder Executivo na 

programação e nas relações entre as emissoras e o Estado. Sob forte pressão dos empresários – 

reunidos na recém-criada Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV (Abert) –, é aprovado o 

Código Brasileiro de Telecomunicações em 1962. 

Algumas diferenciações, porém, são também observadas. Enquanto as políticas para a cultura 

são empreendidas pelo Estado com grande ênfase em períodos autoritários – com a ressalva da forte 

incidência de aspectos negativos como a repressão e a censura –, as políticas para a comunicação, em 

especial a radiodifusão não possuem diretrizes explícitas e comumente privilegiam as emissoras 

comerciais, conforme constatado por Ortiz (1988), em relação ao Estado Novo, e por Rubim (2010) 

ao identificar um fosso entre políticas culturais e o circuito cultural midiático, que se torna 
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dominante no país durante a ditadura militar. Neste período, as emissoras comerciais de televisão, 

representadas especialmente pelas Organizações Globo, recebem o apoio estratégico do Estado, 

tornando-se, portanto, a indústria cultural brasileira por excelência, cujas principais 

características são o alcance nacional, a alta lucratividade e a constituição oligopólica. 

É também durante a ditadura militar que se dá o surgimento das emissoras educativas, por meio 

do decreto-lei n.º 236, com o propósito de transformar a televisão numa ferramenta educacional. Em 

que pesem as diversas iniciativas – como a criação do Projeto Minerva, em 1970; do Programa 

Nacional de Teledifusão Educativa (Prontel), em 1972; e uma rede de emissoras em âmbito nacional 

via Sistema de Nacional de Radiodifusão Educativa (Sinred), em 1983
210

 –, o Estado não logra 

implantar uma política para o setor e a matriz educacional-formal começa a ser progressivamente 

abandonada em detrimento de uma programação generalista e notadamente cultural. 

A transição para a democracia, iniciada em meados dos anos 1970, é demarcada pelo aumento 

dos investimentos do Estado no campo cultural, por meio da criação de relevantes instituições e 

programas. Em contraponto, a radiodifusão estatal segue tendo uma atuação marginal em relação ao 

setor privado e comercial, mesmo após a criação da Empresa Brasileira de Comunicação/Radiobrás, 

no ano de 1975.  

Mais uma vez, o trânsito de um período ditatorial para a democracia ocorre no país sem 

grandes rupturas. A elaboração de uma nova constituição, não obstante os embates inerentes ao 

processo e os avanços obtidos, é marcada por práticas conciliatórias e pela troca de benefícios por 

apoio político. É exemplar a manutenção, no texto constitucional, dos princípios básicos da legislação 

do setor televisivo, estabelecidos ainda durante a ditadura, e a utilização de concessões de rádio e TV 

para obtenção de votos em aspectos-chave para o Executivo, durante a constituinte (JAMBEIRO, 

2000).  

Por outro lado, as políticas e instituições culturais estabelecidas durante a fase final da ditadura 

– ou em decorrência da abertura democrática, como é o caso do Ministério da Cultura (1985) – 

sofrem violentas descontinuidades, entre as gestões Sarney, Collor e Itamar. Num espaço de menos 

de dez anos muitas são criadas, outras tantas extintas e, em parte, posteriormente recriadas. Desde o 

Governo Sarney, verifica-se uma progressiva tentativa de substituição do Estado pelo mercado como 
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 Embora tenha sido criado em 1979, naquele ano o Sistema era composto apenas por emissoras de televisão, 

recebendo o nome de Sistema Nacional de Televisão Educativa (Sinted). 
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principal agente das políticas para a cultura, por meio da utilização ostensiva do mecanismo de 

renúncia fiscal, que atinge seu ápice na gestão do Presidente Fernando Henrique Cardoso.  

Durante o governo FHC também são realizadas reformas de cunho liberalizante, com a 

privatização de diversos setores da economia, cujo acompanhamento e fiscalização são confiados 

a agências reguladoras. O setor das telecomunicações, por exemplo, é desmembrado do Código 

Brasileiro de Telecomunicações e torna-se alvo de uma lei específica, passando a ser regulado 

pela Agência Nacional das Telecomunicações (Anatel). Na época, propôs-se a reintegração dos 

setores e a criação de uma agência reguladora comum, por meio da instituição de uma nova Lei 

Geral da Comunicação Eletrônica de Massa (LGCEM). As discussões sobre o tema ocorrem 

internamente, sem debate público, devido a seu caráter polêmico, conforme denunciado pelo 

jornalista Daniel Herz. (BOLAÑO, 2007). Mesmo adotando um viés conservador, a versão do 

anteprojeto que vai a público em 2001 não sai do papel. 

A radiodifusão educativa também sofre influências desta conjuntura, com a desativação do 

Sinred
211

 e a transformação da Fundação Roquette Pinto em Associação de Comunicação 

Educativa Roquette Pinto (Acerp), entidade de direito privado sob a configuração de Organização 

Social. A publicidade em suas emissoras é flexibilizada por lei e os recursos governamentais, via 

contrato de gestão, são enfaticamente reduzidos. O exemplo da Acerp demonstra que, embora 

defendida por importantes pensadores da área da comunicação, a exemplo de Bucci (2010), a 

gestão privada, por si, não garante a autonomia de uma entidade de comunicação pública. A 

interferência estatal na entidade permanece considerável – por meio da dependência financeira do 

Poder Executivo, via contrato de gestão, e do controle de suas instâncias administrativas –, ainda 

que se garanta uma maior agilidade e liberdade em relação à gestão e à efetivação de contratos. 

Defendemos, portanto, corroborados pela breve história da entidade como OS, que a autonomia 

depende de uma complexa correlação de aspectos relativos ao financiamento, gestão e 

programação que devem ser considerados em conjunto.   

No setor audiovisual, o modelo adotado caracteriza o período conhecido como a “retomada” 

do cinema brasileiro, a partir de 1996, com um significativo aumento da produção de filmes 

nacionais. Apenas três anos depois, uma nova crise mobiliza profissionais e entidades dos 
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 A proposta de associação das emissoras educativas em uma rede é então absorvida pela Associação Brasileira de 

Emissoras Públicas, Educativas e Culturais (Abepec), criada em 1998. 
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diversos segmentos do audiovisual, a exemplo de exibidores, distribuidores e representantes de 

emissoras de TV públicas e privadas, que se reúnem no III Congresso Brasileiro de Cinema (III 

CBC), em 2000, presidido pelo cineasta Gustavo Dahl. O evento conclui pela transformação do 

Congresso em entidade permanente e reivindica a implantação, pelo Governo Federal, de uma 

política efetiva para a área. 

A mobilização atrai a atenção do Estado para o audiovisual e resulta em iniciativas como a 

formação do Grupo Executivo para o Desenvolvimento da Indústria do Cinema (Gedic) e a 

criação da Agência Nacional do Cinema (Ancine), por parte do Governo FHC. Novamente, o 

debate em torno da legislação que regulamenta a Agência – que em sua proposta inicial inclui 

aspectos relativos à radiodifusão em seu escopo – ocorre sem que haja um debate público, via 

instituição de uma medida provisória. Por outro lado, a pressão exercida pelas empresas de 

televisão resulta na restrição da norma ao âmbito cinematográfico e videofonográfico. 

A reflexão retrospectiva sobre a trajetória da televisão, incluindo o sistema público, no 

Brasil sob a perspectiva das políticas culturais confirmam as três tristes tradições ressaltadas por 

Rubim (2010): autoritarismo, instabilidade e ausência. No período abarcado, a despeito de 

diferenciações pontuais é possível constatar o encadeamento, sem alterações profundas, entre os 

processos explicitados. As transições decorrem de forma gradativa e conciliadora tanto nos 

períodos autoritários, como nos democráticos.  

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002 e a escolha de Gilberto Gil para dirigir o 

Ministério da Cultura, inauguram um período de atuação mais efetiva do governo federal em 

relação às políticas para a cultura. Impulsionado pelo contexto particular da campanha eleitoral 

de emergência e abrangência das reivindicações no âmbito cultural, o tema da televisão pública é 

introduzido de forma inovadora nos debates e, posteriormente, nas políticas para a cultura e o 

audiovisual.  

Diversos documentos, eventos, discussões e iniciativas contribuem para o agendamento da 

televisão como alvo privilegiado de políticas e balizam a atuação do Governo Federal. Num 

primeiro momento, três importantes documentos são considerados pelo fato de explicitarem as 

expectativas e princípios que norteiam o processo estudado. São eles, o programa de campanha 

para a área da cultura A imaginação a serviço do Brasil; e, enfatizando o setor audiovisual, a 

Declaração do Canecão, também conhecido como Documento Nelson Pereira dos 
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Santos/Orlando Senna; e o Relatório do Seminário Nacional de Audiovisual, resultado do evento 

de mesmo nome. 

O programa A imaginação a serviço do Brasil, divulgado durante a campanha presidencial, 

torna-se um importante marco para as políticas culturais impulsionadas pelo Governo Lula. 

Elaborado de forma participativa, com a realização de seminários em todo o país, e por meio de 

consultas a artistas e intelectuais, o documento inova ao adotar a comunicação como tema 

prioritário na formulação de políticas públicas de cultura.  

Quanto ao audiovisual, embora o conteúdo do programa seja considerado superficial, fica 

evidenciada a necessidade de se delinear uma política pública específica para o segmento. Tal 

percepção mobiliza o cineasta Orlando Senna, então subsecretário do governo estadual do Rio de 

Janeiro (SENNA, 2008a) a elaborar propostas para o setor, em conjunto com Nelson Pereira dos 

Santos. A declaração, lida por este último durante o anúncio d’A imaginação..., incorpora e 

sintetiza as principais conclusões do III e IV CBCs e é endossado pelas entidades do setor. O 

documento, com cerca de duas páginas, é referenciado posteriormente como a Declaração do 

Canecão ou como Documento Nelson Pereira dos Santos/Orlando Senna. 

Após a vitória do candidato Lula, é realizado, então, o Seminário Nacional do Audiovisual, 

em dezembro de 2002, no Rio de Janeiro, com a participação representativa de profissionais, 

militantes e pesquisadores, nas mais diversas instâncias. O relatório final, redigido por Orlando 

Senna, traz um diagnóstico do setor e propostas para a implantação de programas e políticas, e é 

adotado como principal baliza das políticas para o audiovisual a serem implantadas pela gestão 

que se inicia. 

A apreciação do conteúdo dos documentos citados, e dos processos que o antecedem e 

influenciam, demonstra a progressiva relevância que a televisão, tanto comercial como de caráter 

público, adquire nas formulações das políticas para o audiovisual. Além disso, o amadurecimento 

do debate e sua construção coletiva contribuem sobremaneira para a percepção da necessidade de 

integração dos segmentos do setor.  

Os direcionamentos, representações e recursos empreendidos na definição dessas políticas, 

porém, não são produtos apenas do ideário presente nos materiais analisados, mas resultam 

também de múltiplas interferências, haja vista que os “límites de la acción estatal son porosos ya 
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que son el resultado de un proceso permanente de desafíos, restauración y re-letigimación, 

protagonizado por personas, grupos e instituciones ‘estatales’ y ‘no estatales’”
212

 

(BOHOSLAVSKY e SOPRANO, 2009, p. 30). 

Buscamos, portanto, evidenciar como as instituições e agentes individuais e coletivos 

influenciam a forma de execução do projeto da Empresa Brasil de Comunicação. Tomam relevo para 

a reflexão proposta noções como “capital simbólico”, “capital político”, “agentes eficientes” e 

“campo”, desenvolvidas por Pierre Bourdieu e, esta última, problematizada, no trabalho ora realizado, 

por Néstor García Canclini ao constatar a inexistência de autonomia entre os diversos campos na 

atual configuração societária. 

A escolha do músico Gilberto Gil para dirigir o Ministério da Cultura, torna-se um marco em 

relação às políticas para a cultura. Além do importante capital simbólico e, consequentemente 

político, sua atuação é responsável pela retomada do papel ativo do Governo Federal em inúmeras 

áreas culturais e, pela primeira vez, em circunstâncias democráticas de forma abrangente e 

participativa. Em relação ao audiovisual em particular, o cineasta Orlando Senna assume a pasta, 

apoiado por profissionais, militantes e intelectuais envolvidos na construção do programa cultural do 

Governo Lula, e também por sua amizade com Gil. Abalizada pelos documentos citados, em 

especial o Relatório do Seminário..., a nova Secretaria do Audiovisual propõe considerar todos os 

momentos da cadeia produtiva do setor
213

. A formação da equipe se destaca pela incorporação de 

jovens gestores que, além das contribuições ao processo de formulação da política de audiovisual, 

possuem uma trajetória vinculada à produção e luta política no segmento. 

Em discurso, Gilberto Gil ressalta que o audiovisual representa uma questão estratégica para o 

MinC (GIL, 2003). Tal concepção, já explicitada desde A imaginação a serviço do Brasil, tem como 

uma de suas principais consequências, o robustecimento da SAv, seja no aspecto institucional – com 

a incorporação de órgãos antes dispersos como a Agência Nacional do Cinema (Ancine), o Centro 

Técnico Audiovisual (CTAv) e a Cinemateca Brasileira – seja em relação à abrangência de sua 

atuação, com a introdução de temas antes desconsiderados como é o caso da televisão.  
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 “limites da ação estatal são porosos já que são o resultado de um processo permanente de desafios, restauração e 

re-letigimação, protagonizado por pessoas, grupos e instituições ‘estatais’ e ‘não estatais’” (tradução nossa). 
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 Conforme já mencionado, os seis eixos inicialmente considerados – difusão, promoção, criação, patrimônio e 

pesquisa, formação e relações internacionais (SENNA, 2003b) – são reorganizados e reduzidos a quatro: 

produção/criação; difusão; formação profissional e preservação da memória; e política externa (BRASIL, 2006a). 
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Se, por um lado, o audiovisual vinha adquirindo relevância na agenda governamental desde 

o Governo FHC, por outro, é apenas a partir da gestão Orlando Senna/Gilberto Gil que o tema é 

adotado como política a ser empreendida pelo governo federal. Cabe destacar, ainda, a elaboração 

de diagnósticos e de programas que contam com uma representativa e expressiva participação e 

contribuição de agentes não estatais no processo. 

A ampliação do escopo de atuação do Ministério da Cultura conta com a cooperação de 

diversos órgãos estatais, à medida que a pauta cultural adquire relevância. Do mesmo modo, a 

transposição de fronteiras antes delimitadas, ocasiona conflitos no interior do Governo Federal. A 

intricada e necessária relação com as comunicações e seu lugar nas políticas empreendidas pelo 

Governo Lula é um ponto crítico para o encaminhamento da proposta de transversalidade do 

MinC/SAv. São exemplos contundentes desta afirmação as relações com a Secretaria de 

Comunicação da Presidência da República, que possui status de Ministério, e com o Ministério das 

Comunicações. 

O notável embate no Governo quanto ao binômio comunicação/cultura, em sua relação com 

as indústrias culturais é identificado ao longo desta reflexão. Diferentemente do cinema – 

indiscutivelmente vinculado à cultura por seu caráter artístico
214

 –, a televisão pode ser 

considerada sob diferentes perspectivas: tecnológica e infraestrutural (que diz respeito ao 

Ministério das Comunicações); político-institucional (reivindicado pela Secretaria da 

Comunicação Social da Presidência); ou cultural e de conteúdos (a ser empreendida pelo 

Ministério da Cultura). O lugar adotado para a implantação das políticas comunicacionais torna-

se, portanto, um importante aspecto a ser considerado.  

Desde o primeiro mandato, questões controversas permeiam a agenda em comum entre o MinC 

e a Secom-PR, a exemplo das regras para definição dos patrocínios das empresas estatais. No âmbito 

comunicacional, a reeleição de Lula e a escolha do jornalista Franklin Martins para presidir a pasta, 

tornam mais frequentes os temas partilhados. Consequentemente, avolumam-se os impasses em 

função dos diferentes pontos de vista quanto às soluções para as demandas apresentadas. 

Exemplar, neste sentido, é a constituição conjunta da Empresa Brasil de Comunicação.  

Já em relação ao MiniCom, o embate travado se caracteriza pelo contraponto do Ministro 

Hélio Costa – historicamente alinhado à radiodifusão e às grandes empresas do setor – a uma 
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posição mais plural e abrangente do MinC, que valoriza “sua inserção em setores progressistas da 

sociedade civil” (CARIBÉ, 2011). Em depoimento, Gil enfatiza a falta de entusiasmo (GIL, 

2008) com pautas estratégicas que possuem interface com a cultura, a exemplo da 

democratização das comunicações, regulação de rádios e TVs comunitárias, o debate sobre a 

televisão pública etc. Contribuem para a avaliação, a atuação restrita do MiniCom ao 

cumprimento de um papel funcional e tecnológico das comunicações, a ausência de uma política 

efetiva para o setor desde o início da gestão de Lula (DANTAS, 2010) e, mais enfaticamente, a 

cessão desta e de outras pastas para partidos da coalizão, em troca de apoio político diante do 

contexto crítico que o Governo Federal atravessa no final do primeiro mandato, com a crise do 

“mensalão”.  

Durante o primeiro mandato, o MiniCom, dotado de atribuições de maior peso político e 

econômico, e com o respaldo dos empresários das telecomunicações e da radiodifusão, logram 

barrar as investidas do MinC no âmbito comunicacional. Especial destaque deve ser dado às 

tentativas de regulação empreendidas em três momentos: as discussões sobre o Sistema Brasileiro 

de Televisão Digital (SBTVD), a tortuosa proposta de transformação da Ancine em um órgão que 

abarcaria todo o audiovisual – a Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual (Ancinav) –, e os 

consequentes debates em torno do projeto de uma Lei Geral de Comunicação Social Eletrônica.  

Nos três exemplos assinalados, a atuação da SAv/MinC, embora considere a televisão 

como central em suas políticas, se dá de forma conflitante no interior do governo. Tais propostas, 

embora apoiadas por entidades que reivindicam historicamente a democratização das 

comunicações e a ampliação do acesso à informação, se opõem aos interesses de importantes 

agentes não estatais alinhados com outros órgãos do Governo, o que o obriga a recuar diante da 

desigualdade das forças.  

Nesse sentido, diversos atores não estatais do campo cinematográfico e televisivo 

interferem nos processo citado. Do primeiro segmento, tomam relevo os agentes economicamente 

estabelecidos que conformam o “cinemão” (MARSON, 2006) – produtores, distribuidores e 

cineastas que dominam o mercado audiovisual – em contraponto aos representantes do  cinema 

culturalmente possível, o “cineminha”, formado por profissionais, empresas, militantes, 

estudiosos e associações de classe do setor audiovisual, em especial reunidos no CBC. No âmbito 

televisivo, o grande poder de pressão exercido pelos proprietários das grandes emissoras, 
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representados por associações empresariais a exemplo da Abert, se opõe a profissionais, 

militantes e entidades, entre as quais se destaca o Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação (FNDC), e mesmo sobre o Estado. 

Por outro lado, são instituídas iniciativas como o DocTV que, embora não recebam 

destaque nos meios de comunicação tradicionais, não são vistos como uma “ameaça” para o 

setor. O Programa cria um modelo inovador de negócio e fomenta a produção independente sem 

colocar em cheque, pelo menos não de maneira imediata, a atual conjuntura das indústrias 

culturais no Brasil. Estas ações, embora necessárias e promissoras, possuem efeitos limitados, em 

especial se não ocorrem de maneira processual e contínua
215

. Em relação à assunção da TV 

pública como tema de Estado, o DocTV reforça a articulação entre os canais públicos difundidos 

pelo país e acenam para a acepção da TV pública como importante meio de difusão de conteúdos 

produzidos pelo mercado independente de audiovisual. 

A partir do segundo mandato, o MiniCom perde força e credibilidade em consequência, 

não apenas do ingresso de Franklin Martins no Governo, mas também da incapacidade de Hélio 

Costa em garantir o apoio da mídia televisiva. Nas palavras de Pedro Caribé, “as eleições foram 

marcadas pela oposição da Rede Globo, a principal parceira do Ministro Hélio Costa no decreto 

da TV Digital” (2007, online). Torna-se patente, portanto, o afastamento progressivo deste 

Ministério dos principais debates sobre a comunicação, em prol de sua assunção pela Secom-PR. 

Ademais dos ministérios, dois órgão estatais vinculados à Secom-PR estimulam e 

contribuem para o projeto de criação da TV pública: a Empresa Brasileira de 

Comunicação/Radiobrás e a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto (Acerp). 

Além de constituírem o alicerce da empresa que se delineia, estas entidades, impulsionadas por 

seus gestores – o professor e pesquisador Eugênio Bucci e a jornalista Beth Carmona –, buscam 

orientar-se a uma “direção apartidária, impessoal, para servir à sociedade, atendendo o direito à 

informação” (BUCCI, 2008a, p. 21). Apoiadas pelo então Ministro-Chefe da Secom, Luiz 

Gushiken, ampliam a autonomia na administração e a liberdade editorial na direção dos 

noticiários, e implantam diversas melhorias quanto à organização interna, motivação de pessoal, 

conteúdo, bem como na qualidade da programação exibida.  
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 Neste sentido, apesar do grande sucesso do DocTV, a atual gestão não deu continuidade ao Programa, 

demarcando a necessidade de garantir que o Estado desenvolva políticas de Estado, e não de governo, para alcançar 

uma maior eficácia nas suas ações. 
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As discussões e iniciativas engendradas sedimentam o caminho que conduz à mobilização 

em torno do projeto de instituição de um sistema público de televisão. A forma como os 

processos assinalados se desenvolvem demonstra que o sucesso de iniciativas que contrariem 

poderosos interesses – neste caso, os das empresas de radiodifusão – depende de uma ampla 

mobilização social e política, a fim de minimizar os efeitos do lobby e das campanhas 

empreendidas pelo setor. Esse parece ter sido um ponto primordial de diferenciação entre como 

as discussões em torno de sua regulamentação como as propostas do SBTVD, da Ancinav e Lei 

de Comunicação Social Eletrônica
216

, em contraponto à criação da Empresa Brasil de 

Comunicação, conforme explicitado neste trabalho.  

