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Resumo 
 
A presente pesquisa pretende dissertar sobre possíveis problemas conceituais presentes no 
princípio da complementaridade dos sistemas estatal, público e privado de radiodifusão 
previstos no Art. 223 da Constituição Federal. A partir do ponto de vista legal, mas também 
histórico e político, o Artigo 223 pode ser considerado tanto um instrumento na luta por uma 
comunicação participativa e democrática como também um equívoco conceitual ao tentar 
diferenciar o público do estatal. Este trabalho resgata ainda discussões sobre regulação e 
regulamentação da comunicação feitas por intermédio da Economia Política da Comunicação; 
a origem do conceito de serviço público, apoiada nas teorias do Direito Administrativo; e 
também a relação entre Mercado, Estado e os Aparelhos Privados de Hegemonia, com bases 
na teoria gramsciana. Em seguida, é apresentado um histórico das políticas de comunicação 
no Brasil, especialmente da radiodifusão, com as devidas referências ao desenvolvimento do 
Estado, do governo e do mercado. No resgate desta história, chega-se ao problema de 
pesquisa apresentado, são analisadas as questões estruturais e conjunturais que influenciaram 
o princípio da complementaridade no art.223, são exploradas possibilidades de conceitos e de 
reparação do artigo que voltam a tona a partir da criação da Empresa Brasil de Comunicação. 
Para além de identificar os problemas conceituais, este trabalho pretende também, a partir da 
análise comparativa da regulação da comunicação com a da saúde e a da educação apresentar 
possibilidades de políticas de comunicação que tenham como princípio a garantia do caráter 
de serviço público e de direito humano e coletivo que tem a comunicação.  
 
Palavras-chave: Políticas de Comunicação, Regulação/Regulamentação da Comunicação, 
Complementaridade dos sistemas de radiodifusão 
 
 

 
 
 



 

 

Abstract 
 
 
The present research intends to dissert about possible conceptual problems in the principle of 
complementarity between the state, the public and the private systems of broadcasting 
established in the article 223 of the Federal Constitution. According to a legal, historical and 
political analysis, the article 223 may be considered both a tool in the struggle for 
participative and democratic communications and a conceptual mistake in trying to differ 
from the public and the state. This dissertation brings back the discussions about rules and 
regulations of communications in scope of the Political Economy of Communications; the 
origin of the concept of public service, supported by theories of Administrative Law; and also 
the relation between Market, State and the Private Mechanisms of Hegemony, based on the 
theory of Gramsci. Following, a historic of the Brazilian communications policies is 
presented, mainly in the area of broadcasting, with the due references to the development of 
the State, government and market. Bringing back this piece of History – at this point the 
presented problem of research is achieved– the structural and situational questions which 
influenced the principle of complementarity in the article 223 are analyzed, the possibilities of 
concepts and of reparation of the article which return with the creation of the Brazil Company 
of Communications are explored. This paper intends not only to identify the conceptual 
problems, but to present as well possibilities of communications policies considering 
comparative analyzes between communications regulation, health regulation and educational 
regulation. Those policies must guarantee communications as a public service and as a human 
and collective right.  
 
 
Key-words: Communication Policies, Rules/Regulation of Communication, Complementarity 
of the broadcasting systems.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Resumen  
 
 
La presente pesquisa tiene el objeto de disertar acerca de los posibles problemas conceptuales 
presentes en el princípio de la Complementariedad de los sistemas estatal, público y privado 
de radiodifusión establecidos en el artículo 223 de La Constitución Federal. Desde la 
perspectiva legal, y también histórica y política, el artículo 223 puede ser considerado tanto 
un instrumento en la lucha por una comunicación participativa y democrática, cuanto um 
equívoco conceptual al intentar distinguir el público de lo estatal. Sin embargo, este trabajo 
rescata discusiones acerca de la regulación y regulamentación de la comunicación hechas por 
intermédio de la Economia Política de la Comunicacíon; bien como rescata el origen del 
concepto de servicio público apoyado em las teorias del Derecho Administrativo; y la relación 
entre Mercado, Estado y los aparatos privados de hegemonia con basis en la teoria 
gramsciana. Enseguida, presentase un histórico de las políticas de comunicación en Brasil, en 
particular de la radiodifusión, con las debidas referencias al desarrollo del Estado, del 
gobierno y del mercado. En el rescate de esa historia, surge el problema de pesquisa 
presentado, de modo que son analisadas las cuestiones estruturales y conjunturales que 
influyenciaron el principio de la complementariedad del articulo 223 y son exploradas las 
posibilidades de conceptos y de reparación del artículo que volveron a ser debatidas desde de 
la creación de la Empresa Brasil de Comunicación. Para allá de identificar los problemas 
conceptuales, este trabajo tiene también el objeto de, a partir del analisis comparativo de la 
regulación de la comunicación con las regulaciones em las áreas de salud y educación, 
presentar posibilidades de políticas de comunicación que tengan como principio la garantía de 
servicio público y de derecho humano y colectivo que tiene la comunicación. 
 
Palabras Clave: Políticas de Comunicación, Regulación/Regulamentación de la 
Comunicación, Complementaridad de los sistemas de radiodifusión 
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Introdução 

 

Apresentação  

 

Este não é um trabalho que se pretenda legalista nem tampouco meramente normativo, 

contudo, optou-se por partir da regulação/regulamentação1 das leis para se entender as 

disputas e correlações de forças que circundam as comunicações e, conseqüentemente, às 

relações que vêm em seu bojo. Para tanto, a presente pesquisa disserta sobre um ponto 

específico de um dos artigos do Capítulo da Comunicação Social, o Art. 223, que dentre 

outras coisas, versa sobre o princípio da complementaridade dos sistemas estatal, público e 

privado de radiodifusão. 

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar 

concessões, permissão e autorização para o serviço de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens, observando o 

princípio da complementaridade dos sistemas privado, público 

e estatal. 

 

A Constituição Federal de 1988 pode ser considerada resultado da disputa que existia 

no país durante o período que sucedeu a ditadura militar das décadas de 60 e 70, que terminou 

em meados da década de 80. Esse período é conhecido pela efervescência de idéias 

democráticas. Pela primeira vez, depois de um longo período exceção, as pessoas puderam 

                                                 
1
 Rebouças (2004) alerta para uma confusão que não pode ser feita entre regulamentação e regulação, ambas 

fazem parte de um ambiente regulatório, contudo a regulamentação diz respeito  ao estabelecimento de leis e 
normas e a regulação ao estabelecimento de políticas. 