No ano de 2006, o MinC, por meio da SAv e da Secretaria de Políticas Culturais, com o 

apoio da Presidência da República e do Ministério da Educação – e em conjunto com as 

associações de emissoras não comerciais – se volta à elaboração de reflexões e diagnósticos sobre 

a televisão pública no país. Então publicados em dois volumes, os Cadernos de Debates, têm 

como objetivo contribuir para a construção do I Fórum Nacional de Televisões Públicas, 

realizado em maio do ano seguinte. Sua construção e efetivação convocam e mobilizam 

representantes das emissoras com finalidade pública, ativistas da sociedade civil e profissionais 

da cultura, em um profícuo debate, representando um passo primordial do processo que se segue 

(BRASIL, 2007a). 

O caráter processual do percurso do tema “TV pública”, desde a formulação dos primeiros 

programas até sua demarcação como política estratégica do Governo Federal (LULA DA SILVA, 

2007b) merece ser enfatizado. As múltiplas influências sofridas são das mais variadas ordens – 

das mobilizações e sucessões de jogadas por diversos agentes, da conjuntura política, da 

legislação, da legitimidade e capital simbólico/político dos protagonistas – e contribuem 

sobremaneira para as características que o projeto adota em sua implantação.  

Face à conjuntura explicitada, um mês após as plenárias do Fórum, é criado um Grupo de 

Trabalho Interministerial, com o objetivo de formular e propor medidas para viabilizar a 

implantação de um sistema brasileiro de televisão pública, e de sua respectiva rede, no âmbito do 

Poder Executivo Federal (BRASIL, 2007d, online). O GTI é presidido pela Secom-PR; e 
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 Lembramos que a grande defasagem da legislação brasileira resulta no fato de que a comunicação social no Brasil 
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não teve regulamentados seus dispositivos ligados à comunicação social.  
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formado por representantes da Casa Civil; Ministério da Cultura; Ministério da Educação; 

Ministério das Comunicações; e da Radiobrás, assim como da Acerp. Alguns agentes não 

estatais, a exemplo do Prof. Laurindo Leal Filho e do jornalista Florestan Fernandes, participam 

dos debates no interior do Grupo, que se concentram na configuração jurídica, modelo de gestão 

e financiamento da nova entidade: a Empresa Brasil de Comunicação (EBC). 

Também se observa, nessa fase, um relevante “desvio” de rota. As políticas para a TV 

pública, cujo ponto de partida privilegiado de proposições e debates é o Ministério da Cultura 

desde o início do novo governo, são assumidas, no momento de sua execução, por outro órgão: a 

Secretaria de Comunicação Social da Presidência. A opção, motivada especialmente pelo anúncio 

ao presidente do desejo de Gilberto Gil de deixar a pasta da cultura, se soma à forte ascendência 

no Governo nas questões relativas à comunicação (SENNA, 2013) do novo Ministro-Chefe da 

Secom-PR, Franklin Martins. Outros aspectos também devem ser destacados, a exemplo da 

proximidade deste órgão à Presidência, que embora tomado como traço autoritário por parte de 

agentes como Eugênio Bucci, também revela a proeminência do tema para o Governo. 

Já neste momento, os debates que envolvem a elaboração do projeto no interior do GTI, 

evidenciam, por vezes, o contraste entre o Sistema Público de Radiodifusão ideal e o sistema 

possível. Algumas posições adotadas pelos protagonistas dão mostra deste embate posteriormente 

retomado, com maior ênfase. Um exemplo é a discussão sobre a configuração jurídica da nova 

entidade. Embora todos os agentes reconheçam o modelo da fundação pública de direito privado 

como o mais adequado, diante da inviabilidade de sua adoção, Franklin Martins (2013) defende a 

opção pela empresa pública. Sua postura se contrapõe ao posicionamento de alguns protagonistas 

ligados ao MinC, a exemplo de Orlando Senna (2013), que se aferra à opção, utópica, da 

fundação pública, e mesmo de Eugênio Bucci (2010), que sugere uma administração 

desvinculada do Estado, a exemplo de uma Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público) ou ONG (Organização Não Governamental). 

Já em relação aos mecanismos de controle da sociedade, são também identificadas 

divergências quanto ao modo de escolha e ao perfil dos membros dos órgãos colegiados da 

empresa (em especial o Conselho Curador, com maioria de membros oriunda da sociedade). O 

tema, além de mobilizar os membros do GTI, envolve entidades que atuam em defesa da 

democratização das comunicações. Estes, alinhados especialmente com o Prof. Laurindo Leal 
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Filho, defendem que sejam feitas consultas à sociedade para a eleição dos conselheiros. Martins, 

por sua vez, propõe que os nomes sejam escolhidos pelo Presidente da República, com o 

estabelecimento de critérios específicos. Apesar do caráter menos democrático, este último 

posicionamento prevalece sobre o anterior na redação do texto da MP.  

A formação da diretoria executiva da emissora fica a cargo de Franklin Martins, a quem 

caberia indicar os nomes. Em depoimento, o ministro reitera que a escolha, a pedido do 

Presidente, busca garantir a permanência dos agentes do poder público envolvidos nas discussões 

sobre o tema, além de somar novos protagonistas à equipe (MARTINS, 2013). Neste sentido, três 

profissionais ligados ao Ministério da Cultura – o então secretário de Audiovisual Orlando Senna 

(diretoria-geral); o assessor Mario Borgneth (relacionamento e redes), que coordena o Fórum; e 

Leopoldo Nunes, diretor da Ancine (programação e conteúdos) – conformam a diretoria; além de 

José Roberto Garcez
217

 (serviços) e Roberto Gontijo (operações), ambos oriundos da Radiobrás; e 

o assessor da Presidência Delcimar Pires (administrativo e financeiro), que coordena o GTI. Por 

sua vez, são indicadas por Martins, ainda que não tenham participado dos debates que precedem a 

EBC, a jornalista Helena Chagas (jornalismo) e a colunista política Tereza Cruvinel, esta última 

para assumir o cargo de diretora presidente.  

Diante da surpresa em torno da escolha de Tereza Cruvinel, o Ministro a justifica 

reivindicando a legitimidade e trânsito no Congresso Nacional da jornalista, fatores que 

conformam seu capital político. Tais características se sobrepõem à falta de experiência no 

âmbito da comunicação pública e contribuem sobremaneira para as negociações que resultam na 

aprovação da lei que conforma a nova entidade. 

Diante das manifestações contrárias ao anúncio da edição de uma medida provisória pelo 

Congresso Nacional – em detrimento de um projeto de lei, de caráter mais democrático –, a 

iniciativa é publicamente justificada pela necessidade de celeridade em sua tramitação. Ademais, 

agentes envolvidos no processo, em especial vinculados aos movimentos sociais, ressaltam as 

dificuldades de aprovação pelos parlamentares de uma legislação passível de interferência no 

mercado televisivo, setor que detém um forte poder de pressão junto ao parlamento (MARINI, 

2007, online). O momento também é perpassado por diversos conflitos entre o Governo Federal e 
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os partidos que conformam sua base aliada, em questões que mesmo alheias ao objeto desta 

investigação, interferem e complexificam a conjuntura em questão. 

Em meio a esse contexto, o Poder Executivo edita a MP nº 398, em outubro de 2007. Pela 

primeira vez, uma lei brasileira faz uso do termo público para instituir princípios e objetivos de 

um serviço de radiodifusão. Tão logo se dá a publicação da norma, é iniciado um intenso debate 

entre parlamentares, funcionários do governo federal que protagonizam a criação da EBC e 

agentes não estatais – em especial meios de comunicação, movimentos sociais, pesquisadores e 

entidades de classe que militam pela democratização da comunicação.  

A reflexão sobre o período adota como principais elementos os seguintes documentos: o 

texto da MP nº 398/2007, o relatório elaborado pelo Dep. Walter Pinheiro, as emendas 

parlamentares apresentadas e o texto final aprovado, que resulta na Lei n.º 11.652/2008. 

Complementam a análise, especialmente, matérias, artigos e entrevistas publicadas na imprensa e 

em sites especializados durante a tramitação.  

Apoiamo-nos, ainda em algumas categorias teóricas desenvolvidas por Michel Dobry, que 

contribuem sobremaneira para compreensão desta conjuntura, então compreendida como 

conflitiva. As mobilizações e jogadas dos diversos agentes e as consequentes transformações nas 

expectativas e representações da situação – apreendidas por meio dos depoimentos, matérias de 

jornais da época e demais documentos – também são consideradas, por suas contribuições para as 

mudanças de posicionamento ao longo do processo. 

Durante sua tramitação na Câmara dos Deputados, em caráter de urgência, a MP é alvo de 

131 emendas parlamentares, que sugerem diversas alterações em seu texto. Com o fim de analisá-

las de modo mais detido, sugerimos a divisão em três grupos temáticos diretamente relacionados 

aos aspectos que definem um Sistema Público de Radiodifusão (RUMPHORST, 2007). São eles: 

programação e princípios, com 32 emendas; gestão (modelos, controle e fiscalização pública), 

totalizando 59 proposições e; financiamento, com 34. Do total geral, seis emendas são excluídas 

desta relação, por adotarem temas mais gerais ou versarem sobre matérias alheias ao texto legal. 

A mobilização de recursos relativos ao processo político ora analisado não se restringem, 

porém, às emendas parlamentares. Em que pese o curto prazo disponível para a tramitação de 

uma MP, há intensos embates, caracterizados por sucessões de jogadas que abrangem audiências 
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públicas, a relatoria do então Deputado Walter Pinheiro, a tomada de posição por agentes não 

estatais e a ferrenha resistência dos partidos de oposição. 

Embora sejam feitas opções e concessões que resultam no afastamento do projeto de sua 

concepção inicial, são inegáveis as contribuições trazidas pelas discussões realizadas no âmbito 

do Congresso Nacional. São diversas as resistências enfrentadas: a constante e necessária 

negociação entre os envolvidos, a tentativa de obstrução da votação, e mesmo o descompasso 

entre o legislativo e as demandas da sociedade
218

. Consideramos, no entanto, que o 

enfrentamento da batalha para a instituição da EBC contribui sobremaneira para o seu 

amadurecimento. São exemplos dessa assertiva, a instituição da Contribuição para o Fomento da 

Radiodifusão Pública, a criação da Ouvidoria, a inserção de porcentagens mínimas para produção 

regional e independente, a inserção de representantes do Congresso para o Conselho Curador etc.  

A Empresa Brasil de Comunicação é, então, legalmente constituída em outubro de 2007, 

com a nomeação dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, e da 

diretoria executiva. São diversas as demandas na construção institucional e burocrática a serem 

enfrentadas. Merecem especial destaque: o início das transmissões da TV Brasil, em 02 de 

dezembro de 2007, marcadas pela improvisação; e a aprovação, pelo Congresso Nacional da 

Medida Provisória que a estabelece.  

Apenas em abril de 2008, a MP é convertida na lei n.º 11.652, que institui os princípios e 

objetivos dos serviços de radiodifusão pública explorados pelo Poder Executivo ou outorgados a 

entidades de sua administração indireta e autoriza a criação da empresa, que inclui em sua 

estrutura a TV Brasil. (BRASIL, 2008a, online). Dois meses depois, a EBC incorpora a 

Radiobrás, ganhando condições de gestão. Passam a fazer parte da estrutura da nova empresa “os 

canais de radiodifusão e comunicação pública: a TV Pública (TV Brasil), uma agência pública de 

notícias (Agência Brasil) e oito emissoras de rádio” (BRASIL, 2008a, online). Também são 

assumidas as funções da Radiobrás. Se, por um lado, o órgão traz um orçamento relevante, além 

de capital humano e equipamentos, por outro, sua incorporação por um sistema de radiodifusão 

que se propõe público, indica um retrocesso quanto à manutenção de um dos mais importantes 
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participam ativamente do processo. 
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princípios, ditados pela Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988a), para a prestação do 

serviço de radiodifusão: a complementaridade entre os sistemas privado, público e estatal. 

Com a instituição da Empresa, as opções adotadas para solucionar as complexas questões 

emergentes, embora perpassadas por um conceito de televisão pública consensual entre os 

agentes, culminam na dissolução do grupo inicialmente formado para gerir a empresa. Em junho 

de 2008, a assessoria de comunicação da EBC anuncia o afastamento do diretor-geral, Orlando 

Senna, e do diretor de relacionamento e rede, Mário Borgneth. O episódio resulta das 

divergências entre os diretores e a presidência sobre a destinação e aplicação dos recursos 

orçamentários da empresa.  

Em carta endereçada aos produtores audiovisuais, Senna explica sua exoneração “por 

discordar da forma de gestão adotada pela empresa”, que estaria marcada pela concentração de 

“poderes excessivos na Presidência, engessando as instâncias operacionais, que necessitam de 

autonomia executiva para produzir em série, como em qualquer TV” (SENNA, 2008b, online). 

Por fim, em abril de 2009, o último remanescente do grupo ligado ao MinC, Leopoldo Nunes, é 

exonerado em meio a uma polêmica na qual dirige fortes críticas à Presidente Tereza Cruvinel.   

A ênfase no comportamento individual dos protagonistas, proposta por Dobry (1988) e 

considerada um importante instrumento metodológico nesta investigação, não deve, no entanto ser 

confundida com uma divisão simplificadora entre um projeto de TV pública inovador e participativo 

(agentes ligados ao MinC) versus um projeto conservador e com traços autoritários (agentes 

vinculados à Secom-PR). Mais do que isso, identificamos, entre estes dois grupos principais, o 

conflito entre uma perspectiva mais utópica, em contraposição ao discernimento, de modo mais 

proeminente, das reais condições de instituição do projeto. As descaracterizações sofridas, para além 

das disputas internas, são predominantemente influenciadas pelas lógicas de situações que se impõem 

aos protagonistas, estruturando e modificando seus pontos de vista e condutas. Sob tal perspectiva, 

interpretamos que o segundo grupo se mostra mais sensível às mobilizações empreendidas ao longo 

do percurso do que o primeiro. 

Em que pesem os indícios dados pelos depoimentos coletados, permanece sem resposta o 

questionamento sobre as reais possibilidades de implantação do projeto de TV pública, cuja 

idealização se consubstancia nos documentos analisados durante a terceira seção deste trabalho. 

Embora não seja possível especificar até que ponto a utopia poderia se tornar realidade, resta 
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comprovada nossa hipótese de que a maneira como esse processo, impulsionado pelo Ministério da 

Cultura, se desenvolve é resultado da multiplicidade das ações e interpretações dos agentes estatais 

envolvidos e das lógicas de ações públicas que constituem o que chamamos de Estado, bem como do 

enraizamento e superposições estatais com outros domínios da atividade social.  

O estudo ora realizado indica, portanto, as decisões e configurações adotadas devem ser 

consideradas sem maniqueísmos. A despeito das limitações identificadas diante das proposições 

presentes nos documentos, a construção da TV pública no Brasil segue em curso. Ainda há muito 

a ser feito, embora seja inegável o grande impulso desta gestão, no direcionamento a um modelo 

de serviço público, do qual a criação da Empresa Brasil de Comunicação/TV Brasil é um 

importante marco. Fazemos nossas as palavras de Manoel Rangel (2013, p. 12), quando afirma 

que “é pouco tempo para avaliar o processo de implantação da TV”.  

Ademais, as questões impostas para a melhoria da televisão pública são de difícil resolução, 

pois a construção de um Serviço Público de Radiodifusão não está alijada das complexas 

circunstâncias histórico-culturais da sociedade que o desenvolve. A contextualização deste 

processo é fundamental para sua apreensão, ainda que restem evidenciadas suas imprecisões e 

ranhuras, pois o complexo emaranhado de questões entrelaçadas – gestão; configuração jurídica; 

recursos humanos; financiamento e fontes de receita; continuidade administrativa; programação 

etc. – nos impede determinar um ou outro problema como categórico.  

As conclusões, ou lições explicitadas nesta reflexão, são diversas e não se pretendem 

definitivas. Todas, porém dizem repeito à necessidade premente de aprofundar e continuar a 

implantação de políticas públicas para a cultura e para a comunicação de forma democrática e 

participativa, frente às desigualdades dos fluxos de força e poder e aos conflitos de interesses. 

Além disso, um Serviço Público de Radiodifusão, ou a televisão pública, mais do que um 

conceito com características definidas e aspectos preestabelecidos, mostra-se como um projeto 

que depende da mobilização efetiva, plural e constante de diversos agentes para seu pleno 

desenvolvimento. Considerar tal perspectiva é imprescindível para a instituição de uma emissora 

pública que corresponda às necessidades e expectativas do público e que cumpra com o seu 

relevante papel social. 



232 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

Livros, capítulos, artigos acadêmicos, teses e dissertações 

ADORNO, Theodor W; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: J. 

Zahar, 1985. 

ALENCASTRO E SILVA. José Antonio de. Telecomunicações: Histórias para a História. São 

José dos Pinhais, PR: Editel, 1990. 

ALVARENGA, Marcus Vinícius T. de. Cineastas e a formação da ANCINE (1999-2003). 2010. 

Dissertação (Mestrado em Imagem e Som). Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 

2010. 

AZEVEDO, Lia Calabre. No tempo do rádio: radiodifusão e cotidiano no Brasil 1923-1960. 

2002. Tese (Doutorado em História) – Curso de História da Universidade Federal Fluminense, 

Niterói – RJ. 

BAL, Mieke. Conceptos viajeros en las humanidades: una guía de viaje. Trad. Yaiza Hernández 

Velázquez. Murcia, España: CENDEAC, 2009. 

BARBALHO, Alexandre.  Política cultural.  In: RUBIM, Linda (Org.).  Organização e produção 

da cultura.  Salvador: EDUFBA, 2005, p. 33-52. 

______. Textos Nômades: Política, Cultura e Mídia. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 

2008. 

BARBATO JR., Roberto. Missionários de uma utopia nacional-popular. Os intelectuais e o 

Departamento de Cultura de São Paulo. São Paulo: Annablume: Fapesp, 2004. 

BEZERRA, Laura; ROCHA, Renata. Políticas de Audiovisual. In: RUBIM, A.; ROCHA, R. 

(Org.). Políticas Culturais. Salvador: EDUFBA, 2012, p. 113-137. 

BOLAÑO, César. Mercado brasileiro de televisão. Aracaju: Universidade Federal de Sergipe; 

PROEX/CECAC/Programa Editorial, 1988. 

______. Qual a lógica das políticas de comunicação no Brasil? São Paulo: Paulus, 2007. 

______; BRITTOS, Valério Cruz. TV pública, políticas de comunicação e democratização: 

movimentos conjunturais e mudança estrutural. Eptic online: Revista  de Economía Política de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación. vol. 10, nº. 3, set. a dez. 2008. Disponível 

em: 

http://www.astralbrasil.org/documentos/tvpublicapoliticasdecomunicacaoedemocratizacao.pdf. 

Acesso em: 18 abr. 2012. 

http://www.astralbrasil.org/documentos/tvpublicapoliticasdecomunicacaoedemocratizacao.pdf


233 

 

 

 

BOHOSLAVSKY, Ernesto y SOPRANO, Germán, Una evaluación y propuestas para el estudio 

del Estado en Argentina. In: _____ (ed.), Un Estado con rostro humano. Funcionarios e 

instituciones estatales en Argentina (desde 1880 a la actualidad), Buenos Aires, Prometeo-UNGS, 

2009. pp. 9-55. 

BOTELHO, I. As dimensões da cultura e o lugar das políticas públicas. Revista São Paulo em 

Perspectiva. São Paulo: Editora Fundação SEADE, vol. 15, n. 2, abril/junho 2001. [2001a] 

______. Romance de Formação: FUNARTE e política cultural – 1976-1990. Rio de Janeiro, 

Minc/FCB, 2001. [2001b] 

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. 7 ed. São Paulo: Perspectiva, 2011. 

[2011b] 

______. Las estructuras sociales de la economía. Buenos Aires: Manantial, 2001.  

______. O campo político. Revista Brasileira de Ciência Política. [online], n.5, pp. 193-216. 

2011. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-33522011000100008, acesso em 03 maio 

2014. [2011a] 

______. O poder simbólico. 7 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 

______. Sociología y cultura. México: Grijalbo, 1990. 

BRANT, João. Uma emissora cada vez menos pública. Observatório da Imprensa. Ed. 461, 27 

nov. 2007. Disponível em: 

<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/uma_emissora_cada_vez_menos_public

a>. Acesso em 10  jun.  2014.   

BUCCI, Eugênio. Em Brasília, 19 horas: a guerra entre a chapa branca e o direito à informação 

no primeiro governo Lula. Rio de Janeiro: Record, 2008. 