 

 

discutir as principais formas de fazer duradoura a recém conquistada democracia. Contudo, 

sabe-se que o período de transição não pode ser considerado de um todo democrático, porque 

os militares ainda foram mantidos em alguns cargos do governo para que as coisas não 

“desandassem”. Mesmo com a posterior saída dos militares e dos seus “olheiros”, o Estado 

brasileiro ainda continuou com marcas muito fortes do patrimonialismo, herança do Brasil 

Colonial, e da autoridade do poder econômico e com uma crescente influência/dependência 

do capital externo. O Estado brasileiro continuava trabalhando majoritariamente como um 

instrumento da elite econômica e política e a favor das suas vontades privadas. 

A Constituição promulgada em 1988 ficou conhecida, pelos mais otimistas, como 

Constituição Cidadã e trouxe em sua composição as marcas da disputa de diferentes visões de 

mundo, algumas vezes com vitórias dos movimentos sociais organizados, mas, ao final, não 

deixou de ser, majoritariamente, uma Carta que manteve assegurado o poder das elites, fosse 

pelas leis positivadas ou, justamente, pelas não regulamentadas. 

Dentro desta Carta estão presentes normas para a comunicação que pela primeira vez 

foram organizadas em um capítulo próprio para a matéria: o Capítulo V do Título VIII, da 

Ordem Social. Ao longo dos vinte anos em que esta constituição está em vigor, poucos foram 

os artigos regulamentados no capítulo da comunicação e muitos foram os problemas 

identificados; como o próprio artigo 223, por exemplo. 

A partir do ponto de vista legal, mas também histórico e político, o Artigo 223, no que 

versa sobre a complementaridade dos sistemas, pode ser considerado tanto um importante 

instrumento na luta por uma comunicação participativa e democrática como também um 

equívoco ou uma armadilha conceitual. Para Motter (1994, p.299): 

O capítulo da Comunicação Social consagrou dois princípios que podem ser 
transformados em poderosos instrumentos de democratização dos MCM2. O 
primeiro trata da concentração de propriedade nesta área, dispondo que os 

                                                 
2 Meios de Comunicação de Massa 



 

 

meios de comunicação não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de 
monopólio ou oligopólio (art. 220, §5º). Outro importante avanço é o 
princípio da complementaridade dos sistemas público, privado e estatal, a ser 
observado na outorga e renovação de concessão de canais de rádio e 
televisão (art.223). 
 

Já para Murilo César Ramos (2008, p. 5), o que na escritura do texto constitucional, e 

mesmo algum tempo depois, parecia inovador, porque trazia para o lado do estatal e do privado um 

sistema público de radiodifusão sonora e de sons e imagens, era na verdade uma armadilha normativa: 

 
(...), a idéia, inscrita na Constituição, de sistemas complementares, estatal, 
público e privado, separa equivocadamente o público do estatal, como se um 
pudesse existir sem o outro, além de induzir a uma confusão conceitual entre 
Estado e governo, como se aquele pudesse se reduzir a este. Ainda mais, a 
idéia inscrita na Constituição isola o privado do estatal e do público, como se 
aquele pudesse existir sem a licença e o controle regulatórios destes. 

 
 

Esta pesquisa, portanto, pretende entender os motivos que determinaram esta 

complementaridade, a as diferenciações nela propostas, e também os motivos que 

determinaram a não regulação/regulamentação total do Capítulo da Comunicação Social 

mesmo após 20 anos de vigência da atual CF. Vale ressaltar que, além deste artigo, outros, 

igualmente importantes, não foram regulamentados e, portanto, apesar de esta pesquisa ter um 

foco mais restrito, este é um processo que deve ser analisado como um todo. Para além da 

análise estrutural do processo histórico que marcou as políticas de comunicação no Brasil, 

pretendemos nos debruçar sobre o Art. 223, analisar a oportunidade desta separação 

conceitual e propor possibilidades de regulação/regulamentação. 

Estes pontos estarão distribuídos na presente dissertação da seguinte forma: nesta 

Introdução estarão presentes o objetivo deste trabalho e da divisão dos seus capítulos, a 

metodologia e aporte teórico neles utilizados. Neste último ponto, além de apresentar os 

teóricos e as teóricas que serão trabalhadas, será mostrado o que eles têm a dizer sobre a 



 

 

comunicação como um bem público e um direito humano, conceitos que serão fundamentais 

no decorrer do trabalho. 

No primeiro capítulo serão abordadas questões relativas à conceituação. Serão 

desenvolvidos temas que estarão presentes em todo o trabalho como, por exemplo, o Estado; 

seu papel, sua composição e correlação de forças.  E também a forma com que a evolução do 

Estado brasileiro contribuiu para os conceitos em questão e para a (des)regulamentação das 

políticas públicas, inclusive às de comunicação. A relação da comunicação com o Estado e 

com a forma que os meios de comunicação adquirem de legitimadores do poder dominante 

também são exploradas neste capítulo, a partir do entendimento do lugar socioeconômico que 

as comunicações, enquanto forma básica das Indústrias Culturais, ocupam no momento 

histórico em questão.  Neste capítulo, ainda está a evolução de algumas construções sociais 

que são as bases do processo histórico que será discutido, como o conceito de serviço público 

e a comunicação dentro desse conceito. 

No capítulo dois será abordada a história da regulamentação da comunicação no 

Brasil. Primeiramente, será discutida a origem da regulação das comunicações no mundo, os 

dois principais modelos, o Europeu e o Americano, e as influências destes modelos para a 

constituição do sistema brasileiro de comunicação. Em seguida, será discutida a formação dos 

diferentes modelos que a comunicação adquiriu desde a sua implantação até o período da 

redemocratização do país. Permeiam todo este histórico, a análise do desenvolvimento do 

Estado Brasileiro e as principais políticas implementadas pelos sucessivos governos. 

No terceiro capítulo serão feitos um resgate histórico e uma análise da correlação de 

forças e do processo que deu origem ao capítulo da comunicação social, na Constituição 

Federal de 1988. Outro ponto será dedicado ao art. 223, que vai ser analisado desde os 

motivos que influenciaram a sua introdução no capítulo da comunicação social até a sua 

efetivação ou não. Para entender o processo que desencadeou em uma não-regulação, é 



 

 

também neste capítulo explorado o período posterior à promulgação da Constituição Federal, 

que é conhecido como período de propagação do neoliberalismo nos países subdesenvolvidos. 

É na década de 90 que este modelo entra em ascensão no Brasil e vai, a partir de então, 

influenciar a grande maioria das políticas públicas e, até mesmo, redefinir o papel do Estado e 

sua relação com os serviços públicos. 

No capítulo quatro será iniciada a sistematização de conceitos a partir do cruzamento 

entre as diferentes formas de organização dos sistemas de comunicação existentes, ou dos que 

existiram em algum momento histórico. Em seguida, serão sistematizadas análises que autores 

e teóricos das políticas públicas de comunicação no Brasil fizeram na tentativa de conceituar 

o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal de radiodifusão. E, 

por fim, será feita uma análise comparativa da regulação da comunicação com dois outros 

importantes pontos do Título da Ordem Social, as seções da saúde e da educação. A partir 

desta conjunção de análises foram ventiladas idéias que poderão permear uma possível 

regulação/regulamentação da comunicação no Brasil a partir da organização e 

complementaridade dos sistemas.  

Por fim, esta pesquisa traz, a título de conclusão, apontamentos para se pensarem 

formas de regulamentar a comunicação a partir do seu entendimento enquanto um direito que 

deve ser  garantido à população pelo poder público; pelo Estado.  

 

Metodologia  

 

Por se abordar nesta pesquisa um tema predominantemente teórico/conceitual o 

desenvolvimento desta investigação se deu por meio de levantamento bibliográfico no qual 

foram revisados textos (artigos, entrevistas, dissertações, teses, leis e documentos) das mais 



 

 

diferentes áreas, que pudessem, direta ou indiretamente, contribuir com o enriquecimento do 

presente trabalho. Para realizar a seleção dos textos analisados, partiu-se da concepção de que 

o objeto não pode ser isolado do processo histórico que lhe deu origem e que, portanto, ele 

está inserido dentro de um todo mais abrangente que não se pode deixar de analisar 

estruturalmente.   

A opção por uma análise mais estrutural do que conjuntural revela também uma 

preocupação com uma fundamentação que não caia nas armadilhas das análises imediatistas e 

superficiais facilmente encontradas. Estas nossas buscas nos aproximam do método 

Materialista, Histórico e Dialético, presente nas obras de Karl Marx. Segundo a professora 

Ana Palmira Bittencourt Casimiro (2007), tal método é chamado materialista, porque parte da 

realidade material do objeto; histórico, porque leva em conta o movimento histórico em que o 

objeto está inserido sincrônica e diacronicamente; e dialético, porque parte do pressuposto de 

que nem a natureza nem a sociedade são fixas ou paradas, mas, estão em constante 

movimento dialético (CASIMIRO, 2007, p.2) 

Desta forma, no decorrer desta pesquisa estarão presentes os contextos materiais, 

históricos e sociais nos quais o referido objeto está inserido, contudo, sabe-se das dificuldades 

de abranger toda a complexidade desta abordagem dentro de uma dissertação.  

A opção por este método aproximou a pesquisa, no que diz respeito à discussão 

específica da Comunicação, de teóricos que para chegar às especificidades das políticas 

públicas ou das leis não diminuíram a importância que deve ser dada às relações de produção 

e às formas de organizações sociais em sua totalidade. Portanto, as bases teóricas e 

metodológicas dialogam a todo tempo dando corpo ao objeto.  

Colocado o foco na Comunicação, encontrou-se para esta caminhada a linha da 

Economia Política da Comunicação. Dentre outras coisas, os teóricos desta linha debruçam-se 

sobre as lógicas socioeconômicas que norteiam as relações de produção da informação e da 



 

 

cultura, sobre a regulação/regulamentação das bases legais e das relações entre o Estado e os 

demais atores políticos. Para Vincent Mosco (MOSCO apud RENDÓN, 1995, p.80) um dos 

teóricos desta linha:  

O enfoque econômico, político parte de questionar a propriedade e o 
controle das instituições, identificar seus processos de produção, distribuição 
e recepção e analisar as concessões entre os meios de comunicação e meios 
de produção e reprodução de uma economia mundial capitalista (...) além de 
analisar as relações entre os meios de comunicação e os governos (marcos 
jurídicos, regulamentação, controle e manejo dos sistemas). 

 

Em seu livro clássico, The political economy of communication: rethinking and 

renewal, Vincent Mosco (1996) faz um panorama histórico, teórico e metodológico da 

Economia Política Crítica da Comunicação. Dentre as metodologias apresentadas, o autor fala 

das que, para ele, são as principais abordagens metodológicas das comunicações, que são a 

Mercantilização, a Espacialização e a Estruturação. 

 A princípio, o objeto a ser trabalhado nesta dissertação se identifica 

metodologicamente com a terceira opção, a de Estruturação. Esta teoria analisa as relações 

entre os atores sociais – movimentos sociais, Estado, empresas - que estão envolvidos na 

produção e reprodução da comunicação. Ainda segundo Mosco (1996), uma importante 

característica do método da Estruturação é a importância dada às mudanças sociais. É um 

processo que descreve como as estruturas são produzidas e reproduzidas por agentes 

humanos. Para o autor, o elemento da Estruturação tem a capacidade de fazer uma ligação 

entre o processo de Mercantilização e de Espacialização para avançar nas análises de uma 

Economia Política da Comunicação: "Especificamente, a estruturação balanceia a tendência, 

presente na economia política, de privilegiar as estruturas, geralmente as empresas e as 



 

 

instituições governamentais, levando em consideração e incorporando às idéias de 

“agenciamento”, relações sociais, processo social e prática social” (MOSCO, 1996, p. 213).3 

 Desta forma, para o desenvolvimento desta pesquisa buscou-se analisar o momento 

histórico e os documentos que resgatam as discussões e as disputas travadas para dar origem 

ao ambiente regulatório das comunicações. Tentou-se, durante todo o processo da pesquisa, 

não debruçar-se meramente sob os artigos constitucionais, os códigos ou as leis sem que esse 

ambiente regulatório fosse a todo tempo este objeto interpelado pela história e pelo momento 

histórico em que ele foi produzido. 

 Ao analisar a Constituição, foram analisados também os anais que registraram as 

discussões em plenário, mas, por saber também que as disputas não acontecem tão somente 

em plenário, foram também entrevistadas pessoas que participaram do processo como 

assessores das comissões; como foram os casos dos professores Murilo César Ramos e 

Venício Lima. Estas entrevistas serviam para ajudar na compreensão do momento e dar maior 

clareza às correlações de força e disputas políticas que envolveram o momento, já que estas 

questões pouco são registradas fisicamente. 

 Outra preocupação da pesquisa foi também contextualizar o ambiente político ao 

longo dos anos que marcaram a regulamentação da comunicação. Como a discussão do 

Estado vai estar sempre presente - pois parte-se da compreensão de que este é elemento 

fundamental da regulação/regulamentação - houve o cuidado de resgatar importantes 

passagens da formação do Estado Brasileiro fazendo a revisão bibliográfica de clássicos da 

literatura historiográfica do Brasil. 