_______. É possível fazer televisão pública no Brasil?. Novos estud. - CEBRAP,  São Paulo ,  n. 

88, dez.  2010 .   Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

33002010000300001&lng=en&nrm=iso>. Acesso em  06  jun.  2014.   

_______. Sem independência, não há TV pública. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. A2, 28 

fev. 2008c. 

_______. Uma Radiobrás sem ‘eira’? O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. A2, 14 fev. 2008b. 

BUSTAMANTE, Enrique.  La televisión económica: financiación, estrategias y mercados.  2 ed.  

Barcelona: Gedisa, 2004. 

CAETANO, Maria do Rosário (Org). DOCTV: Operação de rede. São Paulo – SP: Instituto 

Cinema em Transe, 2011. 

CAPARELLI, Sérgio. Televisão e capitalismo no Brasil. Porto Alegre: L&PM, 1982. 



234 

 

 

 

CARMONA, Beth. TV pública no Brasil: um sonho possível?. Centro Cultural São Paulo. 

Divisão de Pesquisas. Revista d'art. n.º. 12. Divisão de Pesquisas, 2005, p. 48-53. 

CAUNE, Jean. As relações entre cultura e comunicação: núcleo epistêmico e forma simbólica. 

Revista Líbero. São Paulo, 11(22): 33-42, dezembro de 2008. 

CERTEAU, Michel de. A escrita da História. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1982. 

CHAPARRO, Carlos. Fórum: Democratização da Informação no Governo Lula: exceção e regra. 

Intercom Notícias. Jornal semanal da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação. Ano 2, nº. 43, São Paulo – SP – Brasil 01 de dezembro de 2006. Disponível em: 

http://www.intercom.org.br/boletim/a02n43/forum_chaparro.shtml. Acesso em 20 dez. 2013. 

CORREIA, Genira C. Radiodifusão constitui força satélite da política nacional. In: III Congresso 

da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política (Compolítica). Anais... 09 

a 11 dez. 2009. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo: São Paulo, SP. Disponível em: 

http://www.compolitica.org/home/wp-content/uploads/2011/01/genira_chagas_correia.pdf. 

Acesso em 23 abr. 2014. 

CRESPO, Silvio. Lições e desafios de um programa pioneiro. In: CAETANO, Maria do Rosário 

(Org). DOCTV: Operação de rede. São Paulo – SP: Instituto Cinema em Transe, 2011, pp. 27-32. 

DANTAS, Marcos. O que fazer do Ministério das Comunicações. Observatório da Imprensa. Ed. 

614, 03 nov. 2010. Disponível em: 

<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/o_que_fazer_do_ministerio_das_comun

icacoes>. Acesso em 23 abr. 2014. 

DIAS, José Luciano de Mattos et. al. O BNDES e o Plano de Metas. CPDOC / BNDES / 

FINAME / BNDESPAR. Editado pelo Departamento de Relações Institucionais. Rio de janeiro: 

1996. Disponível em: 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conheci

mento/livro/plametas.pdf>. Acesso em: 30 de maio 2013 

DOBRY, Michel. Sociología de las crisis políticas. Madrid, CIS-Siglo XXI, 1988. 

DOMINGUES DA SILVA, Juliano. A Política da Política de TV Digital no Brasil: atores, 

interesses e decisão governamental. Rio de Janeiro: Editora Multifoco, 2011. 

DUPIN, Giselle. Para entender a convenção. In: Revista Observatório Itaú Cultural, n. 8 

(abr./jul. 2009). Diversidade Cultural: Contextos e Sentidos – São Paulo, SP: Itaú Cultural, 2009. 

p. 13-28. 

EARP, Fabio Sá; SROULEVICH, Helena. O mercado de cinema no Brasil. In: CALABRE, Lia 

(Org.). Políticas culturais: reflexões e ações. São Paulo: Itaú Cultural; Rio de Janeiro: Fundação 

Casa de Rui Barbosa, 2009, p. 181-199. 

ESCOBAR, Arturo; ÁLVAREZ, Sonia; DAGNINO, Evelina. Lo cultural y lo político en los 

movimientos sociales de América Latina. In: Política cultural & cultura política: una nueva 

http://www.intercom.org.br/boletim/a02n43/forum_chaparro.shtml


235 

 

 

 

mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos, Bogotá, Taurus-Icanh, 2001, págs. 17-

48. 

FRADKIN, Alexandre.  A TVE ou não é?.  Rio de Janeiro, 07 maio 2007. Disponível em: 

<http://radiodifusaoeducativa.blogspot.com/2007_05_01_archive.html>, acesso em 10 set. de 

2008. 

_______. História da Televisão Pública/Educativa. Brasília: Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação – FNDC. 30 nov. 2006. Disponível em: 

<http://www.fndc.org.br/arquivos/HistoriaTVEducativa.doc>, acesso em 10 fev. de 2013. 

FUENZALIDA FERNÁNDEZ, Valerio.  Por uma televisão pública para a América Latina.  In: 

RINCÓN, Omar (Org.).  Televisão pública: do consumidor ao cidadão. São Paulo: Fundação 

Friedrich-Ebert-Stiftung, 2002.  p. 155-200. 

GALEANO, Eduardo. Los hijos de lós dias. México: Siglo XXI Editores, 2012. 

GARCÍA CANCLINI, Néstor. Definiciones en Transición. In: MATO, Daniel. (Org). Estudios 

Latinoamericanos sobre cultura y transformaciones sociales em tiempos de globalización. Buenos 

Aires: CLACSO, 2001. p. 57-68. 

_______. La Sociedad Sin Relato. Antropología y Estética de la Inminencia. Uruguay: Katz 

Editores. 2010. 

GRAMSCI, Antonio.  Os intelectuais e a organização da cultura.  2. ed.  Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1978.  

INTERVOZES. Sistemas públicos de comunicação no mundo: as experiências de doze países e o 

caso brasileiro. (vários autores) São Paulo: Paulus/Intervozes, 2009. 

JAMBEIRO, Othon. A regulação da TV no Brasil: 75 anos depois, o que temos? Revista Estudos 

de Sociologia, Araraquara: FCL-UNESP, v. 13, n. 24, 2008, p. 85-104. 

______. A TV no Brasil do século XX. Salvador: Edufba, 2002. 

______. Regulando a TV: Uma Visão Comparativa no Mercosul. Salvador: Edufba, 2000.  

JANINE, Renato. O poder público ausente: a TV nas mãos do mercado. Cadernos de Nosso 

Tempo, Edições Fundo Nacional de Cultura (Ministério da Cultura), Rio de Janeiro, v. 2, n. 5, p. 

207-79, 2001. (nova série). 

KOÇOUSKI, Marina. A comunicação pública face ao dever estatal de informar. Para não dizer 

que não falei de flores: estudo de caso do Incra-SP. Dissertação (Mestrado em Comunicação e 

Artes). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

LEAL FILHO, Laurindo. A televisão pública brasileira, um vazio histórico. In: Encontro da 

COMPÓS. Anais... Curitiba: UTP, jun. de 2007. p. 1-17. 

______. A melhor TV do mundo, o modelo britânico de televisão.  São Paulo, Summus, 1997. 



236 

 

 

 

_____. Atrás das câmeras: relações entre cultura, Estado e televisão. 2. ed. São Paulo: Summus, 

1988. 

LIEDTKE, Paulo. Governando com a mídia: o agendamento e o enquadramento ao projeto de 

criação da Agência Nacional de Audiovisual (2004). In: XXXI Congresso Brasileiro de Ciências 

da Comunicação. Natal: Intercom, 2008. Disponível em: 

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2008/resumos/R3-2286-1.pdf. Acesso em: 19 abr. 

2012. 

_____. O movimento pela democratização da comunicação no Brasil: os embates entre o Estado, 

as empresas de mídia e a sociedade civil. In: II Seminário Nacional Movimentos Sociais, 

Participação e Democracia. Anais. Florianópolis: UFSC. 25 a 27 abr. 2007.   

LIMA, Venício A. de. Os vetos de Jango que a Abert derrubou. Observatório da Imprensa. Ed. 

702, 10 set. 2012. [2012a]. Disponível em: 

<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed702_os_vetos_de_jango_que_a_aber

t_derrubou>. Acesso em 20 fev. 2013. 

______. Políticas de Comunicações: Um balanço dos Governos Lula [2003-2010]. São Paulo: 

Publisher Brasil, 2012. [2012b]. 

______. Interesse público e o racha das entidades. Observatório da Imprensa. Ed. 303 16 nov. 

2004. Disponível em: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/interesse_publico_e_o_racha_das_entidad

es. Acesso em 23 mar. 2014.  

LUBISCO, Nídia; VIEIRA, Sônia; SANTANA, Isnaia. Manual de estilo acadêmico: 

monografias, dissertações e teses. 5 ed. Salvador: Edufba, 2013.   

MARSON, Melina I. O Cinema da Retomada: Estado e Cinema no Brasil da Dissolução da 

Embrafilme à Criação da Ancine. 2006. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas 

MARTÍN-BARBERO, Jésus. Dos meios às mediações. Comunicação, cultura e hegemonia. 2. 

ed. Trad. Ronaldo Polito e Sergio Alcides. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2003. 

_______. Televisão pública, televisão cultural: entre a renovação e a invenção.  In: RINCÓN, 

Omar (Org.).  Televisão Pública: do consumidor ao cidadão.  São Paulo: Fundação Friedrich-

Ebert-Stiftung, 2002. p. 41-80. 

MARTINS, Marcus A. O Histórico Legal das Comunicações no Brasil e a Tramitação do 

Código Brasileiro de Telecomunicações. In: RAMOS, Murilo César; SANTOS, Suzy. dos (Org.).  

Políticas de comunicação: buscas teóricas e práticas.  São Paulo: Paulus, 2007, p. 305-330 

MATTOS, Sérgio. História da televisão brasileira. Uma visão econômica, social e política. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.  

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2008/resumos/R3-2286-1.pdf
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/interesse_publico_e_o_racha_das_entidades
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/interesse_publico_e_o_racha_das_entidades


237 

 

 

 

MICELI, Sérgio. Introdução: A Força do Sentido. In: BOURDIEU, Pierre. A economia das 

trocas simbólicas. 7 ed. São Paulo: Perspectiva, 2011, pp. VII-LX. 

MIGUEL, Luís Felipe. Capital político e carreira eleitoral: algumas variáveis na eleição para o 

Congresso Brasileiro. Revista de Sociologia e Política, n. 20, p. 115-134, jun. 2003. 

MILANEZ, Liana. TVE: cenas de uma história. Rio de Janeiro: ACERP, 2007. 

MORAIS, Fernando. Chatô: o Rei do Brasil. 4ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 

MOREIRA, Fayga; BEZERRA, Laura; e ROCHA, Renata. A Secretaria do Audiovisual: 

políticas de cultura, políticas de comunicação. In: RUBIM, Albino (Org). Políticas Culturais no 

Governo Lula. Salvador: Edufba, 2010. p. 133-158. 

MYAT, Alice. A TV pública nos Estados Unidos. In: Beth. (Org.). O desafio da TV pública: uma 

reflexão sobre sustentabilidade e qualidade. Rio de Janeiro: TVE Rede Brasil, 2003, pp. 20-27. 

OCHOA GAUTIER, Ana María. La dispersión de las escrituras y la etnografía de las políticas 

culturales. In: _______. Entre los deseos y los derechos. Un ensayo crítico sobre políticas 

culturales. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2003, pp. 63-97. 

ORTEGA RAMÍREZ. Carmem Patricia. La otra Televisión – Por qué no tenemos televisión 

pública. Ciudad de México: Editorial e / Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad 

Xochimilco, 2006. 

ORTIZ, Renato.  A moderna tradição brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1988. 

_______. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. São Paulo: Brasiliense, 1985.  

OLIVEIRA, Euclides Quandt de. O Código Brasileiro de Telecomunicações: Considerações 

Acerca do Marco Legal. Revista de Economía Política de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación – Eptic Online.  Vol. 9, n. 3, p 84-98, set./dec. 2007. Disponível em: 

<http://www.eptic.com.br/arquivos/Revistas/v.%20IX,n.3,2007/AEuclidesOliveira.pdf>. Acesso 

em: 15 fev. 2013. 

OTONDO, Maria Teresa. Televisão Pública na América Latina: para que e para quem? Tese 

(Doutorado em Comunicação e Cultura). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

PALACIO, Manuel.  Historia de la televisión en España.  Barcelona: Gedisa Editorial, 2001. 

PEDRON, Flávio Quinaud. Da Medida Provisória. Revista Jus Navigandi  - Doutrina e Peças. 01 

jul. 2000, pp. 01-03. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/176/da-medida-provisoria>. 

Acesso em: 30 mar. 2013. 

PIERANTI, Octávio Penna; MARTINS, Paulo Emílio Matos. A Radiodifusão como um Negócio: 

um Olhar sobre a Gestação do Código Brasileiro de Telecomunicações. Revista de Economía 

Política de las Tecnologías de la Información y Comunicación – Eptic Online.  Vol. 9, n. 1, p 

123-137, jan./abr. 2007. Disponível em: < 



238 

 

 

 

http://www.eptic.com.br/arquivos/Revistas/v.%20IX,n.%201,2007/11OctavioPieranti_PauloMart

ins.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2013. 

PINHEIRO, Guilherme. O Conceito Constitucional de Comunicação Social Eletrônica e o 

Acesso à Informação Eletrônica no Brasil. Virtuajus: Revista Eletrônica. Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais. Ano 7, nº 1, jul. de 2008. Disponível em: 

http://www.fmd.pucminas.br/Virtuajus/1_2008/Discentes/Guilherme%20Pinheiro.pdf. Acesso 

em: 20 maio 2012. 

PORTALES CIFUENTES, Diego.  A Televisão pública na América Latina: crises e 

oportunidades.  In: RINCÓN, Omar (Org.).  Televisão pública: do consumidor ao cidadão. São 

Paulo: Fundação Friedrich-Ebert-Stiftung, 2002. pp. 119-154.  

PRIOLLI, Gabriel. TV Pública é o Canal. Observatório da Imprensa. 20 nov. 1999. Disponível 

em: < http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/qtv201199.htm>. Acesso em: 15 mar. 

2013. 

______. Os midiocratas contra a publicidade. Observatório da Imprensa. Ed. nº 457. Ano 10. 30 

out. 2007. Disponível em: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/os_midiocratas_contra_a_publicidade. 

Acesso em 20 nov. 2013.REY BELTRAN, Germán. O cenário móvel da televisão pública: 

alguns elementos do contexto.  In: RINCÓN, Omar (Org.).  Televisão pública: do consumidor ao 

cidadão.  São Paulo: Fundação Friedrich-Ebert-Stiftung, 2002.  p. 81-118.  

RIBEIRO, Alexandra Patrícia das Neves. Anos 60 e a Imaginação ao poder. In: Imaginação ao 

poder em educação visual. Escola e Artes, um espaço de interfaces. 2012. Dissertação (Mestrado) 

- Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal. 2012. p. 8-18. 

RINCÓN, Omar. (Org.). Televisão pública: do consumidor ao cidadão. São Paulo: Friedrich-

Ebert-Stiftung, 2002. 

ROCHA, Renata.  Televisão e cultura: análise da trajetória de duas TVs públicas. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Graduação em Comunicação). Universidade Federal da Bahia, Salvador, 

2006. 

RUBIM, Albino. A contemporaneidade como Idade Mídia. Interface: Comunicação, Saúde, 

Educação, v.4 , n.7, p.25-36, 2000. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/icse/v4n7/03.pdf>. 

Acesso em 03 maio 2014. 

_______. As Políticas Culturais e o Governo Lula. São Paulo: Editora da Fundação Perseu Abramo, 

2011. 

_______. Dilemas para uma política cultural na contemporaneidade.  In: LEITÃO, Cláudia 

(Org.).  Gestão cultural: significados e dilemas na contemporaneidade.  Fortaleza: Banco do 

Nordeste do Brasil, 2003, p. 89-104. [2003a] 

http://www.fmd.pucminas.br/Virtuajus/1_2008/Discentes/Guilherme%20Pinheiro.pdf
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/os_midiocratas_contra_a_publicidade


239 

 

 

 

_______. Cultura e Política na Eleição de 2002: As Estratégias de Lula Presidente. Trabalho 

apresentado no XII Congresso da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 

Comunicação – Compós. Recife, 2-6 de junho, 2003. [2003b] 

_______. Políticas Culturais do Governo Lula/Gil: Desafios e Enfrentamentos. INTERCOM – 

Revista Brasileira de Ciências da Comunicação, São Paulo, v. 31, n.1, p. 183-203, jan./jun. 2008. 

_______. Políticas culturais entre o possível e o impossível. In: NUSSBAUMER, Gisele (org.) 

Teorias & políticas de cultura. Salvador, CULT / EDUFBA, 2007, p.139-158. [2007a] 

_______. Políticas culturais no Brasil: Tristes tradições, enormes desafios. In: BARBALHO, 

Alexandre; RUBIM, Albino (org). Políticas culturais no Brasil. Salvador: UFBA, 2007. p. 11-36. 

[2007b] 

_______. Políticas culturais no Brasil: itinerários e atualidades. In: BOLAÑO, Cesar et al. 

(Org.). Economia da arte e da cultura. São Paulo: Itaú Cultural, 2010, p. 51-71.  

_______; RUBIM, Linda. Televisão e políticas culturais no Brasil. Revista USP, São Paulo, n. 

61, p. 16-28, mar./abr./maio 2004. 

SÁ-SILVA, J.; ALMEIDA, C.; GUINDANI, J. Pesquisa documental: pistas teóricas e 

metodológicas. Revista Brasileira de História e Ciências Sociais, ano I, n. 1, p. 1-13, jul. 2009. 

SABO PAES, José Eduardo. Fundação pública instituída pelo Poder Público com personalidade 

jurídica de direito privado. Revista de Artigos do Ministério Público. Distrito Federal. Brasília, 

n.4, 2010, p. 97-128. 

SALGADO, Gabriel; PEDRA, Layno; e CALDAS, Rebeca. As políticas de financiamento à 

cultura: a urgência de uma reforma. In: RUBIM, Antonio Albino Canelas. Políticas Culturais no 

Governo Lula. Salvador: Edufba, 2010. p. 87-110. 

SANTOS, Suzy dos; SILVEIRA, Érico da.  Serviço público e interesse público nas 

comunicações.  In: RAMOS, Murilo César; SANTOS, Suzy dos (Org.).  Políticas de 

comunicação: buscas teóricas e práticas.  São Paulo: Paulus, 2007.  p. 49-82 

SCORSIM, Ericson Meister.  Princípio constitucional da complementaridade dos sistemas de 

radiodifusão privado, público e estatal.  Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1554, 3 out. 2007. 

Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10463>. Acesso em: 08 jan. 2009. 

SEGOVIA ALONSO, Ana. Políticas de comunicación sin políticas de comunicación: la 

estrategia de Estados Unidos. Revista de Economía Política de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación – Eptic Online, v. 5, n. 1, jan./abr. 2003. Disponível em: 

<http://www.eptic.com.br/arquivos/Revistas/Vol.V,n.1,2003/anasegovia.pdf>. Acesso em: 10 

mar. 2012. 

SENNA, Orlando. Biografia precoce do DocTV. In: CAETANO, Maria do Rosário (Org). 

DOCTV: Operação de rede. São Paulo – SP: Instituto Cinema em Transe, 2011. pp. 15-24. 



240 

 

 

 

SILVA, Sivaldo Pereira. Sistema Público de Comunicação da Austrália. In: INTERVOZES. 

Sistemas públicos de comunicação no mundo: as experiências de doze países e o caso brasileiro. 

(vários autores) São Paulo: Paulus/Intervozes, 2009, pp. 63 - 83. [2009a] 

______. Sistema Público de Comunicação do Japão. In: INTERVOZES. Sistemas públicos de 

comunicação no mundo: as experiências de doze países e o caso brasileiro. (vários autores) São 

Paulo: Paulus/Intervozes, 2009, pp. 195 - 211.  [2009b] 

______. Sistema Público de Comunicação do Canadá. In: INTERVOZES. Sistemas públicos de 

comunicação no mundo: as experiências de doze países e o caso brasileiro. (vários autores) São 

Paulo: Paulus/Intervozes, 2009, pp. 85 - 96.  [2009c] 

______. Sistema Público de Comunicação dos Estados Unidos. In: INTERVOZES. Sistemas 

públicos de comunicação no mundo: as experiências de doze países e o caso brasileiro. (vários 

autores) São Paulo: Paulus/Intervozes, 2009, pp. 137 - 156.  [2009d] 

______. Sistema Público de Comunicação da Colômbia. In: INTERVOZES. Sistemas públicos de 

comunicação no mundo: as experiências de doze países e o caso brasileiro. (vários autores) São 

Paulo: Paulus/Intervozes, 2009, pp. 97 - 116.  [2009e] 

SIMIS, Anita . Estado e cinema no Brasil. São Paulo, Annablume/Fapesp, 1996. 

______. A legislação sobre as concessões na radiodifusão. In: Colóquio Internacional: Estado e 

Comunicação, panorama internacional, 2006, Brasilia. Anais... Brasília: Universidade de Brasília, 

2006, p.1-21. 

______. Concine – 1976 a 1990. Políticas Culturais em Revista, Brasil, vol. 1, n.º 1, 2008, p. 33-

55. Disponível em: http://www.portalseer.ufba.br/index.php/pculturais/article/view/3189/2297. 

Acesso em: 25 mar. 2013. 