 No mais, a revisão bibliográfica foi feita a partir de análise de diferentes tipos de 

documentos, livros, artigos, decretos, leis, códigos, Cartas Magnas, anais, entrevistas e 

                                                 
3 “Specifically, structuration balance the tendency in political economic analysis to feature structures, typically 
business and governmental institutions, by addressing and incorporating the ideas of agency, social relations, 
social process, and social practice” (MOSCO,1996, p.213). 



 

 

relatórios das mais diferentes áreas do conhecimento na tentativa de abranger da forma mais 

completa o objeto desta pesquisa.  

 

Fundamentação Teórica 

 

Como foi exposto, teoria e método dialogam a todo tempo. O aporte teórico que foi 

encontrado para fundamentar esta pesquisa vem de diferentes áreas como a Sociologia, o 

Direito, a Economia, as Ciências Políticas, a História e a Comunicação. Esta 

interdisciplinaridade faz parte também das escolhas metodológicas. 

Para discutir a formação do Estado foram utilizados clássicos como Karl Marx (1985, 

2007), Friedrich Engel (1978) e Antonio Gramsci (2002). Das discussões de formação do 

Estado pretendemos chegar aos conceitos de estatal, público e privado.  

Ainda dentro da discussão do Estado Moderno, além de Gramsci, serão utilizados 

pensadores mais recentes desta temática, como Norberto Bobbio (2004) e Anthony Giddens 

(1999), e na perspectiva nacional, Raymundo Faoro (2001) e Sérgio Buarque de Holanda 

(1986), dentre outros, dando continuidade a um diálogo interdisciplinar. 

Dentre os teóricos da Comunicação, serão resgatados os que primeiramente pensaram 

sobre o poder das comunicações e que formularam o conceito de Indústria Cultural. Theodor 

Adorno e Max Horkheimer (1985) e também, seus conterrâneos e partícipes da mesma escola, 

Walter Benjamin (1985), e Jürgen Habermas (1984), serão utilizados como aportes teóricos 

para fundamentar historicamente o presente problema de pesquisa, desde as mudanças no 

modo de produção, na essência da mercadoria, na tecnologia e no espaço público. Em 

Habermas ainda foram encontradas contribuições importantes para discutirem a construção da 

Esfera Pública. Apesar de reconhecer as limitações da teoria habermasiana, a sua contribuição 



 

 

com Mudança Estrutural da Esfera Pública é um importante ponto de partida para se discutir 

as relações entre o público e o privado a partir da comunicação e dos espaços considerados 

públicos. 

Seguindo a linha de Frankfurt, serão encontradas as primeiras abordagens dos Cultural 

Studies e nomes como os de Dallas Smythe (1981), Raymond Williams (2000) e Herbert 

Schiller (1976). Apesar de não serem amplamente citados, o caminho percorrido para chegar 

ao referencial teórico utilizado passa por estes autores e suas abordagens socioculturais, 

importantes para contrapor as visões economicistas das leituras mais ortodoxas do marxismo.  

Novas correntes emergem com o contexto da Guerra Fria: as teorias do Imperialismo 

Cultural e da Dependência e a Democratização da Comunicação; inspiradas pelo trabalho 

iniciado por de Hebert Schiller (1976). As comunicações se consolidam como meios de massa 

cada vez mais globais e configura-se neste espaço também a lógica mundial de dependência e 

imperialismo, segundo Armand Mattelart (1981). O medo da ascensão desregulada deste 

poder fez com que a ONU colocasse na sua pauta a organização das comunicações mundiais e 

que definisse que o direito à informação deveria ser garantido pelos países membros e tendo o 

Estado papel fundamental nesta garantia, foi o que ventilou o Relatório MacBride (1983).  

Na década de 80, surgem com mais força as discussões sobre a Nova Ordem Mundial 

da Informação e Comunicação (NOMIC). Os teóricos também na América Latina, como o 

brasileiro José Marques de Melo (2005) e o boliviano Luis Ramiro Beltrán (1999), 

fortaleceram este debate e fizeram surgir no continente estudos cada vez mais específicos 

sobre as políticas de comunicação. Beltrán (1999) dedicou parte do seu trabalho à discussão 

do papel central e determinante que o Estado desempenha no desenvolvimento das políticas 

nacionais de comunicação. 

Em seguida, final da década de 80, início dos anos 90, veio a crise do petróleo e 

também a crise do próprio modelo de produção capitalista. Acreditava-se no esgotamento do 



 

 

modelo, o que não aconteceu, pois emergiu como nova face, o neoliberalismo - as 

privatizações e as parcerias público-privadas. O capitalismo, cada vez mais 

monopolista/oligopolista, as relações sociais e os modos de produção precisavam ser 

avaliados dialeticamente, visto que o mundo mudava também em sua estrutura e organização.  

Alguns teóricos dedicaram-se a estudar o contexto da comunicação e da cultura neste 

novo período do capitalismo e chegaram a conclusões como as de que o conceito de Indústria 

Cultural, como foi pensado por Adorno e Horkheimer (1985) na década de 1940, não 

correspondia mais às relações sociais e de produção existentes. Para tanto, atualizaram o 

conceito anteriormente utilizado para o de Indústrias Culturais. Este novo conceito, segundo 

seus formuladores, prevê várias formas e paradigmas de produção e não só um como previam 

os primeiros frankfurtianos.  

Tais discussões fortaleceram a linha que hoje é conhecida como Economia Política 

Crítica da Comunicação, e que tem dentre os principais autores Vicent Mosco (1996), Janet 

Wasko (2006), Gaëtan Tremblay (2007), Robert McChesney (1999), dentre outros.  

Estes pensadores identificam, no capitalismo contemporâneo, a comunicação e a 

cultura como negócio. A lógica das corporações e as estratégias de produção passaram não 

apenas a serem aplicadas às comunicações, mas a ter neste ramo uma importante forma de 

sustentação do sistema. Em contrapartida, eles também se dedicam a estudar as formas de 

resistência e as necessidades de regulação/regulamentação das comunicações a partir da 

influência do Estado e do mercado.  

No Brasil, encontram-se importantes contribuições para a Economia Política da 

Comunicação em vários autores. Sérgio Caparelli (1982), um dos que deu início a esta linha 

no Brasil estudou a economia da televisão nacional e contribuiu com o resgate histórico das 

políticas nesta área, principalmente com o seu livro Televisão e Capitalismo no Brasil. 

Seguindo esta linha está também César Bolaño (2008), que tem seu trabalho voltado para as 



 

 

relações econômicas que circundam os meios de comunicação, assim como Othon Jambeio 

(2007; 2008), que traz relações interessantes entre a regulamentação da comunicação no 

Brasil comparado-a a outros países. Uma das pesquisadoras desta linha, de uma geração mais 

recente, mas que tem um amplo e variado leque de publicações, é Suzy Santos (2007; 2008).  

A professora, além de estudar as relações de poder que marcam a política de 

comunicação brasileira (principalmente, no que se refere às concessões, expondo as 

dificuldades de se fazer valer o art. 223 quanto à previsão da complementaridade) discute 

também as formas de organização dos sistemas relacionando-os aos países e às disputas 

dentro do Estado. 

Encontrando caminhos entre as políticas de comunicação e as formas de organização 

dos sistemas de comunicação, está Valério Brittos (2008). Este autor traz ainda apontamentos 

importantes para a diferenciação entre os sistemas público e privado, como será visto mais 

adiante. No que diz respeito aos estudos sobre os sistemas públicos, principalmente o modelo 

britânico de comunicação, que em um trabalho como este não pode deixar de ser citado, pode-

se contar com as contribuições de Laurindo Lalo Leal Filho (1988; 1997; 2007)  

  Ainda entre os pesquisadores desta área deve ser citado Edgard Rebouças (2003; 2004; 

2007) que tem contribuído no resgate das políticas públicas de comunicação e também na 

comparação destas políticas com as políticas desenvolvidas em outros países, como, por 

exemplo, no Canadá, onde desenvolveu parte de suas pesquisas de doutoramento. Com 

produções bem voltadas para o ponto nevrálgico desta pesquisa estão Venício Lima (1987; 

2004) e Murilo César Ramos (2000; 20005; 2007; 2008). Os dois autores trazem 

contribuições inestimáveis a esta dissertação, visto que ambos debruçaram-se enormemente 

sobre as políticas públicas de comunicação no Brasil e participaram da comissão que deu 

apoio durante a constituinte aos responsáveis pelo Capítulo da Comunicação Social. Deste 

grupo, saiu a idéia de complementaridade presente no Art.223, objeto desta pesquisa. 



 

 

 

Encontrando caminhos: a Economia Política da Comunicação e a discussão sobre 

privatização da esfera pública e regulamentação da comunicação   

 

Os meios de comunicação de massa têm participação fundamental nas relações 

econômicas e de poder da sociedade moderna. Desde o final do século XIX e o início do 

século XX, os meios de comunicação desempenham o importante papel de ser o espaço 

público onde setores da sociedade travam as disputas ideológicas. Uma das características 

modernas do espaço público mediatizado, que é fruto do vertiginoso crescimento dos meios 

de comunicação de massa, é a sua privatização. Segundo Marilena Chauí (1992, p. 384), 

“privatização significa desinstitucionalização do espaço público e corresponde ao 

fortalecimento dos centros privados onde se dá a decisão econômica e o enfraquecimento dos 

Estados nacionais”. 

O surgimento e a inicial expansão dos meios de comunicação de massa e, com eles, o 

empacotamento da cultura e da informação nas produções industriais, fizeram os estudiosos 

da Escola de Frankfurt dedicarem boa parte de suas obras aos debates de modelo de produção 

capitalista, poder, democracia, espaços públicos e indústria cultural. “Horkheimer e Adorno 

insistiam na sua noção central de que quanto mais a cultura se torna uma indústria como as 

outras, menos hospitaleira é para os projetos que desafiam as idéias recebidas e os gostos 

estabelecidos” (MURDOCK, 2006, p.18).  

As contribuições da Escola de Frankfurt foram e ainda são de suma importância para os 

estudos das comunicações. Mesmo as teorias que se contrapõem às idéias daqueles teóricos 

ou as teorias que ressignificam e atualizam o pensamento da teoria crítica reconhecem que 

para aquele momento histórico e para o aprofundamento do debate político na comunicação, 



 

 

as reflexões advindas dos frankfurtianos representaram um marco nos estudos da cultura e da 

comunicação. 

A Economia Política da Comunicação, por exemplo, bebe na fonte dos teóricos de 

Frankfurt. A linha reivindica a herança da teoria crítica e rediscute conceitos elaborados por 

aqueles teóricos, como é o caso da ‘atualização’/‘resignificação’ que inicialmente Bernard 

Miège em 1978 (2000) faz – e que também é acompanhado por Patrice Flichy, Ramón Zallo, 

Enrique Bustamante, Nicholas Garnham, Graham Murdock , dentre outros faz do conceito de 

Indústria Cultural, passando a denominá-la, Indústrias Culturais4. O novo conceito, no plural, 

ainda carregado de questionamentos, prevê várias formas e paradigmas de produção, e não só 

um, como teorizaram Adorno e Horkheimer (1985). 

Outra importante contribuição da Economia Política é na reflexão sobre o Espaço 

Público. Conceito muito bem teorizado pelo também frankfurtiano Habermas (1984), mas que 

é atualizado a partir dos novos paradigmas da sociedade moderna. O próprio Habermas reviu 

mais tarde os seus escritos sobre a evolução da esfera pública, mas a visão dos economistas 

políticos da comunicação vai ainda mais além da releitura do teórico. O canadense Gaëtan 

Tremblay (2007), por exemplo, produziu recentemente um texto no qual ele fala que: 

As ciências humanas e sociais em geral, mas particularmente as ciências da 
comunicação, têm elaborado diversas teorias e definido um número de 
conceitos para pensar e analisar o significado, o papel e o lugar da 
informação e da comunicação na criação e evolução dos regimes 
democráticos. No conjunto desses conceitos, os de espaço, opinião e serviço 
público ocupam um lugar preeminente. (...) Bernard Miège (1977) por sua 
vez distingue quatro modelos de ação no espaço público das sociedades 
democráticas, definidos a partir e em torno das técnicas de comunicação 
dominantes em um tempo e lugar determinados: 1. a imprensa de opinião; 2. 
a imprensa comercial de massa; 3. os meios audiovisuais de massa; 4. as 

                                                 
4 Zallo (1988) define as Indústrias Culturais como “Un conjunto de ramas, segmentos e actividades auxiliares 
productoras y distribuidoras de mercancias com contenidos simbólicos, concebidas por um trabajo creativo, 
organizadas por um capital que se valoriza e destinadas finalmente a los mercados de consumo, com uma 
función de reprodución ideológicae social”.  (ZALLO apud BUSTAMANTE, 1999, p. 203). 



 

 

relações públicas generalizadas.(tradução pessoal) (TREMBLAY, 2007, 
p.224 )5 

 

Discutir não só o conceito de Espaço Público, mas principalmente de serviço público, 

que se sustenta nas reflexões iniciadas por Habermas, é de interesse da mais recente geração 

de estudiosos da Economia Política da Comunicação e também desta pesquisa, pois, essa 

discussão é ponto chave da distinção entre o público e o privado.  