______. Cinema e política cinematográfica. In: BOLAÑO, Cesar; BRITTOS, Valério; GOLIN, 

Cida. (Org.). Economia da arte e da cultura. São Paulo: Itaú Cultural; São Leopoldo: 

CEPOS/UNISINOS; Porto Alegre: PPGCOM/UFRGS; São Cristóvão: OBSCOM/UFS, 2010. pp. 

137-164. 

______. Cinema e política cultural durante a ditadura e a democracia. Trabalho apresentado ao 

V ENLEPICC Encontro Latino de Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura. 

Salvador: Faculdade Social da Bahia: 9 a 11 de novembro de 2005. Disponível em: 

http://www.rp-bahia.com.br/biblioteca/pdf/AnitaSimis.pdf. Acesso em: 20 fev. 2014. 

______.; MARSON, Melina. Do Cinema para o Audiovisual: o que Mudou? In: Percepções – 

Cinco Questões sobre Políticas Culturais. São Paulo: Observatório Itaú Cultural, 2010, p. 20-

33.SIMÕES, Inimá Ferreira; COSTA, Alcir Henrique da; KEHL, Maria Rita.  Um país no ar – 

história da TV brasileira em três canais. São Paulo: Brasiliense, 1986. 

SOUZA, Renata de Paula Trindade Rocha de. TVE: matizes para uma nova cultura. Políticas 

culturais e televisão pública. Dissertação (Mestrado em Cultura e Sociedade). Universidade 

Federal da Bahia, Salvador, 2009. 

http://www.rp-bahia.com.br/biblioteca/pdf/AnitaSimis.pdf


241 

 

 

 

VALENTE, Jonas. TV Pública no Brasil: A criação da TV Brasil e sua inserção no modo de 

regulação setorial da televisão brasileira. Dissertação (Mestrado em Comunicação). Universidade 

de Brasília, Brasília, 2009. [2009a] 

______. Concepções e abordagens conceituais sobre Sistema Público de Comunicação. In: 

INTERVOZES. Sistemas públicos de comunicação no mundo: as experiências de doze países e o 

caso brasileiro. (vários autores) São Paulo: Paulus/Intervozes, 2009, pp. 25 - 46.  [2009b] 

______. Sistema Público de Comunicação do Reino Unido. In: INTERVOZES. Sistemas 

públicos de comunicação no mundo: as experiências de doze países e o caso brasileiro. (vários 

autores) São Paulo: Paulus/Intervozes, 2009, pp. 235 - 254.  [2009c] 

______. Sistema Público de Comunicação do Brasil. In: INTERVOZES. Sistemas públicos de 

comunicação no mundo: as experiências de doze países e o caso brasileiro. (vários autores) São 

Paulo: Paulus/Intervozes, 2009, pp. 269 - 289.  [2009d] 

VIDIGAL, Fernanda.  A televisão pública no Brasil: um estudo sobre estratégias de manutenção 

da ordem. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

Relatórios de Gestão e Documentos Estatais  

ACERP. Relatório ACERP 2003-2006. Rio de Janeiro, 2006. 

BRASIL. Empresa Brasileira de Comunicação - Radiobrás. Missão e Valores da Radiobrás. 

Brasília-DF, 2005 [2005a].  Disponível em:  

http://www.radiobras.gov.br/institucional/capainstitucional_2005.htm. Acesso em 01 ago. 2005. 

______. Ministério da Cultura.  I Fórum Nacional de TV’s Públicas: diagnóstico do campo 

público de televisão. Caderno de Debates vol. 1. Brasília, 2006. [2006a] 

______. Ministério da Cultura.  I Fórum Nacional de TV’s Públicas: relatório dos grupos 

temáticos de trabalho. Caderno de Debates vol. 2. Brasília, 2007. [2007a] 

______. Ministério da Cultura.  Programa cultural para o desenvolvimento do Brasil. Brasília, 

2007. [2007c] 

______. Ministério da Cultura. Relatório de Gestão da Secretaria do Audiovisual (2003-2006). 

[Brasília, 2006] [2006b] Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/site/2008/12/05/relatorio-de-

gestao-2003-2006/>. Acesso em 20 mar. 2009.  

______. Ministério da Cultura. Relatório de Gestão da Secretaria do Audiovisual (Nov/2007 - 

Abr/2010). [Brasília, 2010] [2010a]. Disponível em: http://www.cultura.gov.br/site/wp-

content/uploads/2010/04/relatorio-sav-gestao-nov2007-abr2010.pdf. Acesso em 15 ago. 2010. 

______. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Manual do conselheiro de 

administração. Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST). 

http://www.radiobras.gov.br/institucional/capainstitucional_2005.htm
http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2010/04/relatorio-sav-gestao-nov2007-abr2010.pdf
http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2010/04/relatorio-sav-gestao-nov2007-abr2010.pdf


242 

 

 

 

Brasília: 2010. [2010c] Disponível em: 

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/dest/download/manual_do_conselh

eiro_adm_mp.pdf. Acesso em: 20 fev. 2014. 

______. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual do conselheiro fiscal. Coordenação-Geral de 

Responsabilidades Financeiras e Haveres Mobiliários (COREF). Brasília, 2007. 

[2007e]Disponível em: 

http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/haveres_uniao/downloads/mcf/mcf1.pdf. Acesso em: 20 fev. 

2014. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Ficha de Tramitação MPV 398/2007. Projeto de Lei e 

proposições. Brasília: Congresso Nacional, 2008. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=371789. Acesso em 

25 mar. 2014. 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO. Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho Curador 

da EBC, no dia 07 de maio de 2009. [2009b] Disponível em: 

http://conselhocurador.ebc.com.br/sites/_conselhocurador/files/Ata%208%C2%AA%20Reuni%C

3%A3o%20CC.pdf. Acesso em 23 dez. 2013. 

______. Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC, no dia 26 de outubro de 

2009. [2009a]  Disponível em: 

http://conselhocurador.ebc.com.br/sites/_conselhocurador/files/Ata%2012%C2%AA%20Reuni%

C3%A3o%20CC.pdf. Acesso em 23 dez. 2013. 

______. Degravação da 5ª Reunião do Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação 

S.A. – EBC, realizada aos doze dias do mês de agosto de dois mil e oito. [2008b] Disponível em: 

http://conselhocurador.ebc.com.br/sites/_conselhocurador/files/degravacao_5a_reuniao_cc_ebc.p

df. Acesso em 23 dez. 2013. 

______. Degravação da 8ª Reunião do Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação 

S.A. – EBC, realizada aos sete dias do mês de maio de dois mil e nove. [2009c] Disponível em: 

http://conselhocurador.ebc.com.br/sites/_conselhocurador/files/degravacao_8a_reuniao_cc_ebc.p

df. Acesso em 23 dez. 2013. 

 

______. Atas das Reuniões do Conselho Curador. [2013]. Disponível em: 

http://www.conselhocurador.ebc.com.br/documentos. Acesso em 23 dez. 2013. 

______. Estrutura Administrativa. [2010] Disponível em: 

http://www.ebc.com.br/empresa/estrutura-administrativa. Acesso em 05 ago. 2010. 

______. Relatório de Atividades – Nov 2007/ Dez 2008. Brasília, 2008. [2008a] Disponível em: 

<http://www.ebc.com.br/prestacao-de-contas/relatorio-de-atividades/view>. Acesso em: 15 jan. 

2010. 

______. Quatro anos de um ideal democrático 2007-2011. Relatório Gestão. Brasília, 2011. 

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/dest/download/manual_do_conselheiro_adm_mp.pdf
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/dest/download/manual_do_conselheiro_adm_mp.pdf
http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/haveres_uniao/downloads/mcf/mcf1.pdf
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=371789
http://conselhocurador.ebc.com.br/sites/_conselhocurador/files/Ata%208%C2%AA%20Reuni%C3%A3o%20CC.pdf
http://conselhocurador.ebc.com.br/sites/_conselhocurador/files/Ata%208%C2%AA%20Reuni%C3%A3o%20CC.pdf
http://www.ebc.com.br/empresa/estrutura-administrativa
http://www.ebc.com.br/prestacao-de-contas/relatorio-de-atividades/view


243 

 

 

 

PINHEIRO, Walter. Relatório da MP 398-B, Brasília: Câmara dos Deputados. 2008. 

 

Manifestos, Programas, Diagnósticos e Documentos Institucionais 

ABPITV.  ABPITV apoia a criação da EBC e da TV Brasil. Manifesto publicado pela Associação 

Brasileira de Produtores Independentes de Televisão (ABPITV) em 18 de fevereiro de 2008. 

Disponível em: http://www.telaviva.com.br/18/02/2008/produtores-independentes-apoiam-tv-

brasil/tl/85496/news.aspx. Acesso em: 20 mar. 2014. 

BUCCI, Eugênio; CHIARETTI, Marco; FIORINI, Ana Maria. Indicadores de Qualidade nas 

Emissoras Públicas - Uma Avaliação Contemporânea. Série Debates CI (Unesco), v. 10, 2012. 

COLIGAÇÃO LULA PRESIDENTE. A imaginação a serviço do Brasil. São Paulo: Coligação 

Lula Presidente, 2002. 

CONGRESSO BRASILEIRO DE CINEMA. III Congresso Brasileiro de Cinema. Relatório 

Final. CBC: Porto Alegre - RS, 28.06 a 01.07.2000. Disponível em: 

<http://culturadigital.br/cbcinema/institucional/historico/3%C2%BA-congresso-brasileiro-de-

cinema/>. Acesso em 08 dez. 2013.   

CONGRESSO BRASILEIRO DE CINEMA. IV Congresso Brasileiro de Cinema. Relatório 

Final. CBC: Rio de Janeiro – RJ. 14 a 17.11.2001. Disponível em: 

<http://culturadigital.br/cbcinema/institucional/historico/4%C2%BA-congresso-brasileiro-de-

cinema/>. Acesso em 08 dez. 2013.   

EPCOM. Os donos da mídia. [2008] Levantamento realizada pelo Instituto de Estudos e 

Pesquisas em Comunicação (Epcom). Disponível em: http://www.donosdamidia.com.br/. Acesso 

em: 19 set. 2010 

FNDC. Ato Público em defesa da TV Brasil. Convocação publicada pela Comissão Pró-

Conferência Nacional de Comunicação/Fórum Nacional pela Democratização das Comunicações. 

Brasília - DF: 08 mar. 2008. Disponível em: http://fndc.org.br/noticias/ato-publico-em-defesa-da-

tv-brasil-234261/. Acesso em: 20 mar. 2014. 

______. Em defesa de uma TV do Brasil. Nota Oficial. Brasília - DF: 06 dez. 2007. Disponível 

em: http://fndc.org.br/noticias/forum-apoia-iniciativa-mas-critica-modelo-e-gestao-da-tv-brasil-

211870/. Acesso em: 20 mar. 2014. 

I FÓRUM NACIONAL DE TV’S PÚBLICAS. Carta de Brasília. Manifesto pela TV Pública 

independente e democrática. Brasília-DF, 11 maio 2007. 

INTERVOZES. Concessões de Rádio e TV: onde a democracia ainda não chegou. Informativo 

Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social. Brasil: nov., 2007. [2007b]  Disponível em: 

<http://www.intervozes.org.br/publicacoes/revistas-cartilhas-e-

manuais/revista_concessoes_web.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2013.  

http://www.telaviva.com.br/18/02/2008/produtores-independentes-apoiam-tv-brasil/tl/85496/news.aspx
http://www.telaviva.com.br/18/02/2008/produtores-independentes-apoiam-tv-brasil/tl/85496/news.aspx
http://fndc.org.br/noticias/ato-publico-em-defesa-da-tv-brasil-234261/
http://fndc.org.br/noticias/ato-publico-em-defesa-da-tv-brasil-234261/
http://fndc.org.br/noticias/forum-apoia-iniciativa-mas-critica-modelo-e-gestao-da-tv-brasil-211870/
http://fndc.org.br/noticias/forum-apoia-iniciativa-mas-critica-modelo-e-gestao-da-tv-brasil-211870/


244 

 

 

 

______. Proposta para um Sistema Público de Radiodifusão: uma contribuição ao Fórum de TVs 

Públicas. São Paulo: Coletivo Brasil de Comunicação Social (INTERVOZES), 2007. [2007a] 

Disponível em: 

<http://www.intervozes.org.br/publicacoes/documentos/intervozes_sistemapublico.pdf>. Acesso 

em: 05 dez. 2007. 

______. TV do Executivo: uma ação contra o Fórum de TVs Públicas. Manifesto. [Brasil] 21 

mar. 2007. [2007c] Disponível em: <http://www.intervozes.org.br/sala-de-

imprensa/agenda/2007/20070321_TV%20do%20Executivo%20uma%20acao%20contra%20o%2

0Forum%20de%20TVs%20Publicas.PDF>. Acesso em: 5 jan. 2013. 

PELA GESTÃO democrática da nova TV pública. Manifesto publicado por 46 entidades 

nacionais e 21 organizações regionais em 24 de agosto de 2007. Disponível em: 

http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_content&task=view&id=1198. 

Acesso em: 20 fev. 2014. 

MOONEY, Paschal.  Public service broadcasting.  In:  Parliamentary Assembly of the Council of 

Europe. Committee on Culture, Science and Education.  Report.  [Brussels, Belgium], 2004. 

(Doc. 10029). Disponível em: 

<http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc04/edoc10029.htm>. 

Acesso em: 20 ago. 2008. 

RUMPHORST, Werner.  Public service broadcasting: model law.  [S.l, 2007].  Disponível em: 

<http://www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_p_model_law_psb_210207_tcm6-50527.doc>. Acesso 

em: 28 ago. 2008. 

SENNA, Orlando. Seminário Nacional do Audiovisual: Relatório. Rio de Janeiro: 2002. 

Disponível em www.cinebrasiltv.com.br/pdf/relatorio.pdf. Acesso em 15 abr. 2012. 

UNESCO.  Radiotelevisión de servicio público: un manual de mejores prácticas.  San José, C.R.: 

Oficina de la Unesco para América Central, 2006.  208 p. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001415/141584s.pdf>. Acesso em: 05 out. 2008. 

 

Jornais, Revistas e Informativos 

A APROVAÇÃO da TV pública. Editorial. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. A3, 13 mar. 

2008. 

ABERT. História da Abert. Brasília-DF [2013]. Disponível em: 

http://www.abert.org.br/web/index.php/quemsomos/historiaabert. Acesso em 15 set. 2013. 

ABRA. Abra reúne Band e RedeTv! Brasília-DF [2013]. Disponível em: 

http://www.abra.inf.br/quem_somos.php. Acesso em 15 set. 2013. 

ABTA. Associados. São Paulo – SP [2013]. Disponível em:  

http://www.abta.org.br/associados.asp. Acesso em 15 set. 2013. 

http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_content&task=view&id=1198
http://www.cinebrasiltv.com.br/pdf/relatorio.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001415/141584s.pdf
http://www.abert.org.br/web/index.php/quemsomos/historiaabert
http://www.abta.org.br/associados.asp


245 

 

 

 

AQUINO, Yara. Deputados questionam financiamento e independência da EBC. Agência Brasil. 

28 nov. 2007. Disponível em: http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2007-11-

28/deputados-questionam-financiamento-e-independencia-da-ebc. Acesso em 20 jan. 2014. 

BITTAR, Paula. DEM entra com ação no STF contra TV Pública. Agência Câmara Notícias. 

Brasília: 03 nov. 2007. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/114746.html. Acesso em 20 jan. 2014. 

BRAGA, Isabel; CAMAROTTI, Gerson; e JUNGBLUT, Cristiane. Governo desiste de controlar 

setor audiovisual. Jornal O Globo. 15 jan. 2005. Disponível em: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/marcelo_goyanes_e_natalie_geller.  

CÂMARA dos Deputados conclui votação da MP que cria a EBC. Observatório do Direito à 

Comunicação. Da redação. [Brasília] Fórum Nacional de Democratização das Comunicações - 

FNDC: 27  fev. 2008. Disponível em: 

http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_content&task=view&id=2732. 

Acesso em 20 jan. 2014. 

CARIBÉ, Pedro. Queda de braço entre ministérios garantiu avanços para a comunicação. 

Observatório do Direito à Comunicação. 11 fev. 2011. Disponível em: 

http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_content&task=view&id=7567. 

Acesso em: 18 abr. 2012. 

CASTANHEIRA, Joaquim. Seara Alheia. Coluna Poder. Istoé Dinheiro. ed. 526. 24 out. 2007. 

Disponível em: http://www.istoedinheiro.com.br/artigos/6405_PODER/. Acesso em: 24 maio 

2012. 

CASTRO, Daniel. No bastidor, redes agem contra TV de Lula. Coluna Outro Canal. Folha de S. 

Paulo,  29 de out. 2007. Disponível em: www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2910200703.htm. 

Acesso em 20 jan. 2014. 

CPMF: veja como votaram os senadores. Portal Terra. Noticias: Política. [Brasília]: 13 dez. 

2007. Disponível em: http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI2149706-EI7896,00-

CPMF+veja+como+votaram+os+senadores.html. Acesso em 20 jan. 2014. 

CORRÊA, Hudson. Na estréia, TV pública traz entrevistas de 2 ministros. Folha de S. Paulo. 

Brasília – DF, 03 dez. 2007. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0312200710.htm.  Acesso em 03 mar. 2014.   

CRUVINEL, Teresa. TV pública: o feito e o por fazer. Folha de S. Paulo. São Paulo, 02.01.2009. 

Disponível em: <http://www.ebc.com.br/imprensa/artigos/tv-publica-o-feito-e-o-por-fazer/>. 

Acesso em 25 jan. 2009.   

DOCUMENTAÇÃO oficial: Ministério da Cultura e entidades de classe. Contracampo – Revista 

de Cinema. ed.63. Brasil: Online, 2004. Disponível em: 

http://www.contracampo.com.br/63/documentos.htm. Acesso em: 18 abr. 2012. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/114746.html
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/marcelo_goyanes_e_natalie_geller
http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_content&task=view&id=2732
http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_content&task=view&id=7567
http://www.istoedinheiro.com.br/artigos/6405_PODER/
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI2149706-EI7896,00-CPMF+veja+como+votaram+os+senadores.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI2149706-EI7896,00-CPMF+veja+como+votaram+os+senadores.html
http://www.contracampo.com.br/63/documentos.htm


246 

 

 

 

DUPLA estréia na TV brasileira: tímida e restrita. Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação: 02 dez. 2007. Disponível em: http://novo.fndc.org.br/noticias/dupla-estreia-na-tv-

brasileira-timida-e-restrita-209950/. Acesso em 20 jan. 2014. 

EBC, BBC e TV Brasil. Editorial. Folha de São Paulo. 02 dez. 2007. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0212200702.htm. Acesso em 20 jan. 2014. 

EDUARDO, Cléber; MEIRELES, Andrei. Briga por dinheiro - Grita de cineasta dá certo e o 

Governo entrega ao ministro Gil a política de incentivos culturais. Revista Época. 11 maio 2003. 

Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDR57384-6009,00.html. Acesso 

em: 16 dez. 2013. 

ENTRE zero e traço. Revista Veja. Ed. 2038, 12 dez. 2007. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/121207/p_146.shtml. Acesso em 19 nov. 2013. 

ESTUDO pode resultar em cortes no quadro de funcionários da TV pública. Da Redação.  Portal 

Imprensa. [São Paulo]: 18 out. 2007.  Disponível em: 

http://portalimprensa.com.br/portal/ultimas_noticias/2007/10/18/imprensa14787.shtml. Acesso 

em 20 jan. 2014. 

FNDC. Entidades Associadas. Brasília-DF, [2013]. Disponível em: 

http://www.fndc.org.br/forum/entidades-associadas/. Acesso em. Acesso em 16 set. 2013. 

FRANKLIN MARTINS PREVÊ cortes na comunicação. Do enviado a Brazzaville (Congo). 

Folha de São Paulo. Brazzaville: 17 out. 2007. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1710200717.htm. Acesso em 20 jan. 2014. 

FRANKLIN MARTINS SERÁ ministro da Comunicação Social. Terra Notícias.  22 de março de 

2007. Disponível em: http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI1502132-EI1194,00-

Franklin+Martins+sera+ministro+da+Comunicacao+Social.html. Acesso em 30.12.2013. 

GIRALDI, Renata. Lula deve aguardar votação da CPMF para encaminhar MP da TV Pública. 

Folha Online. Brasília: 02 out. 2007. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2007/10/333254-lula-deve-aguardar-votacao-da-cpmf-para-

encaminhar-mp-da-tv-publica.shtml. Acesso em 20 jan. 2014. 

GLOBO FILMES. Quem somos. Rio de Janeiro [2014]. Disponível em: 

http://globofilmes.globo.com/quemsomos.htm. Acesso em 20 jan. 2014. 

GRIPP, Alan. Lula cria grupo para viabilizar a TV pública. O Globo. O País, p. 8. Brasília: 11 

abr. 2007.  