Tremblay (2007, p.226), afirma ainda no texto que: “os conceitos de espaço, de 

opinião e de serviço públicos constituem (...) uma trilogia essencial para pensar a articulação 

das relações entre informação, comunicação e democracia6”.  

Para Helena Souza (2006, p. 6), “a Economia Política da Comunicação se prende a 

questões como a distribuição de poder na sociedade e com as conseqüências desta distribuição 

para a construção do espaço público e, conseqüentemente, para a qualidade do sistema 

democrático e do ambiente simbólico que nos envolve”. Nesta definição pode-se encontrar 

um dos possíveis caminhos para o objeto desta pesquisa dentro da Economia Política da 

Comunicação. A forma como se organizam os sistemas de comunicação nos países está 

diretamente relacionada com a forma com que se distribui o poder e, principalmente, com a 

construção do espaço público na sociedade. Qual espaço público que se constrói? A partir de 

que sujeitos? E com quais implicações no sistema democrático? É reflexo das escolhas feitas 

pelo Estado e pelo mercado para as políticas implementadas, dentre elas, as de comunicações.  

                                                 
5 Las ciencias humanas y sociales en general, más particularmente las ciencias de la comunicación, han 
elaborado diversas teorías y definido un número de conceptos para pensar y analizar la significación, el papel y 
el lugar de la información y la comunicación en la creación y evolución de los regímenes democráticos. En el 
conjunto de esos conceptos, los de espacio, opinión y servicio público ocupan un lugar preeminente. (…)Bernard 
Miège (1977) por su parte distingue cuatro modelos de acción en el espacio público de las sociedades 
democráticas, definidos a partir y en torno a técnicasde comunicación dominantes en un tiempo y lugar 
determinados: 1. la prensa de opinión; 2.la prensa comercial de masas; 3. los medios audiovisuales de masas; las 
relaciones públicas generalizadas. (TREMBLAY, 2007, p.224 ) 
 
6 los conceptos de espacio, de opinión y de servicio públicos que constituyen desde mi punto de vista una trilogía 
esencial para pensar la articulación de las relaciones entre información, comunicación y democracia. 



 

 

A estruturação dos sistemas de comunicação, se predominantemente público ou 

comercial, com maior ou menor intervenção do Estado, e se esta intervenção se dá nas linhas 

editorias ou na regulamentação do setor, é considerada por organismos internacionais, como 

as Organizações das Nações Unidas, como indicador de desenvolvimento democrático das 

sociedades. Outro fator importante para estes indicadores é a constituição da comunicação 

como um serviço público, se está no rol das garantias fundamentais e se o acesso a diferentes 

fontes de informação e de expressão social está sendo garantido para a construção do espaço 

público e do ambiente simbólico. A discussão em torno da complementaridade dos sistemas 

de comunicação no Brasil sempre girou em torno da necessidade de se garantir uma esfera 

pública que não fosse necessariamente dominada pelo Estado e que também pudesse 

representar algo diferente do que se tornou a esfera pública dominada pelos meios 

estritamente comerciais.  

A coexistência dos sistemas – estatal, público e privado - tem como um dos 

argumentos principais a própria construção de um espaço público democrático, já que este 

espaço criado no Brasil é extremamente privatizado e, portanto, não representa o interesse 

público propriamente, dito tampouco um ambiente simbólico plural e participativo. 

 

Uma revisão do conceito de público para entender o caráter da comunicação7 

 

A informação mostrou-se desde cedo importante face do poder. A Esfera Pública é o 

espaço de quem, acima de tudo, tem informação. “Embora a esfera pública burguesa se 

baseasse no princípio de acesso universal, na prática ela estava restrita a indivíduos que 

tinham tido educação e meios financeiros para participar dela” (THOMPSON, 1998, p. 147) e 

                                                 
7 Não pretendemos aqui definir o conceito do que venha a ser “público”, mas revisar conceitos existentes para o 
processo de amadurecimento da pesquisa. 



 

 

no fundo continua assim até os dias de hoje. Na modernidade, esta face do poder – atrelada à 

comunicação - se revela de forma cada vez mais concentrada. Mas, a privatização da Esfera 

Pública é apenas um aperfeiçoamento do que ela sempre foi.  

Chamamos de “público” certos eventos quando eles, em contraposição às 
sociedades fechadas, são acessíveis a qualquer um – assim como falamos de 
locais públicos ou casas públicas. (...) A própria ‘esfera pública’ se apresenta 
como uma esfera: o âmbito do que é setor público contrapõe-se ao privado. 
Muitas vezes ele aparece simplesmente como a esfera da opinião pública que 
se contrapõe diretamente ao poder público. Conforme o caso, estão incluídos 
entre os ‘órgãos da esfera pública’, os órgãos estatais ou então os mídias que, 
como a imprensa, servem para que o público se comunique. (HABERMAS, 
1984, p. 14-15) 

 

Na Grécia antiga, berço da democracia moderna, por intermédio da oratória, os 

cidadãos de “bens” – não estavam incluídas mulheres nem escravos – tinham o direito de 

expressar sua opinião no espaço público conhecido por ágora. “Em seguida, estes espaços 

passaram a ser os cafés literários onde os letrados debatiam e difundiam suas idéias. Com o 

advento da imprensa, as opiniões passaram a ser impressas em jornais, que nascem com o 

cunho opinativo e a serviço da difusão de ideários políticos” (HABERMAS,1984). 

Em contrapartida, ao grande legado que a imprensa trouxe de poder difundir idéias 

para um maior número de pessoas em maior distância espacial e menor distância temporal, 

houve a restrição à quantidade de difusores da informação, visto que para produzir um jornal 

não bastavam boas idéias e argumentos. Os custos de produção e de distribuição para uma 

representativa parcela da população deixou mais uma vez marginalizados do processo de 

disputa de idéias os desafortunados. 

Os jornais – e até certo ponto outros setores da imprensa – se tornaram 
grandes empreendimentos comerciais que exigiam relativamente grandes 
quantidades de capital inicial e de sustentação em face à intensa e sempre 
crescente competição. O tradicional editor-proprietário que tinha um ou dois 
jornais de interesses familiares gradualmente cedeu a vez para o 
desenvolvimento de organizações multimídias e multinacionais de grande 
porte. (THOMPSON, 1998, p. 74) 

 



 

 

Dando um salto histórico para a atualidade encontraremos meios de comunicação 

tecnologicamente evoluídos que chegam a permitir formas de interatividade e participação 

inimagináveis para a geração que deu origem à imprensa. No entanto, mesmo com pequenas 

experiências de utilização dessa interatividade – por exemplo, na internet – a lógica de 

exclusão que vem desde a ágora grega se mantém, mesmo que com maiores possibilidades de 

transformação.  