GUERREIRO, Gabriela; GIRALDI, Renata. Planalto quer evitar que rebelião do PMDB 

atrapalhe votação da CPMF. Brasília: 27 set. 2007. Disponível em: 

www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u331901.shtml. Acesso em 20 jan. 2014. 

http://novo.fndc.org.br/noticias/dupla-estreia-na-tv-brasileira-timida-e-restrita-209950/
http://novo.fndc.org.br/noticias/dupla-estreia-na-tv-brasileira-timida-e-restrita-209950/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0212200702.htm
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDR57384-6009,00.html
http://portalimprensa.com.br/portal/ultimas_noticias/2007/10/18/imprensa14787.shtml
http://www.fndc.org.br/forum/entidades-associadas/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1710200717.htm
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI1502132-EI1194,00-Franklin+Martins+sera+ministro+da+Comunicacao+Social.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI1502132-EI1194,00-Franklin+Martins+sera+ministro+da+Comunicacao+Social.html
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2007/10/333254-lula-deve-aguardar-votacao-da-cpmf-para-encaminhar-mp-da-tv-publica.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2007/10/333254-lula-deve-aguardar-votacao-da-cpmf-para-encaminhar-mp-da-tv-publica.shtml


247 

 

 

 

GUSHIKEN diz que crise na Cultura foi mal-entendido. O Estado de S. Paulo. 6 maio 2003. 

Disponível em: http://www.estadao.com.br/arquivo/arteelazer/2003/not20030506p74373.htm. 

Acesso em: 16 dez. 2013. 

HOINEFF, Nelson. TV em questão: A Guerra da Ancinav - A primeira vítima é a verdade. 

Observatório da Imprensa. ed. 308. 21 dez. 2004. Disponível em: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/a-primeira-vitima-e-a-verdade. Acesso 

em: 18 abr. 2012. 

JEFFERSON, Roberto. Contei a Lula do "mensalão", diz deputado. Entrevista concedida a 

Renata Lo Prete. Folha de São Paulo. São Paulo: 06 jun. 2005. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0606200504.htm>. Acesso em 20 jan. 2014. 

JORNALISTA vai presidir nova TV pública. Da sucursal de Brasília. Folha de São Paulo. São 

Paulo: 27 set. 2007. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2709200717.htm. 

Acesso em 20 jan. 2014. 

LAUTERJUNG, Fernando. CBC se mobiliza pela aprovação da TV Brasil. Tela Viva News. 14 

abr. 2008. Disponível em: http://www.telaviva.com.br/14/02/2008/cbc-se-mobiliza-pela-

aprovacao-da-tv-brasil/tl/85434/news.aspx. Acesso em 25 mar. 2014. 

LEAL, Luciana Nunes. Artistas vão à Câmara pedir aprovação da MP da TV Pública. O Estado 

de S. Paulo, 18 fev. 2008. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,artistas-

vao-a-camara-pedir-aprovacao-da-mp-da-tv-publica,126662,0.htm>. Acesso em: 14 maio 2014. 

LOPES, Eugênia. Governo muda tática para aprovar TV. O Estado de São Paulo. Nacional. 31 

out. 2007, p. A4. 

MARINI, Ana Rita. Edição de Medida Provisória para criar TV pública gera polêmica. 

Observatório do Direito à Comunicação. [Brasília] Fórum Nacional de Democratização das 

Comunicações - FNDC: 10 out. 2007. Disponível em: 

http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_content&task=view&id=1636. 

Acesso em 20 jan. 2014. 

MARINONI, Bruno. Por autonomia financeira, EBC luta por recursos públicos. Carta Capital 

por Intervozes, 13 dez. 2013.  Disponível em: 

http://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/ebc-luta-por-recursos-publicos-que-garantam-

autonomia-financeira-6777.html. Acesso em 20 jan. 2014. 

MARQUES, Gerusa. Dilma e Franklin discutirão Lei Geral de Comunicação. Agência Estado. 

Notícias. 16 out. 2007. Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-e-

franklin-discutirao-lei-geral-de-comunicacao,65801,0.htm. Acesso em 15 maio 2012.  

MASSON, Celso. Caros, ruins e você paga. Veja. São Paulo: Editora Abril, 30 jun. 1999, p. 54- 

57.  

http://www.estadao.com.br/arquivo/arteelazer/2003/not20030506p74373.htm
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/a-primeira-vitima-e-a-verdade
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2709200717.htm
http://www.telaviva.com.br/14/02/2008/cbc-se-mobiliza-pela-aprovacao-da-tv-brasil/tl/85434/news.aspx
http://www.telaviva.com.br/14/02/2008/cbc-se-mobiliza-pela-aprovacao-da-tv-brasil/tl/85434/news.aspx
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,artistas-vao-a-camara-pedir-aprovacao-da-mp-da-tv-publica,126662,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,artistas-vao-a-camara-pedir-aprovacao-da-mp-da-tv-publica,126662,0.htm
http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_content&task=view&id=1636
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-e-franklin-discutirao-lei-geral-de-comunicacao,65801,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-e-franklin-discutirao-lei-geral-de-comunicacao,65801,0.htm


248 

 

 

 

MAZZA, Marina. Presidência vetará artigo sobre cessão de jogos. Tela Viva News. 12 mar. 2008. 

Disponível em: http://www.telaviva.com.br/12/03/2008/presidencia-vetara-artigo-sobre-cessao-

de-jogos/tl/86330/news.aspx. Acesso em 30 mar. 2014. 

______. Taxa sobre venda de TV e Fistel podem financiar TV Brasil. Teletime. 28 nov. 2007. 

Disponível em: http://www.teletime.com.br/28/11/2007/taxa-sobre-venda-de-tv-e-fistel-podem-

financiar-tv-brasil/tt/83102/news.aspx. Acesso em 29 mar. 2014. 

MEIRELES, Andrei; KRIEGER, Gustavo. Bicho na Campanha. Revista Época. 16 fev 2004. 

Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,6993,EPT678141-1653,00.html. Acesso 

em 15 dez. 2013. 

MIKEVIS, Dayanne. Prestes a ser "engolida" por TV de Lula, TVE vive apreensão. Folha 

Online. Ilustrada, 30 out. 2007. Disponível em: 

www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u341130.shtml. Acesso em 19 nov. 2013.  

MINC TIRA DO AR TV CULTURA E ARTE. O Estado de S. Paulo. Caderno 2, Variedades. 

Da redação. São Paulo: online. 7 mar. 2003. Disponível em: 

http://www.estadao.com.br/arquivo/arteelazer/2003/not20030307p2579.htm. Acesso em: 20 abr. 

2014. 

POSSEBON, Samuel. Modelos de gestão e financiamento são apresentados a Lula. Tela Viva 

News. 25 maio 2007. [2007a] Disponível em: http://www.telaviva.com.br/25/05/2007/modelos-

de-gestao-e-financiamento-sao-apresentados-a-lula/tl/74142/news.aspx. Acesso em 19 nov. 2013. 

______. Diretoria da TV Brasil está praticamente definida. Observatório da Imprensa. Ed. nº 

454. Ano 10. 12 out. 2007. [2007b] Disponível em: 

http://observatoriodaimprensa.com.br/news/view/diretoria_da_tv_brasil_esta_praticamente_defin

ida. Acesso em 20 nov. 2013. 

______. TV Brasil recusa campanha institucional do SindiTelebrasil. Teletime. 11 nov. 2011. 

Disponível em: http://www.teletime.com.br/11/11/2011/tv-brasil-recusa-campanha-institucional-

do-sinditelebrasil/tt/249877/news.aspx.  Acesso em 20 nov. 2013. 

RICCI, Arnaldo César. Os caminhos da Acerp. Observatório da Imprensa. Ed. nº 774. Ano 16. 

26 nov. 2013. Disponível em: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed774_os_caminhos_da_acerp. Acesso 

em 20 jan. 2014. 

SÁ, Nelson de. Os dois lados, mas sem conflito. Folha de São Paulo. Coluna. 04 dez. 2007. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0412200720.htm. Acesso em 20 nov. 

2013. 

SIMON CRITICA criação de TV pública por meio de MP. Agência Senado. Portal de notícias: 

Plenário.  02 out. 2007. Disponível em: 

http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2007/10/02/simon-critica-criacao-de-tv-publica-

por-meio-de-mp-897631651. Acesso em 20 nov. 2013. 

http://www.telaviva.com.br/12/03/2008/presidencia-vetara-artigo-sobre-cessao-de-jogos/tl/86330/news.aspx
http://www.telaviva.com.br/12/03/2008/presidencia-vetara-artigo-sobre-cessao-de-jogos/tl/86330/news.aspx
http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,6993,EPT678141-1653,00.html
http://www.telaviva.com.br/25/05/2007/modelos-de-gestao-e-financiamento-sao-apresentados-a-lula/tl/74142/news.aspx
http://www.telaviva.com.br/25/05/2007/modelos-de-gestao-e-financiamento-sao-apresentados-a-lula/tl/74142/news.aspx
http://observatoriodaimprensa.com.br/news/view/diretoria_da_tv_brasil_esta_praticamente_definida
http://observatoriodaimprensa.com.br/news/view/diretoria_da_tv_brasil_esta_praticamente_definida
http://www.teletime.com.br/11/11/2011/tv-brasil-recusa-campanha-institucional-do-sinditelebrasil/tt/249877/news.aspx
http://www.teletime.com.br/11/11/2011/tv-brasil-recusa-campanha-institucional-do-sinditelebrasil/tt/249877/news.aspx
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed774_os_caminhos_da_acerp
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0412200720.htm
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2007/10/02/simon-critica-criacao-de-tv-publica-por-meio-de-mp-897631651
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2007/10/02/simon-critica-criacao-de-tv-publica-por-meio-de-mp-897631651


249 

 

 

 

SOUSA, Ana Paula; SANCHES, Pedro Alexandre. Do Estado ou do Governo? Tevê pública: As 

dificuldades e os embates por trás da emissora criada por Lula. Carta Capital. 14 maio 2008, n.º 

495, pp. 56-61. 

TEREZA Cruvinel, do jornal O Globo, vai presidir nova emissora. Observatório do Direito à 

Comunicação, [São Paulo],  27 set. 2007. Disponível em: 

<http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_content&task=view&id=1511

>. Acesso em: 13 maio 2014. 

TOSTA, Wilson. TV Pública: Diretora critica extinção da TVE. O Estado de São Paulo. Política, 

p. A11. Rio de Janeiro: 30 out. 2007. 2007a. 

______. Beth Carmona deixa TVE, que integra nova TV pública. O Estado de São Paulo. 

Nacional, p. A11. Rio de Janeiro: 30 nov. 2007. 2007b. 

______. Governo intervém na TV Educativa e demite diretores. O Estado de São Paulo. 

Nacional, p. A13. Rio de Janeiro: 01 dez. 2007. 2007c 

TV PÚBLICA ganha apoio de TVs comerciais. Exceto pelo financiamento. Tela Viva News, 29 

nov. 2007. Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/imprimir/11449. 

Acesso em: 20 jan. 2014. 

ULHÔA, Raquel; JAYME, Thiago Vitale. Oposição no Congresso já se articula contra MP que 

cria TV pública. Valor Econômico, 27 dez. 2007, Política, p. A6. 

VALENTE, Jonas. Divergências sobre rede da TV Brasil motivaram saída de diretores. 

Observatório do Direito à Comunicação, [São Paulo], 19 jun. 2008. Disponível em: 

<http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_content&task=view&id=3597

>. Acesso em: 15 jan. 2010. 

VIEIRA, Márcia. TV Brasil estréia amanhã às 12h00. O Estado de S. Paulo, 01 dez. de 2007. 

Disponível em: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,tv-brasil-estreia-amanha-as-

12h00,88970. Acesso em: 25 mar. 2014. 

VILLALBA, Patrícia. Ancinav, Fla-Flu do cinema. O Estado de S. Paulo, 18 dez. 2004. 

Disponível em: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/esther_hamburger__28999. Acesso em: 

18 abr. 2012. 

YODA, Carlos Gustavo. Lei Geral não pode passar de 2008, diz secretário do Audiovisual. 

Agência Carta Maior, 10 abr. 2007. Disponível em: 

<http://www.agenciacartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=13829>. 

Acesso em: 26 jul. 2007. 

ZIMMERMANN, P. Hélio Costa leva a Lula projeto para criar nova rede nacional de TV. Folha 

de S. Paulo. Brasília, 12 mar. 2007. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u115137.shtml>. Acesso em: 05 jan. 2013. 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/imprimir/11449
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/esther_hamburger__28999
http://www.agenciacartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=13829


250 

 

 

 

 

Entrevistas, Depoimentos e Discursos 

BORGNETH, Mário. Entrevista. Depoimento: 24 nov. 2013. Entrevistadora: Renata Rocha. São 

Paulo - SP, 2013. Entrevista concedida para a tese de doutorado Políticas culturais no Governo 

Lula: o projeto de TV pública, Pós-Cultura-UFBA. 

BUCCI, Eugênio. Entrevista. Depoimento: 27 nov. 2013. Entrevistadora: Renata Rocha. São 

Paulo - SP, 2013. Entrevista concedida para a tese de doutorado Políticas culturais no Governo 

Lula: o projeto de TV pública, Pós-Cultura-UFBA. 

CARMONA, Beth. Entrevista. Depoimento: 12 dez. 2013. Entrevistadora: Renata Rocha. 

Salvador - Ba/São Paulo - SP, 2013. Entrevista realizada por telefone, concedida para a tese de 

doutorado Políticas culturais no Governo Lula: o projeto de TV pública, Pós-Cultura-UFBA. 

COSTA, Hélio. Telhado de Vidro.  Entrevista concedida a Ana Paula Sousa. Carta Capital, n.º 

371, 03 dez. 2005. Disponível em: 

http://www.cartacapital.com.br/index.php?funcao=exibirMateria&id_materia=3593. Acesso em 

03 dez. 2005. 

_____. Em entrevista à Abert, Hélio Costa promete minuta de lei até julho.  Ministério das 

Comunicações, [Brasília], 06 mar. 2007. Disponível em: 

http://www.mc.gov.br/005/00502001.asp?ttCD_CHAVE=9456#. Acesso em: 31 de agosto de 

2007. 

CRUVINEL, Tereza. Entrevista. Depoimento: 20 ago. 2013. Entrevistadora: Renata Rocha. 

Brasília - DF, 2013. Entrevista concedida para a tese de doutorado Políticas culturais no Governo 

Lula: o projeto de TV pública, Pós-Cultura-UFBA. 

_____. TV Brasil não será ''TV do Lula'', diz Tereza Cruvinel. Depoimento: 29 out. 2007. 

Entrevistador: André Cintra. Portal Vermelho. [Brasília]. Disponível em: 

http://www.vermelho.org.br/noticia.php?id_noticia=25853&id_secao=6. Acesso em 20 jan. 2014. 

DAHL, Gustavo. Entrevista. Depoimento: out. 2009. Entrevistador: Marcus Vinicius Tavares de 

Alvarenga. In: ALVARENGA, Marcus Vinícius. T. Cineastas e a formação da ANCINE (1999-

2003). 2010. Dissertação (Mestrado em Imagem e Som). Universidade Federal de São Carlos, 

São Carlos, 2010, pp. 127-141. 

DA-RIN, Silvio. Entrevista. Depoimento: 15 ago. 2013. Entrevistadora: Renata Rocha. Rio de 

Janeiro - RJ, 2013. Entrevista concedida para a tese de doutorado Políticas culturais no Governo 

Lula: o projeto de TV pública, Pós-Cultura-UFBA. 

FERREIRA, Juca. Novembro/dezembro de 2004, Ancinav: omissão ou missão?, Teoria e Debate. 

Artigo. In: ALMEIDA, Armando; ALBERNAZ, Maria Beatriz; SIQUEIRA, Maurício (Org.). 

Cultura pela palavra. Coletânea de artigos, entrevistas e discursos dos ministros da Cultura 2003-

2010, 1ª Ed: Rio de janeiro: Versal, 2013, pp. 47-55. [2013a] 

http://www.mc.gov.br/005/00502001.asp?ttCD_CHAVE=9456
http://www.vermelho.org.br/noticia.php?id_noticia=25853&id_secao=6


251 

 

 

 

______. 8 de maio de 2007, I Fórum Nacional de TVs Públicas – Missão das TVs Públicas e 

Perspectivas para o Trabalho Integrado. Discuso. In: ALMEIDA, Armando; ALBERNAZ, Maria 

Beatriz; SIQUEIRA, Maurício (Org.). Cultura pela palavra. Coletânea de artigos, entrevistas e 

discursos dos ministros da Cultura 2003-2010, 1ª Ed: Rio de janeiro: Versal, 2013, pp. 469-475. 

[2013b] 

GIL, Gilberto. Discurso do ministro Gilberto Gil no lançamento do Programa Brasileiro de 

Cinema e Audiovisual, Brasília, 13 out. 2003. Disponível em: 

http://www.cultura.gov.br/noticias/discursos/index.php?p=735&more=1&c=1&pb=. Acesso em 

30 ago. 2007. 

______. Entrevista com Gilberto Gil. Depoimento: 30 mar. 2009. Entrevistadores: Albino Rubim, 

Giuliana Kauark; Paulo Miguez, Naomar Almeida. Políticas Culturais em Revista, Salvador, vol. 

1, nº 2, 2008, p. 187-212. Disponível em: 

http://www.portalseer.ufba.br/index.php/pculturais/article/view/4245. Acesso em: 24 out. 2011. 

______. Gil defende diálogo sobre o audiovisual. Folha de S. Paulo. 11 ago. 2004. Entrevista 

concedida a Pedro Alexandre Sanches e Silvana Arantes. Disponível em: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/contardo_calligaris__27082. Acesso em: 

18 abr. 2012.  

______. 2 de janeiro de  2003, Solenidade de transmissão do cargo. Brasília. Discurso. In: 

ALMEIDA, Armando; ALBERNAZ, Maria Beatriz; SIQUEIRA, Maurício (Org.). Cultura pela 

palavra. Coletânea de artigos, entrevistas e discursos dos ministros da Cultura 2003-2010, 1ª Ed: 

Rio de janeiro: Versal, 2013, pp. 229-234. [2013a] 

______. 19 de março de 2003, Abertura do Seminário Cultura XXI, Fortaleza. Discurso. In: 

ALMEIDA, Armando; ALBERNAZ, Maria Beatriz; SIQUEIRA, Maurício (Org.). Cultura pela 

palavra. Coletânea de artigos, entrevistas e discursos dos ministros da Cultura 2003-2010, 1ª Ed: 

Rio de janeiro: Versal, 2013, pp. 238-243. [2013b] 

______. 11 de abril de 2007, Gil: “Há o perigo dos monopólios e oligopólios”. Entrevista: 11 abr. 

2007. Terra Magazine. Entrevistador: Bob Fernandes. In: ALMEIDA, Armando; ALBERNAZ, 

Maria Beatriz; SIQUEIRA, Maurício (Org.). Cultura pela palavra. Coletânea de artigos, 

entrevistas e discursos dos ministros da Cultura 2003-2010, 1ª Ed: Rio de janeiro: Versal, 2013, 

pp. 134-142. [2013c] 

GUSHIKEN, Luís. Discurso na posse da diretora-presidente da Associação de Comunicação 

Educativa Roquette Pinto - Acerp, Elysabeth Carmona. 21 fev. 2003. Disponível em: 

http://www.redebrasil.tv.br/noticias_cultur/000033.asp. Acesso em: 15 abr. 2004. 

LULA DA SILVA, Luís Inácio. Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 

na cerimônia de encerramento do I Fórum Nacional de TVs Públicas. Palácio do Planalto, 11 

maio 2007. [2007b] Disponível em: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/luiz-

inacio-lula-da-silva/discursos/2o-mandato/2007/1o-semestre/11-05-2007-discurso-do-presidente-

da-republica-luiz-inacio-lula-da-silva-na-cerimonia-de-encerramento-do-i-forum-nacional-de-tvs-

publicas/download. Acesso em: 13 dez. 2013. 

http://www.cultura.gov.br/noticias/discursos/index.php?p=735&more=1&c=1&pb=
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/pculturais/article/view/4245
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/contardo_calligaris__27082
http://www.redebrasil.tv.br/noticias_cultur/000033.asp


252 

 

 

 

______. Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na cerimônia de 

entrega do Mérito Cultural. Palácio do Planalto, 09 nov. 2004. Disponível em: 

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/luiz-inacio-lula-da-silva/discursos/1o-

mandato/2004/2o-semestre/09-11-2004-discurso-do-presidente-da-republica-luiz-inacio-lula-da-

silva-na-cerimonia-de-entrega-do-merito-cultural/download. Acesso em: 13 dez. 2013. 

______. Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na cerimônia de posse 

de novos Ministros de Estado. Palácio do Planalto, 29 mar. 2007. [2007a] Disponível em: 

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/luiz-inacio-lula-da-silva/discursos/2o-

mandato/2007/1o-semestre/29-03-2007-discurso-do-presidente-da-republica-luiz-inacio-lula-da-

silva-na-cerimonia-de-posse-de-novos-ministros-de-estado/download. Acesso em: 13 dez. 2013. 

______. Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na cerimônia de posse 

do ministro de Estado da Cultura, João Luiz Silva Ferreira. Palácio do Planalto, 28 ago. 2008. 

Disponível em: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/luiz-inacio-lula-da-

silva/discursos/2o-mandato/2008/2o-semestre/28-08-2008-discurso-do-presidente-da-republica-

luiz-inacio-lula-da-silva-na-cerimonia-de-posse-do-ministro-de-estado-da-cultura-joao-luiz-silva-

ferreira/download. Acesso em: 13 dez. 2013. 

MARTINS, Franklin. Entrevista. Depoimento: 21 ago. 2013. Entrevistadora: Renata Rocha. 

Brasília, 2013. Entrevista concedida para a tese de doutorado Políticas culturais no Governo Lula: 

o projeto de TV pública, Pós-Cultura-UFBA. 

NASCIMENTO JÚNIOR, José do. Entrevista com José do Nascimento Júnior. Depoimento: 17 

dez. 2009. Entrevistadores: Antonio Albino Canelas Rubim, Archimedes Amazonas e Leonardo 

Costa. Políticas Culturais em Revista. Salvador, vol. 2, nº 2, 2009, p. 155-168. Disponível em: 

http://www.portalseer.ufba.br/index.php/pculturais/article/view/5007/3637. Acesso em: 03 maio 

2014. 

NUNES, Leopoldo. Diretor da TV Brasil teme pelo projeto e diz que Cruvinel é má gestora. 

Depoimento: 24 abr. 2009. Entrevistador: Renato Rovai. Revista Fórum, [São Paulo], online. 

Disponível em: 

http://www.revistaforum.com.br/noticias/2009/04/24/diretor_da_tv_brasil_teme_pelo_projeto_e_

diz_que_cruvinel_e_ma_gestora/. Acesso em: 15 jan. 2010. 

______. Entrevista. Depoimento: 19 ago. 2013. Entrevistadora: Renata Rocha. Brasília - DF, 

2013. Entrevista concedida para a tese de doutorado Políticas culturais no Governo Lula: o 

projeto de TV pública, Pós-Cultura-UFBA. 

RANGEL, Manoel. Entrevista. Depoimento: 16 ago. 2013. Entrevistadora: Renata Rocha. Rio de 

Janeiro- RJ, 2013. Entrevista concedida para a tese de doutorado Políticas culturais no Governo 

Lula: o projeto de TV pública, Pós-Cultura-UFBA. 

RINCÓN, Omar.  Televisão é para expressão e reconhecimento.  Depoimento: [2006]. 

Entrevistadora: Ana Rita Marini.MídiaComDemocracia, [Brasília], n. 4, nov. 2006, p.16-19.  

http://www.revistaforum.com.br/noticias/2009/04/24/diretor_da_tv_brasil_teme_pelo_projeto_e_diz_que_cruvinel_e_ma_gestora/
http://www.revistaforum.com.br/noticias/2009/04/24/diretor_da_tv_brasil_teme_pelo_projeto_e_diz_que_cruvinel_e_ma_gestora/


253 

 

 

 

SENNA, Orlando. Comunicado.  In: MIKEVIS, Dayanne. Orlando Senna diz ter deixado TV 

Brasil por discordar da gestão. [São Paulo]: Folha Online, 17 jun. 2008. [2008b] Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u413423.shtml>. Acesso em: 15 jan. 2010. 

______.  Discurso do secretário Orlando Senna na abertura do Congresso da Associação 

Brasileira de Televisão por Assinatura. Ministério da Cultura: São Paulo, 02 ago. 2005. 

Disponível em: 

<http://www.cultura.gov.br/noticias/discursos/index.php?p=11122&more=1&c=1&pb=1>, 

acesso em 30 de agosto de 2007. 

______. Entrevista a Daniel Caetano e Ruy Gardnier. Revista Contracampo, 07 fev. 2003. 

Disponível em: <http://www.contracampo.com.br/48/orlandosenna.htm>. Acesso em: 17 abr. 

2012. [2003a] 

_______. Entrevista com Orlando Senna. Depoimento: 30 maio 2009. Entrevistadores: Alexandre 

Barbalho, Anita Simis, Albino Rubim, Humberto Cunha e Taiane Fernandes. Salvador: Políticas 

Culturais em Revista, vol. 2, p.157-176, 2009. Disponível em: 

http://www.portalseer.ufba.br/index.php/pculturais/article/view/3741/3638. Acesso em: 24 out. 

2011.  

_______. Entrevista. Depoimento: 14 ago. 2013. Entrevistadora: Renata Rocha. Rio de Janeiro - 

RJ, 2013. Entrevista concedida para a tese de doutorado Políticas culturais no Governo Lula: o 

projeto de TV pública, Pós-Cultura-UFBA. 

_______. Perspectivas da Política Audiovisual. Pronunciamento do secretário Orlando Senna no 

IV Fórum Brasil de Programação e Produção. São Paulo, 06 maio 2003. [2003b] Disponível em: 

<http://www.cultura.gov.br/site/2003/05/06/pronunciamento-do-secretario-orlando-senna-no-iv-

forum-brasil-de>. Acesso em 15 abr. 2012.  

_______. Orlando Senna. O homem da montanha. Depoimento cedido a Hermes Leal. São 

Paulo: Imprensa Oficial, 2008a. 

 

Legislação 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Presidência da República, 1988. [1988a] Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%E7ao.htm>.  Acesso em: 20 ago. 

2008. 

______. Constituição (1946).  Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Rio De Janeiro, DF: 

Presidência da República, 1946.Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm>. Acesso em: 20 abr. 

2014. 

______.  Emenda Constitucional nº 32, de 11.09.2001. Altera dispositivos dos arts. 48, 57, 61, 

62, 64, 66, 84, 88 e 246 da Constituição Federal, e dá outras providências. [2001a]Disponível em: 

http://www.portalseer.ufba.br/index.php/pculturais/article/view/3741/3638


254 

 

 

 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm>. Acesso em: 20 

abr. 2014. 

______.  Lei nº 378, de 13.01.1937. Dá nova, organização ao Ministerio da Educação e Saude 

Publica. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1930-1949/l0378.htm>. 

Acesso em: 25 fev. 2013. 

______. Lei nº 1.102, de 18.05.1950. Aprova o Plano SALTE e dispõe sôbre sua execução. 

Disponível em: 

<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=80645&norma=107249>. 

Acesso em: 30 maio 2013. 

______. Lei nº 4117, de 27.08.1962. Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4117.htm>. Acesso em: 20 ago. 

2008. 

______. Lei nº 5.198, de 3.01.1967. Cria, sob a forma de Fundação, o Centro Brasileiro de TV 

Educativa. [1967b]. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-

5198-3-janeiro-1967-364680-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 20 fev. 2013. 

______. Lei nº 5.692, de 11.08.1971. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus, e dá 

outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5692.htm>. 

Acesso em: 10 mar. 2013. 

______. Lei nº 6.404, de 15.12.1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm>. Acesso em: 20 fev. 2013. 

______. Lei nº 6.301, de 15.12.1975. Institui política de exploração de serviço de radiodifusão de 

emissoras oficiais, autoriza o Poder Executivo a constituir a Empresa Brasileira de Radiodifusão - 

Radiobrás, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6301.htm>. Acesso em: 20 fev. 2013. 

______. Lei nº 7.505, de 2.07.1986. Dispõe sobre benefícios fiscais na área do imposto de renda 

concedidos a operações de caráter cultural ou artístico. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7505.htm>. Acesso em: 24 abr. 2014. 

______. Lei nº 8.029, de 12.04.1990. Dispõe sobre a extinção e dissolução de entidades da 

administração Pública Federal, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8029cons.htm>. Acesso em: 24 abr. 2014. 

______. Lei nº 8.313, de 23.12.1991. Restabelece princípios da Lei n° 7.505, de 2 de julho de 

1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dá outras providências. [1991a] 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8313cons.htm>. Acesso em: 20 jan. 

2014. 

______. Lei nº 8.977, de 6.01.1995. Dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L8977.htm>. Acesso 

em: 20 ago. 2008. 



255 

 

 

 

______. Lei nº 9.472, de 16.07.1997. Dispõe sobre a organização dos serviços de 

telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos 

institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9472.htm>. Acesso em: 24 abr. 2014. 

______. Lei nº 9.612, de 19.02.1998. Institui o serviço de radiodifusão comunitária e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L9612.htm>. Acesso em: 

20 ago. 2008. 

______. Lei nº 9.637, de 15.05.1998. Dispõe sobre o recebimento de recursos e a veiculação de 

publicidade institucional por organizações sociais que exercem atividades de rádio e televisão 

educativa, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9637.htm>. Acesso em: 20 jan. 2008. 

______. Lei nº 11.437 de 28.12.2006. Altera a destinação de receitas decorrentes da Contribuição 

para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional -CONDECINE, criada pela 

Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, visando ao financiamento de programas 

e projetos voltados para o desenvolvimento das atividades audiovisuais; altera a Medida 

Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, e a Lei no 8.685, de 20 de julho de 1993, 

prorrogando e instituindo mecanismos de fomento à atividade audiovisual; e dá outras 

providências. [2006e] Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2006/lei/l11437.htm>. Acesso em: 20 ago. 2008. 

______. Lei nº 11.652 de 07.04.2008. Institui os princípios e objetivos dos serviços de 

radiodifusão pública explorados pelo Poder Executivo ou outorgados a entidades de sua 

administração indireta; autoriza o Poder Executivo a constituir a Empresa Brasil de Comunicação 

– EBC; altera a Lei no 5.070, de 7 de julho de 1966; e dá outras providências. [2008a] Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11652.htm>. Acesso em: 

20 ago. 2008. 

______. Lei nº 12.485, de 12.09.2011. Dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso 

condicionado; altera a Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, e as Leis nos 

11.437, de 28 de dezembro de 2006, 5.070, de 7 de julho de 1966, 8.977, de 6 de janeiro de 1995, 

e 9.472, de 16 de julho de 1997; e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12485.htm>. Acesso em: 20 

jul. 2013. 

______.  Medida Provisória nº 2.228-1, de 6.09.2001. Estabelece princípios gerais da Política 

Nacional do Cinema, cria o Conselho Superior do Cinema e a Agência Nacional do Cinema - 

ANCINE, institui o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Nacional - 

PRODECINE, autoriza a criação de Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica 

Nacional - FUNCINES, altera a legislação sobre a Contribuição para o Desenvolvimento da 

Indústria Cinematográfica Nacional e dá outras providências.  Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2228-1.htm>. Acesso em: 06 ago. 2013. 

______.  Medida Provisória nº 398, de 10.10.2007. Institui os princípios e objetivos dos serviços 

de radiodifusão pública explorados pelo Poder Executivo ou outorgados a entidades de sua 



256 

 

 

 

administração indireta, autoriza o Poder Executivo a constituir a Empresa Brasil de Comunicação 

- EBC, e dá outras providências. [2007b] Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Mpv/398.htm>. Acesso em: 20 ago. 

2008. 

______.  Decreto-Lei nº 236, de 28.02.1967. Complementa e modifica a lei 4.117, de 27/08/1962 

(que institui o código brasileiro de telecomunicações). [1967a]. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0236.htm>. Acesso em: 20 jan. 2008. 

______.  Decreto-Lei nº 862, de 12.09.1969. Autoriza a criação da Emprêsa Brasileira de Filmes 

Sociedade Anônima (EMBRAFILME), e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0862.htm>. Acesso em: 25 abr. 

2014. 

______.  Decreto nº 20.047, de 27.05.1931. Regula a execução dos serviços de 

radiocomunicações no território nacional. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-20047-27-maio-1931-519074-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 20 fev. 2013. 

______.  Decreto nº 21.111, de 1.03.1932. [1932a] Aprova o regulamento para a execução dos 

serviços de radiocomunicação no território nacional. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21111-1-marco-1932-498282-

publicacaooriginal-81840-pe.html>. Acesso em: 20 fev. 2013. 

______.  Decreto nº 21.240, de 04.04.1932. [1932b] Nacionalizar o serviço de censura dos filmes 

cinematográficos, cria a "Taxa Cinematográfica para a educação popular e dá outras 

providências. Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-

21240-4-abril-1932-515832-publicacaooriginal-81522-pe.html>. Acesso em: 20 fev. 2013. 

______.  Decreto nº 24.655, de 11.07.1934. Dispõe sôbre a concessão e a execução dos serviços 

de radiodifusão e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24655-11-julho-1934-503561-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 20 fev. 2013. 

______.  Decreto nº 7.582, de 25.05.1945. Extingue o Departamento de Imprensa e Propaganda e 

cria o Departamento Nacional de Informações. Disponível em: 

<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=26721>. Acesso em: 20 fev. 

2013. 

______.  Decreto nº 9.788, de 06.09.1946. Extingue o Departamento Nacional de Informações e 

dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-

1946/Del9788.htm>. Acesso em: 20 fev. 2013. 

______.  Decreto nº 29.783, de 19.07.1951. Altera alguns dispositivos do regulamento aprovado 

pelo Decreto n° 21.111, de 1º de março de 1932, e estabelece novas normas para a execução dos 

serviços de radiodifusão e radiocomunicação em territórios nacional, complementares das 

estipuladas naquele regulamento. Disponível em: 



257 

 

 

 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-29783-19-julho-1951-337396-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 20 fev. 2013. 

______.  Decreto nº 37.608, de 14.07.1955. Institui no Ministério da Educação e Cultura um 

curso de altos estudos sociais e políticos, denominado Instituto Superior de Estudos Brasileiros, 

dispõe sobre o seu funcionamento e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-37608-14-julho-1955-336008-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 20 abr. 2014. 

______.  Decreto nº 50.450, de 12.04.1961. Regula a projeção de películas cinematográficas e a 

propaganda comercial através das emissoras de televisão e dá outras providências. [1961a]. 

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50450-12-abril-

1961-390081-republicacao-41719-pe.html>. Acesso em: 20 fev. 2013. 

______.  Decreto nº 50.666, de 30.05.1961. Cria o conselho de Telecomunicações e dá outras 

providências. [1961b]. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-

1969/decreto-50666-30-maio-1961-390252-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 20 fev. 

2013. 

______.  Decreto nº 50.840, de 23.06.1961. Modifica o Regulamento para a execução dos 

serviços de radiocomunicação, de que trata o Decreto n° 21.111 de 1º de março de 1932, e dá 

outras providências. [1961c]. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-

1969/decreto-50840-23-junho-1961-390341-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 20 fev. 

2013. 

______.  Decreto nº 70.066, de 26.01.1972. Dispõe sobre o Programa Nacional de Teleducação 

(PRONTEL) e dá outras providências. [1972a]. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-70066-26-janeiro-1972-418579-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 10 mar. 2013. 

______.  Decreto nº 70.185, de 23.02.1972. Dispõe sobre o Programa Nacional de Teleducação 

(PRONTEL) e dá outras providências. [1972b]. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-70185-23-fevereiro-1972-

418659-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 10 mar. 2013. 

______.  Decreto nº 77.299, de 16.03.1976. Cria, no Ministério da Educação e Cultura, o 

Conselho Nacional de Cinema - CONCINE - e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-77299-16-marco-1976-425826-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 15 mar. 2013. 

______.  Decreto nº 95.676, de 27.01.1988. Institui o sistema de comunicação social e 

divulgação da Administração Federal, e dá outras providências. [1988b] Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D95676.htm>. Acesso em: 15 mar. 

2013. 

______.  Decreto nº 96.291, de 11.07.1988. Altera o Regulamento dos Serviços Especiais de 

Repetição e de Retransmissão de Televisão, aprovado pelo Decreto n° 81.600, de 25 de abril de 



258 

 

 

 

1978, modificado pelos Decretos n° 84.064, de 8 de outubro de 1979, e n° 87.074, de 31 de 

março de l982. [1988d] Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-

1989/D96291.htm>. Acesso em: 25 abr. 2014. 

______.  Decreto nº 96.921, de 03.10.1988. Aprova o Estatuto da Fundação Centro Brasileiro de 

TV Educativa - FUNTEVÊ. [1988c] Disponível em: 

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/d96921.htm>. Acesso em: 15 mar. 

2013. 

______.  Decreto nº 98.052, de 15.08.1989. Altera a redação dos arts. 4° e 6° do Decreto n° 

95.676, de 27 de janeiro de 1988, que institui o sistema de comunicação social e divulgação da 

Administração Federal. [1989a] Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D98052.htm>. Acesso em: 15 mar. 

2013. 

______. Decreto nº 757, de 19.02.1993. Dispõe sobre a composição das Diretorias e dos 

Conselhos de Administração, Fiscal e Curador das entidades estatais que menciona. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0757.htm>. Acesso em: 24 abr. 2014. 

______. Decreto nº 2.593, de 15.05.1998. Aprova o Regulamento dos Serviços de Retransmissão 

e de Repetição de Televisão, ancilares ao Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2593.htm>. Acesso em: 24 abr. 2014. 

______. Decreto nº 4.121, de 7.02.2002. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos Comissionados e dos Cargos Comissionados Técnicos da Agência 

Nacional do Cinema - ANCINE, e dá outras providências. [2002b]Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4121.htm>. Acesso em: 24 abr. 2014. 

______. Decreto nº 4.283, de 25.06.2002. Estabelece período de vinculação da Agência Nacional 

do Cinema - ANCINE à Casa Civil da Presidência da República. [2002a]Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4283.htm>. Acesso em: 06 dez. 2013. 

______. Decreto nº 4.566, de 1.01.2003. Dispõe sobre a vinculação de entidades integrantes da 

Administração Pública Federal indireta, e dá outras providências. [2003c] Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4566.htm>. Acesso em: 24 abr. 2014. 

______. Decreto nº 4.805, de 12.08.2003. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério da Cultura, e dá 

outras providências. [2003b] Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4805.htm>. Acesso em: 03 maio 2014. 

______.  Decreto nº 4.858, de 13.10. 2003. Dispõe sobre a composição e funcionamento do 

Conselho Superior do Cinema, e dá outras providências. [2003a] Disponível em: 

<www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4858.htm>. Acesso em: 07 dez. 2013. 



259 

 

 

 

______.  Decreto nº 4.901, de 26.11.2003. Institui o Sistema Brasileiro de Televisão Digital - 

SBTVD, e dá outras providências. [2003d] Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4901.htm>. Acesso em: 15 dez. 2013. 

______.  Decreto nº 5.036, de 7.04.2004. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Cultura, e 

dá outras providências. [2004a] Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5036.htm#art7>. Acesso 

em: 03 maio 2014. 

______.  Decreto nº 5.820, de 29.06.2006. Dispõe sobre a implantação do SBTVD-T, estabelece 

diretrizes para a transição do sistema de transmissão analógica para o sistema de transmissão 

digital do serviço de radiodifusão de sons e imagens e do serviço de retransmissão de televisão, e 

dá outras providências. [2006d] Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5820.htm>. Acesso em: 

03 maio 2014. 

______.  Decreto nº 6.246, de 24.10.2007. Cria a Empresa Brasil de Comunicação - EBC, aprova 

seu Estatuto e dá outras providências. [2007f] Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6246.htm>. Acesso em: 

03 maio 2014. 

______.  Decreto nº 6.689, de 11 dez. 2008. Aprova o Estatuto Social da Empresa Brasil de 

Comunicação S.A. - EBC e revoga o art. 4º do Decreto no 6.246, 24 de outubro de 2007.  [2008b] 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2008/Decreto/D6689.htm>. Acesso em: 03 maio 2014. 

______.  Decreto nº 6.835, de 30.04.2009. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Cultura, e 

dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2009/Decreto/D6835.htm#art6>. Acesso em: 03 maio 2014. 

______. Decreto de 26 de abril de 2005. Cria Grupo de Trabalho Interministerial com a 

finalidade de elaborar anteprojeto de lei de regulamentação dos arts. 221 e 222 da Constituição e 

da organização e exploração dos serviços de comunicação social eletrônica, e dá outras 

providências. [2005b] Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2005/Dnn/Dnn10513.htm. Acesso em: 18 abr. 2012. 

_____. Decreto de 17 de janeiro de 2006. Cria a Comissão Interministerial para elaborar 

anteprojeto de lei de regulamentação dos arts. 221 e 222 da Constituição e da organização e 

exploração dos serviços de comunicação social eletrônica. [2006c] Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Dnn/Dnn10754.htm#art10. Acesso 

em: 18 abr. 2012. 

_____. Decreto de 29 de maio de 2007. Institui Grupo de Trabalho Interministerial com a 

finalidade de elaborar estudos, promover debates e propor diretrizes e medidas para 

implementação do sistema brasileiro de televisão pública, no âmbito do Poder Executivo Federal, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Dnn/Dnn10513.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Dnn/Dnn10513.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Dnn/Dnn10754.htm#art10


260 

 

 

 

e da rede nacional de televisão pública, e dá outras providências. [2007d] Disponível em: 

http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/94746/decreto-07. Acesso em: 20 fev. 2014. 

_____. Decreto de 21 de julho de 2010. Cria Comissão Interministerial para elaborar estudos e 

apresentar propostas de revisão do marco regulatório da organização e exploração dos serviços de 

telecomunicações e de radiodifusão. [2010b]Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Dnn/Dnn12700.htm#art8. Acesso 

em: 18 abr. 2012. 

______. Ministério da Cultura. Minuta original do projeto pela criação da Agência Nacional do 

Cinema e do Audiovisual. Brasília, 2004. [2004b] Disponível em: 

<www.cultura.gov.br/projetoancinav>. Acesso em: 19 ago. 2004. 

_______. Proposta de EM (Projeto de Lei da Ancinav): exposição de motivos. [Brasília, 2004]. 

[2004c] 

______.  Ministério das Comunicações. Portaria nº 93, de 19.07.1989. Estabelecer o 

Regulamento dos Serviços Especiais de Repetição e de Retransmissão de Televisão. [1989b] 

Disponível em: <http://www.mc.gov.br/portarias/24705-portaria-n-93-de-19-de-julho-de-1989>. 

Acesso em: 15 mar. 2013. 