Alguns poucos que detêm poder político e econômico têm o “direito” de se expressar e 

a eles são garantidas as liberdades de expressão e imprensa, enquanto a uma grande maioria 

recai tão somente o papel de receptor. Esta condição só fortalece a idéia de que a esfera 

pública burguesa midiatizada é um espaço de interesses privados; o que Habermas vai definir 

como refeudalização da esfera pública. Pois, ainda de acordo com o frankfurtiano, “a 

comercialização da mídia altera o seu caráter [o da esfera pública] profundamente: o que 

antes era um fórum exemplar de debate crítico-racional torna-se mais um domínio do 

consumo cultural, e a esfera pública burguesa esvaziava-se num mundo fictício de imagens e 

opiniões” (HABERMAS apud THOMPSON, 1998, p .71).  

Para Marilena Chauí (2006) a esfera pública nunca chegou a se constituir 

verdadeiramente como pública, porque é definida pelas exigências do espaço privado. No 

Brasil, esta privatização da esfera pública foi constituída não só pelos entes privados, mas 

também pelo próprio Estado, que muitas vezes se mostrou a serviço dos interesses privados 

de uma determinada classe.  Esta privatização, que Chauí (2006) diz significar a 

desistitucionalização do espaço público e também o enfraquecimento dos Estados Nacionais 

teve repercussão nas políticas de comunicação do Brasil, pois muitos governos investiram em 

políticas privatistas, que ao longo dos anos, fortaleceram uma determinada categoria que tinha 

nos meios de comunicação seu principal negócio econômico e de promoção da hegemonia de 

sua classe. 



 

 

 Chauí, em seu ensaio Público, Privado, Despotismo (1992), para explicar a condição 

da esfera pública em diferentes momentos históricos, diz que o alargamento do espaço 

privado e o encolhimento do espaço público distingue modernidade de pós-modernidade. É 

uma característica da pós-modernidade “A passagem do espaço público à condição de 

marketing, merchandising e midiatização e a do espaço privado à condição de privacidade 

intimista, mas, sobretudo, a perda de fronteiras entre ambos” (Chauí 1992, p. 385). 

 Para alguns pensadores marxistas, dentre eles a própria filósofa Marilena Chauí, a 

esfera pública é um espaço primordial da luta de classes no interior do Estado. Este espaço é 

fundamental para a construção da democracia, não a democracia liberal da “liberdade de 

competição”, mas uma democracia social fruto da ação política e, no contexto atual, os meios 

de comunicação de massa são importantes construtores deste espaço.  

A respeito da importância da esfera pública para a construção da democracia Maria 

Luiza Amaral Rizotti (2007, p.165) diz que é sob a égide da construção, ampliação e 

reconstrução da esfera pública que se expressa a presença de diferentes sujeitos e interesses, e 

conseqüentemente, que se pode expressar a democracia representativa.  

A constituição de um Estado de classes não impede a construção e 
ampliação da esfera pública. Ao contrário, as classes sociais são 
constitutivos inseparáveis, na medida em que precedem a constituição de 
políticas sociais e a existência de classes sociais. (...) Segundo Oliveira 
(1988), a esfera pública pode significar avanços da democracia e a 
propriedade absoluta da burguesia sobre o Estado. O que é fundamental na 
constituição da esfera pública e na consolidação democrática que lhe é 
simultânea é que esse mapeamento decorre do imbricamento do fundo 
público na reprodução social em todos os sentidos, mas, sobretudo, criando 
medidas que medem o próprio imbricamento acima das relações privadas. A 
tarefa da esfera pública é, pois, a de criar medidas, tendo como pressuposto 
as diversas necessidades da reprodução social (OLIVEIRA8 apud RIZOTTI, 
2007, p. 165).  
 

Contudo, para esses pensadores, a midiatização, da forma como ela está hoje, 

transforma substancialmente esta característica da esfera pública, tornando-a privada e 

                                                 
8 OLIVEIRA, Francisco. O surgimento do antivalor: capital, força de trabalho e fundo público. Revista Novos 
Estudos Cebrap. São Paulo, n. 22, p. 8-28, out./nov., 1988 



 

 

concentrada, deixando-a cada vez mais longe dos ideários de alguns marxistas de construção 

da democracia via esfera pública. Esta tarefa da esfera pública de criar medidas a partir das 

diferentes necessidades de reprodução social requer uma esfera pública ampliada, que por sua 

vez requer meios de comunicação democráticos e plurais. Estes, para existir, precisam de 

regulamentações claras e fiscalizáveis. A confusão conceitual entre os sistemas público e 

estatal de comunicação no Brasil e a não regulamentação da comunicação comercial, por 

exemplo, é uma forma de manter a esfera pública cada vez mais a serviço de apenas uma 

parcela da sociedade, parcela que historicamente teve ligações com o Estado, seja através do 

executivo, seja através do legislativo ou do judiciário, mas que nunca incentivaram a 

normatização clara dos meios de comunicação, ação que levaria a uma gradual politização da 

esfera pública, podendo chegar a sua desprivatização. 

Para entender o papel privatista e ideológico que é atribuído à mídia, é importante 

recorrer ao pensamento do teórico italiano Antonio Gramsci (2002). Este autor viveu em uma 

época em que a imprensa passava longe de ser organizada nos conglomerados econômicos 

como são hoje, mas, Gramsci já encaixava a imprensa como sendo um dos Aparelhos 

Privados de Hegemonia. A imprensa, assim como a escola, o partido de massas ou a igreja, 

por exemplo, é um instrumento de promoção de uma ideologia que muitas vezes pode ser 

privada, representação tão somente dos interesses de uma classe. A mídia, como um dos 

importantes Aparelhos Privados de Hegemonia, é fundamental na constituição da esfera 

pública midiatizada. Venício Lima (2004, p. 190-191), que faz um diálogo entre o 

pensamento gramsciano e as atuais formas de organização dos meios de comunicação de 

massa, diz o seguinte: 

Quando Gramsci na Itália de 1920-1930 aponta os organismos de 
participação política da sociedade civil aos quais se adere voluntariamente – 
escola, igreja, partidos políticos, sindicatos, organizações profissionais, 
organizações da cultura (jornais, cinema, rádio, folhetins) – como portadores 
materiais da hegemonia e tendo a tarefa de conservar a unidade ideológica 
de todo bloco social, ele não poderia antecipar a importância central que a 



 

 

mídia viria a ter, meio século mais tarde, na organização material da cultura. 
O advento dos meios de comunicação eletrônicos, sobretudo da televisão, 
transforma a mídia no “aparelho privado de hegemonia” mais eficaz na 
articulação hegemônica (e contra-hegemônica), vale dizer, na capacidade de 
construir/definir os limites do hegemônico (da realidade) dentro dos quais 
ocorre a disputa política. 