______.  Ministério da Educação e Ministério da Infra-estrutura. Portaria Interministerial nº 236, 

de 29.10.1991. [1991a] Disponível em: 

<http://www.anatel.gov.br/hotsites/Direito_Telecomunicacoes/TextoIntegral/NOR/prt/conjunta_

19911029_236.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Dnn/Dnn12700.htm#art8


261 

 

 

 

APÊNDICE A 

Quadro das emendas parlamentares apresentadas à MP n.º 398/2007



262 

 

 

 

 

Nº Autor  Partido 
Artigo 

da MP 
 Resumo Voto do relator Justificativa Aspecto 

1 
Sen. Álvaro 

Dias  
PSDB Todos  Suprime todos os artigos da MP Inadmissibilidade Contrário à norma jurídica Diversos 

2 
Dep. Flávio 

Dino  

PC do 

B 
1º  

Introduz a expressão “por órgãos” no 

caput do artigo. 
Rejeição 

O art. 2º já estabelece que 

os serviços serão prestados 

por órgãos do Poder 

Executivo 

Princípios 

3 
Dep. Flávio 

Dino  

PC do 

B 

2º, 

inciso I  

Retira do texto a expressão “estatal”, 

para eliminar a distinção entre sistema 

público e estatal. 

Rejeição 

Reproduz princípio 

extraído do texto 

constitucional 

Princípios 

4 

Dep. 

Leonardo 

Vilela  

PMDB 

2º, 

inciso 

IV  

Altera a redação detalhando aspectos 

relacionados à formação do cidadão. 
Rejeição 

Não agrega novas ideias à 

MP 
Princípios 

5 
Sen. Marisa 

Serrano  
PSDB 2º  

Adiciona princípios a serem respeitados 

pela radiodifusão pública. 
Rejeição 

Refere-se princípios 

constitucionais que devem 

ser obedecidos pela 

administração pública 

Princípios 

6 
Dep. Arnaldo 

Faria de Sá  
PTB 2º  

Adiciona princípio a ser respeitado pela 

radiodifusão pública. 
Rejeição 

Proibição já aparece 

explicitamente no inciso 

VII do art. 11 

Princípios 

7 
Dep. Onyx 

Lorenzoni  
DEM 2º  

Adiciona princípio a ser respeitado pela 

radiodifusão pública. 
Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 6 
Princípios 

8 
Dep. Flávio 

Dino  

PC do 

B 
3º  Mesmo objetivo da Emenda nº 2. Rejeição 

O art. 2º já estabelece que 

os serviços serão prestados 

por órgãos do Poder 

Executivo 

Princípios 

9 

Dep. 

Leonardo 

Vilela  

PMDB 3º  

Introduz no inciso III a ética pública 

como um dos princípios a serem 

fomentados pela radiodifusão pública. 

Rejeição 
Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 5 
Princípios 
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10 

Dep. Maria 

do Carmo 

Lara  

PT 3º  

Substitui o “direito à informação” 

que deve ser garantido pela 

radiodifusão pública ao cidadão pelo 

“direito à comunicação”. 

Aprovação 
Aderência aos princípios 

da Carta de Brasília 
Princípios 

11 
Dep. 

Eduardo 

Valverde  

PT 3º e 15  

Altera o inciso V para garantir a 

exibição de conteúdos produzidos por 

diversas etnias e inclui um novo inciso 

que trata da promoção da diversidade 

étnica da população brasileira. No 

art. 15, inclui a diversidade étnica 

como critério de representação no 

Conselho Curador. 

Relevância 

quanto à 

primeira parte 

Provimento parcial. 

Similar à justificativa 

para aprovação da 

emenda de nº 10. 

Princípios 

12 

Dep. Maria 

do Carmo 

Lara  

PT 

3º, 

inciso 

V  

Altera redação para garantir a 

veiculação pela EBC de produção 

regional e independente. 

Aprovação 

Similar à justificativa 

para rejeição da emenda 

de nº 10 

Princípios 

13 
Sen. Marisa 

Serrano  
PSDB 

3º, 

inciso 

VII  

Retira a possibilidade da EBC atuar de 

forma competitiva, buscando o interesse 

do maior número de ouvintes e 

telespectadores. 

Rejeição 

Inadmissibilidade de 

proposta que vise impedir 

que a programação atraia o 

interesse de ouvintes e 

telespectadores 

Princípios 

14 
Dep. Onyx 

Lorenzoni  
DEM 

3º, 

inciso 

VII  

Similar à emenda 13. Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

13 

Princípios 

15 
Dep. Carlos 

Hauly  
PSDB 3º  

Acrescenta nos objetivos a promoção da 

integração com o Mercado Comum e 

com os países de língua portuguesa. 

Rejeição 
Objetivo já contemplado 

em acordos internacionais 
Princípios 

16 
Sen. Flexa 

Ribeiro  
PSDB 3º  

Acrescenta nos objetivos a promoção de 

oportunidades para a apresentação de 

pontos de vistas contrastantes sobre 

fatos e questões. 

Relevância 
Aderência aos princípios 

da Carta de Brasília 
Princípios 

17 
Dep. Raul 

Jungmann  
PPS 3º  

Inclui como objetivo a expressão da 

diversidade de gênero, étnico-racial, 

cultural e social brasileira. 

Relevância 
Aderência aos princípios 

da Carta de Brasília 
Princípios 



264 

 

 

 

18 
Dep. Onyx 

Lorenzoni  
DEM 4º  

Suprime a possibilidade de parcerias 

com empresas privadas para a prestação 

dos serviços de radiodifusão pública. 

Rejeição 

A hipótese de parceria é 

colocada em seus devidos 

termos no inciso II do Art 

8º 

Financiamento 

19 
Dep. Paulo 

Renato  
PSDB 5º 

Veda a publicidade que, direta ou 

indiretamente, caracterize promoção 

pessoal de autoridade ou de servidor 

público. 

Rejeição 
Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 5 
Princípios 

20 
Dep. Onyx 

Lorenzoni  
DEM 6º 

Retira os “serviços conexos” do rol de 

serviços a serem prestados pela EBC. 
Rejeição 

Adequação do termo pela 

impossibilidade de 

enumeração 

Financiamento 

21 
Dep. Jofran 

Frejat  
PR 

6º, par. 

único  

Altera a sede e o foro da EBC do Rio de 

Janeiro para Brasília. 
Rejeição 

Conveniência operacional 

face à atuação da Acerp 

estar centrada no Rio de 

Janeiro 

Gestão 

22 
Sen. Cícero 

Lucena  
PSDB 

6º, par. 

único  
Similar à emenda nº 21. Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

21 

Gestão 

23 
Dep. Luiz 

Carlos Hauly 
PSDB 

6º, par. 

único  

Substitui parágrafo único que determina 

a inserção da Bandeira Nacional na 

divulgação da EBC, vedando a 

utilização de qualquer símbolo próprio. 

Rejeição 
Não há razão para tal 

proibição 
Princípios 

24 
Dep. Otavio 

Leite 
PSDB 

6º, par. 

Único 

Altera a localização do escritório central 

da EBC de Brasília para o Rio de 

Janeiro. 

Rejeição 

Ignora vinculação da 

EBEC à Secom-PR, que 

funciona na Capital 

Federal. 

Gestão 

25 

Dep. Geraldo 

Magela e 

outros 

PT 
6º, par. 

Único 

Altera a sede e o foro da EBC do Rio de 

Janeiro para Brasília e determina 

instalação de escritório de representação 

da empresa no Rio de Janeiro. 

Rejeição 

Conveniência operacional 

face à atuação da Acerp 

estar centrada no Rio de 

Janeiro 

Gestão 

26 
Dep. Luiz 

Carlos Hauly  
PSDB 6º 

Acrescenta parágrafo vedando a 

constituição de sedes administrativas ou 

representações da EBC no exterior. 

Rejeição 

Possibilidade de 

comprometer a qualidade 

do jornalismo a ser 

veiculado pela emissora 

Gestão 

27 
Dep. 

Leonardo 
PMDB 6º 

Acrescenta parágrafo vedando a 

veiculação de nomes, símbolos e 
Rejeição 

Reitera dispositivo 

constitucional 
Princípios 
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Vilela  imagens que caracterizem promoção 

pessoal. 

28 
Dep. Onyx 

Lorenzoni 
DEM Todos  

Substitutivo global à MP, abrangendo o 

texto das demais emendas apresentadas 

pelo autor. 

Rejeição 

Conteúdo 

predominantemente 

divergente em relação à 

MP 

Diversos 

29 
Dep. Paulo 

Renato  
PSDB 

8º, 

incisos 

VII e 

VIII e § 

1º 

Suprime os dispositivos de modo a 

retirar da EBC a competência para 

distribuir publicidade legal e para o 

exercício de outras atividades afins a 

serem definidas. 

Rejeição 

Propriedade e precisão da 

atribuição à EBC da 

competência para 

distribuição de publicidade 

legal. 

Financiamento 

30 
Dep. Mendes 

Ribeiro Filho  
PMDB 

8º, 

inciso 

VII e § 

1º e 11, 

inciso 

VII e § 

2º 

Suprime os dispositivos de modo a 

retirar da EBC a competência para 

distribuir publicidade legal e ainda para 

excluir a possibilidade de auferir 

receitas provenientes dessa atividade. 

Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

29 

Financiamento 

31 

Dep. Luiz 

Paulo Vellozo 

Lucas 

PSDB 

8º, 

inciso 

VII e § 

1º e 11, 

inciso 

VII e §  

Idêntica à emenda 30. Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

29 

Financiamento 

32 
Sen. Pedro 

Simon  
PMDB 8º, § 2º  

Suprime parágrafo, eliminando as 

hipóteses de dispensa de licitação nele 

previstas. 

Rejeição 

Possíveis impropriedades 

devem ser sanadas pela 

inserção de diretriz 

determinando igualdade de 

tratamento às entidades 

com as quais a EBC 

celebrará convênios 

Financiamento 

33 
Dep. Onyx 

Lorenzoni  
DEM 

8º, § 2º, 

II 

Suprime inciso que autoriza a dispensa 

de licitação para contratação da EBC 

por órgão ou entidade da administração 

pública. 

Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

32 

Financiamento 
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34 
Dep. Paulo 

Renato  
PSDB 8º, § 2º  Similar à emenda 32. Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

32 

Financiamento 

35 
Dep. Onyx 

Lorenzoni  
DEM 8º, III  

Suprime a expressão “ou privadas”, de 

modo a limitar às entidades públicas a 

possibilidade de cooperação mediante 

convênio. 

Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

32 

Financiamento 

36 
Sen. Marisa 

Serrano  
PSDB 8º, III  Similar à emenda 35. Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

32 

Financiamento 

37 
Dep. Onyx 

Lorenzoni  
DEM 8º, VIII  

Acrescenta ao inciso a expressão 

“observado o art. 6º desta Lei”, com o 

intuito de condicionar as atividades da 

EBC aos princípios e objetivos da 

radiodifusão pública. 

Rejeição 

Desprovimento de efeitos 

da expressão “observado o 

art. 6º desta lei”. 

Financiamento 

38 
Sen. Heráclito 

Fortes  
DEM 8º  

Acrescenta inciso que atribui 

exclusividade à EBC na veiculação da 

comunicação e divulgação social do 

Poder Executivo. 

Rejeição 

Impossibilidade de 

substituição completa de 

empresas privadas pela 

EBC 

Financiamento 

39 
Sen. Álvaro 

Dias  
PSDB 8º, § 2º  Similar à emenda nº 32. Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

32 

Financiamento 

40 
Dep. Luiz 

Carlos Hauly 
PSDB 

8º, § 2º, 

I  

Limita a dispensa de licitação aos 

ajustes celebrados com entidades 

públicas, reduzindo o prazo máximo dos 

mesmos de dez para cinco anos, 

admitida a renovação por igual período. 

Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

32 

Financiamento 

41 
 Sen. Pedro 

Simon 
PMDB Novos  

Acrescenta dois artigos após o oitavo 

para obrigar a EBC a dedicar parte de 

sua programação diária a programas 

especificamente concebidos para as 

crianças. 

Rejeição 

Nível de detalhamento 

incompatível com o texto 

legal. 

Princípios 
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42 
Dep. Onyx 

Lorenzoni  
DEM 

9º, §§ 

2º e 3º  

Altera a redação referente à participação 

no capital da EBC de entidades da 

administração indireta federal, bem 

como de Estados, do Distrito Federal e 

de Municípios, com o intuito de vedar 

participação de capital da iniciativa 

privada. 

Rejeição 

Improcedência uma vez 

que empresas públicas, por 

definição, não podem 

admitir participação de 

capital privado. 

Financiamento 

43 
Sen. Pedro 

Simon  
PMDB 9º  

Acrescenta parágrafo que dispõe sobre a 

fiscalização da EBC pelo Conselho de 

Comunicação Social, pelo Tribunal de 

Contas da União e por outras cortes de 

contas. 

Rejeição 

Inexistência de razão para 

distinção da EBC quanto às 

normas de controle em 

relação às demais empresas 

públicas. 

Gestão 

44 
Sen. Papaléo 

Paes 
PSDB  9º  

Acrescenta parágrafo para determinar a 

adoção, pela EBC, das “melhores 

práticas de governança corporativa”. 

Rejeição 

Ausência de conteúdo 

normativo. O texto enuncia 

meros princípios 

administrativos. 

Gestão 

45 
Dep. Paulo 

Renato  
PSDB 9º  

Acrescenta parágrafo que determina a 

divulgação anual do número de 

empregados, contratados, terceirizados e 

prestadores de serviço da EBC. 

Rejeição 

Impossibilidade de 

avaliação das contratações 

com base nas informações 

divulgadas. 

Gestão 

46 
Dep. Arnaldo 

Faria de Sá  
PTB 

11, 

inciso II  

Suprime o dispositivo que elenca entre 

os recursos da EBC receitas de 

exploração dos serviços de radiodifusão. 

Rejeição 

Restrição injustificada para 

obtenção de receitas 

provenientes da exploração 

dos serviços de 

radiodifusão pública 

Financiamento 

47 
Dep. Moreira 

Mendes  
PPS 

11, 

inciso II  

Restringe as receitas de exploração do 

serviço de radiodifusão àquelas 

relacionadas com a cessão de diretos de 

programação. 

Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

46 

Financiamento 

48 
Dep. Luiza 

Erundina  
PSB 

11, 

inciso 

III  

Veda a obtenção de receitas oriundas de 

prestação a entes privados de serviços 

de distribuição de conteúdo, modelos de 

programação, licenciamento de marcas e 

produtos. 

Rejeição 

Não se justifica o 

impedimento de 

veiculação, por empresas 

privadas, de publicidade 

institucional na EBC 

Financiamento 
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49 
Dep. Arnaldo 

Faria de Sá  
PTB 

11, 

inciso 

V e VI  

Adiciona ao final dos incisos referência 

às Leis nº 8.313/91, 8.685/93 e 

11.437/06, de modo a subordinar 

àquelas normas as receitas da EBC, no 

que tange à publicidade institucional. 

Rejeição 

Não se justifica a limitação 

da publicidade institucional 

à exigência de aprovação 

em leis de incentivo. 

Financiamento 

50 
Dep. Onyx 

Lorenzoni  
DEM 

11, 

inciso 

V e VI  

Similar à emenda 49. Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

49 

Financiamento 

51 
Dep. Luiza 

Erundina  
PSB 

11, 

inciso 

V  

Restringe o patrocínio de programas, 

eventos e projetos da EBC a entidades 

públicas. 

Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

48 

Financiamento 

52 
Sen. Cícero 

Lucena  
PSDB 

11, 

inciso 

VI e § 

1º 

Restringe a publicidade institucional 

voltada a programas e projetos 

especificados no inciso VI à forma de 

apoio cultural, cuja definição é dada 

no § 1º alterado. 

Aprovação 

Necessidade de melhor 

definir o que seja “apoio 

cultural" 

Financiamento 

53 
Dep. Luiza 

Erundina  
PSB 

11, 

inciso 

VI  

Restringe a entidades públicas o 

patrocínio de programas, eventos e 

projetos de utilidade pública da EBC. 

Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

48 

Financiamento 

54 
Dep. Onyx 

Lorenzoni  
DEM 

11, 

inciso 

VIII 

Suprime o inciso, sob a alegação de que 

o assunto já esta tratado nos incisos V e 

VI. 

Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

49 

Financiamento 

55 
Dep. Onyx 

Lorenzoni 
DEM 

11, 

inciso 

IX 

Suprime as expressões “internacionais” 

e “privadas”, de forma a limitar a 

entidades nacionais públicas a obtenção 

de recursos provenientes de acordos e 

convênios. 

Rejeição 

Inexistência de justificativa 

para tal cerceamento à 

atuação de uma empresa 

pública. 

Financiamento 

56 
Dep. Paulo 

Renato  
PSDB 

11, 

inciso 

X  

Suprime inciso que permite à EBC obter 

recursos mediante rendimento de suas 

aplicações financeiras. 

Rejeição 

Inexistência de justificativa 

para tal cerceamento à 

obtenção de receitas pela 

EBC. 

Financiamento 

57 

Dep. Maria 

do Carmo 

Lara  

PT 

11, 

inciso 

XI  

Condiciona à aprovação do Conselho 

Curador a obtenção de recursos 

provenientes de outras fontes que não as 

enumeradas no texto. 

Rejeição 

Adequação do artigo 

conforme justificativa para 

acatamento parcial da 

emenda nº 59 

Financiamento 
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58 
Dep. Onyx 

Lorenzoni  
DEM 

11, 

inciso 

XI  

Suprime inciso que admite recursos 

provenientes de outras fontes que não as 

enumeradas no texto. 

Rejeição 

Adequação do artigo 

conforme justificativa para 

acatamento parcial da 

emenda nº 59 

Financiamento 

59 
Dep. Moreira 

Mendes  
PPS 

11, 

inciso 

XI  

Condiciona a obtenção de recursos 

provenientes de outras fontes que não as 

enumeradas no texto ao não 

comprometimento da liberdade e 

pluralidade de conteúdo. 

Pertinência 

Acata a sugestão de 

condicionamento, em 

termos mais amplos, ao 

não comprometimento dos 

princípios e objetivos da 

radiodifusão pública. 

Financiamento 

60 
Dep. Paulo 

Renato  
PSDB 11, § 1º  

Proíbe que a publicidade institucional 

contenha trilha sonora, informação 

sobre preço, endereço, jingle ou 

qualquer outra informação de cunho 

comercial e promocional. 

Rejeição 

Incompatibilidade do nível 

de detalhamento com o 

restante do texto proposto. 

Financiamento 

61 
Sen. Papaléo 

Paes  
PSDB 

11, 

incisos 

V, VI e 

§ 1º 

Altera a redação dos incisos V e VI para 

definir que as respectivas receitas serão 

obtidas na forma da Lei nº 8.313, de 91 

e altera o § 1º para definir apoio 

cultural. 

Relevância 

Provimento parcial. 

Similar à justificativa para 

aprovação da emenda de nº 

52 

Financiamento 

62 

Dep. 

Arnaldo 

Faria de Sá  

PTB 11 
Insere novo parágrafo definindo 

apoio cultural. 
Aprovação 

Similar à justificativa 

para aprovação da 

emenda de nº 52 

Financiamento 

63 
Dep. Raul 

Jungmann  
PPS 

13, 

inciso I  

Submete a nomeação de Presidente do 

Conselho de Administração da EBC à 

aprovação prévia do indicado pelo 

Senado Federal. 

Rejeição 

Manifesta dificuldade que 

o Senado Federal encontra 

para apreciar de forma 

criteriosa o grande número 

de indicados para os cargos 

já determinados por lei. 

Gestão 

64 
Sen. Álvaro 

Dias  
PSDB 

13, 14, 

15 e 19 

Submete à aprovação prévia pelo 

Senado Federal a nomeação de 

membros do Conselho de 

Administração, do Conselho Fiscal, do 

Conselho Curador, do Diretor-

Presidente e do Diretor-Geral da EBC. 

Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

63. Ademais, a medida não 

amplia representatividade e 

a diversidade desejáveis à 

composição do Conselho. 

Gestão 
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65 
Sen. Cícero 

Lucena  
PSDB 13 

Estabelece requisitos de reputação, 

formação e experiência para nomeação 

de membros do Conselho de 

Administração da EBC, submetendo-os 

à aprovação prévia pelo Senado Federal 

e acrescenta vedações aos dirigentes e 

empregados da EBC quanto ao exercício 

de outra atividade no setor. 

Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

63, além de tolher a 

liberdade de escolha do 

poder executivo. 

Gestão 

66 
Dep.Luiz 

Carlos Hauly  
PSDB 

13, 

incisos 

V e VI  

Inclui dois membros no Conselho de 

Administração da EBC, como 

representantes da sociedade civil, a 

serem indicados pela Câmara dos 

Deputados e pelo Senado Federal. 

Rejeição 

Consiste em um atentado 

ao princípio da separação 

de Poderes. 

Gestão 

67 
Dep. Flávio 

Dino  

PC do 

B 

13, 

inciso 

VI  

Acrescenta ao Conselho de 

Administração da EBC um membro 

representante dos trabalhadores da 

empresa. 

Rejeição 

Funcionários já têm 

representação assegurada 

no Conselho Curador 

Gestão 

68 

Dep. 

Vanderley 

Macris  

PSDB 13 

Acrescenta parágrafo fixando o mandato 

dos membros do Conselho de 

Administração da EBC em dois anos, 

prorrogáveis por igual período, vedada 

nova recondução. 

Rejeição 

Inexistência de 

justificativas para a 

conveniência das 

alterações propostas. 

Gestão 

69 
Dep. Flávio 

Dino  

PC do 

B 
13, § 2º  

Altera o processo de votação no 

Conselho de Administração, 

determinando que o voto de qualidade 

só ocorra em 2º turno de votação, caso 

permaneça empate verificado no 1º 

turno. 

Rejeição 

Inexistência de 

aperfeiçoamento do 

processo de decisão 

naquele colegiado. 

Gestão 

70 

Dep. 

Vanderley 

Macris  

PSDB 14, § 2º  

Reduz o mandato de membros do 

Conselho Fiscal de quatro para dois 

anos, prorrogáveis por igual período, 

vedada nova recondução. 

Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

68 

Gestão 

71 
Sen. Álvaro 

Dias  
PSDB 

14, § 2º 

e 15, § 

4º 

Reduz de quatro para dois anos os 

mandatos de membros do Conselho 

Fiscal e dos membros do Conselho 

Curador representantes da sociedade 

Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

68 

Gestão 
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civil. 

72 
Dep. Flávio 

Dino  

PC do 

B 
14, § 3º  

Caracteriza como extraordinária 

reunião do Conselho Fiscal convocada 

pelo Conselho de Administração. 

Aprovação 
Pertinência da 

retificação. 
Gestão 

73 
Sen. Papaléo 

Paes  
PSDB 15 

Submete a nomeação de membros do 

Conselho Curador da EBC à aprovação 

prévia do indicado pelo Senado Federal, 

ampliando as limitações referentes a 

parentesco dos indicados e vedando a 

indicação de pessoa filiada a partido 

político. 

Rejeição 

Medida não amplia 

representatividade e a 

diversidade desejáveis à 

composição do Conselho. 

Gestão 

74 
Dep. Paulo 

Renato  
PSDB 15 

Altera a composição do Conselho 

Curador da EBC. 
Rejeição 

Adoção de solução distinta 

da preconizadas por esta 

emenda. 

Gestão 

75 

Dep. 

Humberto 

Souto  

PPS 15 

Detalha a composição do Conselho 

Curador da EBC e define a forma de 

indicação dos membros representantes 

da sociedade civil. 

Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

74. 

Gestão 

76 
Dep. Flávio 

Dino  

PC do 

B 

15, § 1º, 

II  

Amplia de um para dois o número de 

representantes dos funcionários no 

Conselho Curador e determina a escolha 

dos mesmos mediante voto direto. 

Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

74. 

Gestão 

77 
Dep. Flávio 

Dino  

PC do 

B 
15, § 1º  

Inclui no Conselho Curador da EBC 

Deputado Federal indicado pelo Líder 

da Minoria na Câmara dos Deputados. 

Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

74 

Gestão 

78 
Dep. Onyx 

Lorenzoni  
DEM 15, § 1º  

Inclui no Conselho Curador da EBC um 

representante do Conselho de 

Comunicação Social. 

Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

74. 

Gestão 

79 
Dep. Flávio 

Dino  

PC do 

B 

15, § 2º, 

II  

Exclui a possibilidade de ocupante de 

cargo em comissão de livre provimento 

ser representante dos funcionários no 

Conselho Curador da EBC. 

Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

74. 

Gestão 
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80 
Dep. Geraldo 

Magela  
PT 15, § 3º  

Permite a renovação, por uma única vez, 

de mandato de membro do Conselho 

Curador. 

Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

68. 

Gestão 

81 
Dep. Dr. 

Ubiali  
PSB 

15, §§ 

3º e 5º  

Amplia para quatro anos o mandato de 

Conselheiro representante dos 

funcionários, permitindo sua 

recondução, por uma única vez, e dispõe 

sobre Conselheiros temporários com 

mandato até a edição do Estatuto da 

EBC. 

Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

68. 

Gestão 

82 

Dep. Maria 

do Carmo 

Lara  

PT 15, § 5º  

Altera processo de escolha para os 

primeiros membros do Conselho 

Curador da EBC, prevendo que 8 sejam 

escolhidos pelo Presidente da República 

e 7 diretamente pela sociedade civil. 

Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

74. 

Gestão 

83 
Dep. Flávio 

Dino  

PC do 

B 
15 

Acrescenta parágrafo que torna 

obrigatória a nomeação de ao menos 

um membro do Conselho Curador 

por região. 

Aprovação 

O texto faz menção à 

emenda pelo não 

acolhimento, mas se 

manifesta na conclusão 

pela aprovação. 

Gestão 

84 
Dep. Flávio 

Dino  

PC do 

B 
15, § 10  

Acrescenta hipótese para perda de 

mandato de membro do Conselho 

Curador nos casos de iniciativa da 

maioria absoluta da Câmara dos 

Deputados ou do Senado Federal, ou 

ainda mediante iniciativa de 200.000 

cidadãos. 

Rejeição 
Hipóteses desnecessárias e 

de difícil exeqüibilidade. 
Gestão 

85 
Dep. Flávio 

Dino  

PC do 

B 
15 

Acrescenta parágrafo para determinar 

que as reuniões do Conselho Curador 

sejam públicas, exceto quando houver 

solicitação em contrário, acatada pelo 

Conselho. 

Rejeição 

Publicidade das reuniões 

do Conselho Curador 

estará adequadamente 

assegurada pela divulgação 

de suas deliberações. 

Gestão 

86 
Sen. Pedro 

Simon  
PMDB 

16, § 2º 

e 17, 

par. 

Único  

Determina que as regras para renovação 

dos membros do Conselho Curador que 

representam a sociedade civil sejam 

fixadas em lei. 

Rejeição 

Adoção de solução distinta 

da preconizadas por esta 

emenda. 

Gestão 
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87 
Dep.Otavio 

Leite  
PSDB 17 

Acrescenta inciso atribuindo ao 

Conselho Curador a incumbência de 

zelar pela não interferência político-

partidária na gestão e na linha editorial 

da EBC. 

Rejeição 

Redundância face ao 

disposto no art. 2º, V, 

combinado com o art. 17, 

II. 

Gestão 

88 
Dep. Flávio 

Dino  

PC do 

B 
17 

Acrescenta parágrafo determinado que 

Conselho Curador observe o 

cumprimento de cotas de programação 

mínimas de 10% para a produção 

oriunda de cada região. 

Rejeição 
Redundância face ao 

disposto no art. 2º, IV. 
Gestão 

89 
Dep. Flávio 

Dino  

PC do 

B 
Novo  

Acrescenta artigo determinando que o 

Conselho Curador da EBC possa ser 

acionado pelas entidades que enumera 

para propor alterações de programação. 

Rejeição 
Inexistência de justificativa 

para adoção da medida 
Gestão 

90 
Sen. Heráclito 

Fortes  
DEM 19 

Submeta a nomeação do Diretor-

Presidente e do Diretor-Geral da EBC à 

aprovação prévia pelo Senado Federal. 

Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

63. 

Gestão 

91 
Sen. Marisa 

Serrano 
PSDB 19 

Acrescenta parágrafo obrigando os 

membros da Diretoria Executiva da 

EBC à prestação de esclarecimentos 

periódicos ao Senado Federal. 

Rejeição 

Inexistência de justificativa 

para o controle externo da 

EBC pelo Congresso 

Nacional. 

Gestão 

92 

Dep. 

Leonardo 

Vilela  

PMDB 19 

Submete à aprovação prévia pelo 

Senado Federal a nomeação de Diretor-

Presidente e de Diretor-Geral da EBC, 

exigindo para o primeiro curso superior 

de jornalismo e experiência de gerência 

em empresa semelhante. 

Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

63. 

Gestão 

93 
Dep. Raul 

Jungmann  
PPS 19 Similar à emenda 90. Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

63. 

Gestão 

94 

Dep. 

Vanderley 

Macris  

PSDB 19 

Reduz de seis para quatro o número 

máximo de Diretores eleitos e 

destituíveis pelo Conselho de 

Administração. 

Rejeição 

O número e atribuição dos 

diretores foi definido em 

função das reais 

necessidades da EBC, e 

não ao acaso. 

Gestão 
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95 
Sen. Heráclito 

Fortes  
DEM 19, § 3º  

Transfere do Conselho Curador da EBC 

para o Senado Federal a competência 

para emitir voto de desconfiança em 

membro da Diretoria Executiva da 

empresa, para fins de destituição. 

Rejeição 

Redução do relevante 

papel a ser desempenhado 

pelo Conselho Curador. 

Gestão 

96 
Sen. Heráclito 

Fortes  
DEM Novo  

Acrescenta artigo que dispõe sobre o 

controle externo da EBC, a ser exercido 

pelo Congresso Nacional. 

Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

91. 

Gestão 

97 
Sen. Pedro 

Simon  
PMDB 22 

Suprime os §§ 2º, 3º, 4º e 5º que 

permitem à EBC contratar pessoal 

técnico e administrativo por tempo 

determinado. 

Rejeição 

Consideração de 

autorização afigura-se 

indispensável à 

implantação da EBC. 

Gestão 

98 
Sen. Álvaro 

Dias  
PSDB 22 Similar à emenda 97. Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

97. 

Gestão 

99 
Dep.Duarte 

Nogueira  
PSDB 22 

Suprime os §§ 2º, 3º e 4º, de modo a 

restringir as possibilidades de 

contratação de pessoal por tempo 

determinado. 

Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

97. 

Gestão 

100 
Dep.Flávio 

Dino  

PC do 

B 
22 

Suprime o § 5º, para eliminar 

possibilidade de contratação de pessoal 

por tempo determinado mediante 

simples análise curricular. 

Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

97. 

Gestão 

101 
Dep.Andréia 

Zito  
PSDB 22 Similar à emenda 100. Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

97. 

Gestão 

102 
Dep. Luiz 

Carlos Hauly  
PSDB 22 

Acrescenta parágrafo determinando 

preferência em favor de candidatos 

aprovados em concurso da Radiobras 

para a contratação temporária pela EBC. 

Rejeição 

Possibilidade de 

inadequação de perfil 

profissional. 

Gestão 

103 
Sen. Flexa 

Ribeiro  
PSDB 23 

Suprime o artigo, que permite à EBC 

patrocinar entidade fechada de 

previdência privada. 

Rejeição 
Procedimento usual em 

outras empresas públicas. 
Gestão 

104 
Sen. Pedro 

Simon  
PMDB 25 

Suprime o artigo, que determina a 

adoção de regulamento simplificado 

para contratação de serviços e aquisição 

Rejeição 

Preservação dessa 

prerrogativa possibilita à 

EBC atuar com agilidade e 

Gestão 
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de bens, a ser editado por decreto. eficiência. 

105 

Dep. 

Vanderley 

Macris  

PSDB 26, § 2º  

Suprime expressão que permite ajuste 

na classificação de dotações 

orçamentárias a serem transpostas para a 

EBC. 

Rejeição 

A redação original atende 

adequadamente às 

necessidades de adaptação 

do contrato. 

Financiamento 

106 
Dep. Flávio 

Dino  

PC do 

B 
26, § 2º  

Desdobra o parágrafo para conferir 

maior clareza às disposições referentes à 

programação orçamentária. 

Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

105. 

Financiamento 

107 
Dep. Otavio 

Leite  
PSDB 26 

Acrescenta parágrafo para permitir que 

contratados pela Acerp permaneçam 

nessa condição junto à EBC. 

Rejeição 

A concessão viola a 

exigência de concurso para 

o provimento de empregos 

públicos. 

Gestão 

108 
Dep. Otavio 

Leite  
PSDB 26 

Similar à emenda 107, do mesmo autor, 

em outros termos. 
Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

107. 

Gestão 

109 
Dep. Otavio 

Leite  
PSDB 26 

Acrescenta parágrafo para determinar a 

preservação do acervo técnico e da 

produção televisiva da Acerp. 

Rejeição 

Inadequação da premissa à 

inflexibilidade do texto 

legal. 

Gestão 

110 
Dep. Otavio 

Leite  
PSDB 26 

Acrescenta parágrafo para facultar a 

cessão à EBC de servidor atualmente à 

disposição da Acerp. 

Rejeição 

Possibilidade de cessão já é 

facultada pelo § 7º do art. 

93 da Lei nº 8.112. 

Gestão 

111 
Sen. Pedro 

Simon  
PMDB 27 

Suprime o artigo, que determina ser 

inexigível licitação para a contratação, 

pela EBC, de trabalhos nas áreas 

artística, audiovisual e jornalística. 

Rejeição 

A emenda desconsidera a 

natureza única do trabalho 

desenvolvido por diversos 

profissionais dessas áreas. 

Gestão 

112 
Sen. Flexa 

Ribeiro  
PSDB 27 Similar à emenda 111. Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda nº 111. 
Gestão 

113 

Dep. Luiz 

Paulo Vellozo 

Lucas  

PSDB 27 

Amplia a inexigibilidade de licitação 

para contratação, pela EBC, de trabalhos 

nas áreas artística, audiovisual e 

jornalística, de modo a abranger também 

empresas especializadas. 

Rejeição 

Inexistência de 

impedimento a que a 

inexigibilidade de licitação 

seja reconhecida em 

benefício  de pessoa 

jurídica. 

Gestão 
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114 
 Dep. Mendes 

Ribeiro Filho  
PMDB 29 

Suprime a expressão televisão por 

assinatura (TVA) do caput. 
Rejeição 

Adoção de solução distinta 

da preconizadas por esta 

emenda. 

Princípios 

115 
Sen. Álvaro 

Dias  
PSDB 29 Suprime o dispositivo. Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda nº 115. 
Princípios 

116 
Dep. Onyx 

Lorenzoni  
DEM 29 Similar à emenda 115. Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda nº 115. 
Princípios 

117 
Dep. Duarte 

Nogueira  
PSDB 29 Similar à emenda 115. Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda nº 115. 
Princípios 

118 
Sen. Cícero 

Lucena  
PSDB 29 

Dá nova redação ao art. 29, de forma a 

garantir um único canal para o Poder 

Executivo, que será colocado à 

disposição mediante adequada 

compensação financeira ou concessão 

de vantagem fiscal. 

Rejeição 
Similar à justificativa para 

rejeição da emenda nº 115. 
Princípios 

119 
Dep. Márcio 

França  
PSB 29 

Define que a obrigação estabelecida 

pelo art. 29 passará a vigorar a partir das 

próximas concessões. 

Rejeição 
Similar à justificativa para 

rejeição da emenda nº 115. 
Princípios 

120 
Dep. José 

Rocha  
PR 29 

Suprime a expressão televisão por 

assinatura (TVA) do caput, excluindo as 

prestadoras desse serviço da obrigação 

de disponibilizar dois canais para o 

Poder Executivo. 

Rejeição 
Similar à justificativa para 

rejeição da emenda nº 115. 
Princípios 

121 
Sen. Expedito 

Júnior 
PR Novo 

Altera a redação da Lei nº 4.117, de 

1962, para obrigar a divulgação de 

imagens de pessoas desaparecidas por 

todas as emissoras de televisão. 

Inadmissibilidade 
Versa sobre matéria 

estranha à contida na MP 
Princípios 

122 
Dep. Otavio 

Leite  
PSDB Novo  

Regula a distribuição de canais pelas 

operadoras de televisão por assinatura. 
Inadmissibilidade 

Versa sobre matéria 

estranha à contida na MP 
Princípios 

123 
Dep. Silvio 

Torres  
PSDB Novo  

Estabelece para a EBC direito de 

transmitir eventos desportivos dos 

quais participem atletas e equipes 

representando o Brasil. 

Aprovação 

Necessidade de definição 

dos direitos de 

transmissão de eventos 

esportivos dos quais 

participam brasileiros 

representando o país. 

Princípios 
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124 
Dep. Flávio 

Dino  

PC do 

B 
Novo  

Permite a cessão à EBC de servidores 

públicos em exercício na Acerp. 
Rejeição 

Similar à justificativa para 

rejeição da emenda de nº 

107. 

Gestão 

125 
Dep. Luiz 

Carlos Hauly  
PSDB Novo  

Proíbe a veiculação de produções de 

origem estrangeira pela EBC. 
Rejeição 

proibição de veiculação de 

produções estrangeiras 

afigura-se xenofóbica 

Princípios 

126 
Dep. Luiz 

Carlos Hauly  
PSDB Novo  

Determina que a execução orçamentária 

da EBC seja divulgada em sítio da 

Internet. 

Rejeição 

Ausência de razão para 

distinção da EBC quanto às 

normas de controle em 

relação às demais empresas 

públicas. 

Gestão 

127 
Dep. Luiz 

Carlos Hauly  
PSDB Novo  

Obriga a EBC a transmitir três horas 

diárias de filmes de natureza religiosa 

cristã. 

- 
Não mencionado pelo 

relatório 
Princípios 

128 
Dep. Luiz 

Carlos Hauly  
PSDB Novo  

Determina a redução de despesas com 

radiodifusão privada de publicidade 

institucional e legal na proporção dos 

gastos correspondentes efetuados na 

publicidade veiculada pela EBC. 

Rejeição 

Impossibilidade de 

substituição completa de 

empresas privadas pela 

EBC 

Diversos 

129 
Dep. Otavio 

Leite 
PSDB Novo  

Obriga os canais referidos no art. 23 da 

Lei do cabo a possuírem Conselhos 

Curadores. 

Inadmissibilidade 
Versa sobre matéria 

estranha à contida na MP 
Diversos 

130 
Dep. Otavio 

Leite  
PSDB Novo  

Assegura a destinação de canais digitais 

na faixa de 60 a 69 às TV Câmara, TV 

Senado e TV Justiça. 

Inadmissibilidade 
Versa sobre matéria 

estranha à contida na MP 
Diversos 

131 
Dep. Luiza 

Erundina  
PSB Novo  

Estabelece que os planos básicos de 

distribuição de canais de televisão 

deverão destinar dois canais ao Poder 

Executivo 

Inadmissibilidade 
Versa sobre matéria 

estranha à contida na MP 
Diversos 

Fonte: PINHEIRO W., 2008.
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Alterações na composição do Conselho Curador (2008-2010) 
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Alterações na composição do Conselho Curador (2008-2010) 

Renunciaram Substituídos por Atuação Posse 

Luiz Edson Fachin (PR) Paulo Ramos Derengoski (SC) 
Jornalista, cineasta, escritor, pesquisador e 

ambientalista 
23 jun. 2009 

Wanderley Guilherme dos Santos  
(RJ) 

Daniel Aarão Reis Filho (RJ) 
Historiador e professor da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) 
23 jun. 2009 

Alex Pereira Barbosa - MV Bill (RJ) João Jorge Santos Rodrigues (BA) 

Advogado, mestre em Direito Público pela 

Universidade de Brasília (UnB) e fundador do 

Olodum 

23 jun. 2009 

Antônio Delfim Neto (SP) Murilo César Ramos (DF) 
Pesquisador do Laboratório de Políticas de 

Comunicação (LaPCom) e professor da UnB 
11 ago. 2009 

Luiz Gonzaga de Mello Belluzo  

(SP) 

Paulo Sérgio de Moraes Sarmento 

Pinheiro (RJ) 

Advogado, cientista político, diplomata. Foi 

professor da Universidade São Paulo. 
20 abr. 2010 

Ângela Gutierrez (MG) Heloísa Starling (MG) 
Historiadora e jornalista, professora da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) 
11 mai. 2010 

Mandato vencido* Substituídos por* Atuação Posse 

Rosa Lúcia Benedetti Magalhães 

(RJ) 
Mário Augusto Jakobskind (RJ) 

Jornalista e escritor. Conselheiro da Associação 

Brasileira de Imprensa (ABI) e secretário-geral do 

Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado do 

Rio de Janeiro. 

01 jun. 2010 

Isaac da Silva Pinhanta (AC)  Takashi Tome (SP) 

Engenheiro elétrico, atua na Fundação CPqD (Centro 

de Pesquisa e Desenvolvimento em 

Telecomunicações). 

01 jun. 2010 

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho 

- Boni (SP/RJ) 
Ana Maria da Conceição Veloso (PE) 

Ana Maria da Conceição Veloso é jornalista e 

professora do curso de jornalismo da Universidade 

Católica de Pernambuco (UNICAP). 

30 jun. 2010 

Fonte: Atas das reuniões do Conselho Curador - 2008 a 2010 (EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO, [2013]) 
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* Em dezembro, expiraram os mandatos de oito dos representantes da sociedade no conselho. Destes, cinco expressaram o desejo de seguirem como conselheiros e sua 

recondução foi avalizada pelas assessorias jurídicas da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, órgão ao qual a EBC está ligada. Abriu-se, então, o processo 

de consulta para as três vagas remanescentes, prevista na lei que criou a EBC. 

** Segundo o ministro Franklin Martins o presidente da República, escolheu, dentre os nome indicados pela lista tríplice, os mais votados dentro do Conselho Curador. 
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ANEXO A 

CD-Rom 

 

Contém: 

1. Texto integral da Medida Provisória n.º 398/2007 

2. Texto integral da Lei n.º 11.652/2008 

3. Transcrição dos depoimentos obtidos para esta investigação: 

3.1. Orlando Senna 

3.2. Silvio Da-Rin  

3.3. Leopoldo Nunes  

3.4. Mário Borgneth  

3.5. Manoel Rangel  

3.6. Franklin Martins  

3.7. Teresa Cruvinel  

3.8. Beth Carmona  

3.9. Eugênio Bucci 
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