 

A teoria gramsciana é ainda bastante atual e foi historicamente atualizada/ apropriada 

por teóricos da comunicação como Raymond Williams (2000) e tantos outros economistas 

políticos da comunicação que adotaram o pensamento de Gramsci para dissertar sobre a 

relação entre a mídia e o processo de construção da hegemonia. Os meios de comunicação, 

encabeçados pela televisão, mas também com o importante apoio do cinema, do rádio e, 

principalmente, das novas tecnologias da internet, tornaram-se Aparelhos Privados de 

Hegemonia imprescindíveis à manutenção do atual sistema político e econômico. Esta 

condição pode ter impulsionado e/ou contribuído para a forma de organização cada vez mais 

centralizada e oligopolista com que as grandes empresas de comunicação passaram a 

funcionar nas últimas décadas. E neste espaço construído pelos grandes grupos de 

comunicação, os sistemas públicos e a caracterização da comunicação enquanto um bem e um 

serviço público estão perdendo espaço. Em alguns países europeus como Itália, Espanha e 

Portugal, por exemplo, os sistemas públicos de comunicação passaram por sérias crises depois 

da abertura para os sistemas comerciais e a posterior ocupação desses espaços pelas grandes 

corporações de informação e as indústrias culturais.     

Diante deste cenário, os economistas políticos da comunicação passaram a considerar 

os meios de comunicação não só aparelhos ideológicos, mas também, e principalmente, parte 

do processo produtivo e de acumulação do capital: “Os media são, acima de tudo, 

organizações industriais e comerciais que produzem e distribuem bens”. (Murdok e Goldin 

apud Wasko, 2006, p. 33). 



 

 

Uma grande parte da investigação da Economia Política da Comunicação centrou-se 

na evolução da comunicação de massa como bens que são produzidos e distribuídos por 

organizações com fins lucrativos em indústrias capitalistas (WASKO, 2006). Esta 

característica fez com que os meios de comunicação deixassem de ser apenas parte do 

processo de produção capitalista de mercadorias, para serem eles mesmos o produto. 

Ainda de acordo com Wasko (2006, p. 48): 

Os economistas políticos discutiram, também, os desenvolvimentos dos 
media, principalmente em relação à esfera pública, à cidadania pública e a 
democracia. Enquanto reconheciam o poderoso papel desempenhado pelo 
capital nos desenvolvimentos dos media, os investigadores defenderam que 
estas questões estão relacionadas, diretamente, com a cidadania e a 
participação pública. Estes temas caracterizam alguns dos estudos de 
Garnham, Murdock, McChesney e muitos outros.  

 

É exatamente esta preocupação dos economistas políticos que vai interessar a esta 

pesquisa, pois, a partir destas reflexões, podemos entender o caráter público da comunicação 

e, portanto, a necessidade de se estabelecerem regras para a operação deste serviço. 

Feitas as necessárias notas introdutórias desta dissertação, que além de apontar os 

referenciais teóricos e a metodologia utilizada, indicou o ponto a partir do qual esta pesquisa 

pretende pensar e refletir sobre a comunicação, dar-se-á início ao primeiro capítulo. É nesse 

primeiro capítulo que tem início a pesquisa propriamente dita, e por ser o Estado identificado 

como espaço fundamental para se refletir as disputas e formular normas que são resultados 

destes reflexos, iniciaremos tentando entender o Estado, sua formação e as teorias que 

permitem pensar o Estado de forma dialética.  



 

 

Capítulo I 

 O Estado como ponto de partida para discutir as relações econômicas e de 

poder que dão origem às leis e às (des)regulamentações na comunicação 

 

 

 

1 Por que começar pelo Estado? 

 

Estudar o Estado, sua composição e seu papel, pode servir como ponto de partida para 

entender os mais diferentes questionamentos, sejam de ordem social, econômica, política e até 

mesmo cultural. A proposta deste ponto inicial é partir da concepção de Estado em Karl Marx 

e Friedrich Engels9 para chegar ao conceito de Estado em Antonio Gramsci (2002). Este 

último será usado como base para entender as relações e correlações de força dentro do 

Estado Brasileiro na ocasião de constituição das leis e das políticas de comunicação e também 

para explorar a condição da comunicação como instrumento de classe, ou, como melhor trata 

o próprio Gramsci, como um Aparelho Privado de Hegemonia. Alguns conceitos de Max 

Weber (WEBER apud SAINT-PIERRE, 1994) também sobre o Estado, sua racionalização, 

suas formas de legitimação e a idéia do patrimonialismo serão utilizados para entender 

determinadas passagens do Estado brasileiro. 

 

1.1 O Estado: entre a privatização e a disputa de poder dentro da sociedade  

 

                                                 
9 Marx (1985, 1996),Engels (1978); Marx e Engels (2007). 



 

 

O pensamento de Marx e Engels10 e, posteriormente, o de Gramsci (2002), devem ser 

explorados para se entender, antes de mais nada, o Estado Moderno e suas relações de poder e 

construção da hegemonia. Mesmo que os autores não tenham se proposto a falar diretamente 

sobre as diferenciações e conceitos de público, privado e estatal, as suas reflexões sobre 

Estado vão ajudar a entender as relações deste com as classes dominantes e, portanto, também 

de forma indireta sobre estas relações, visto que para eles o Estado esteve sempre a serviço de 

uma classe, mesmo tendo que, em determinados momentos, fazer concessões para que esta 

classe se mantenha no poder. 

Para Marx e Engels (2007) o Estado é a forma pela qual os indivíduos de uma classe 

dominante fazem valer seus interesses comuns e na qual se resume toda a sociedade civil de 

um período. Eles dizem ainda que todas as instituições comuns são mediadas pelo Estado e 

dele adquirem uma forma política. Daí a idéia de que a lei se baseia na vontade (...) destacada 

de sua base real. Inicialmente, eles não vislumbravam concessões que pudessem ser feitas 

pela classe dominante para se manter no poder. O Estado teria muito mais um poder 

coercitivo e de dominação, seria um instrumento unilateral de opressão classista.  

De acordo com Carlos Nelson Coutinho (1996, p. 21), o Estado a que Marx e Engels 

se referem em obras como a Ideologia Alemã, escrita em 1846 (2007) e o Manifesto 

Comunista, de 1848 (2007), por exemplo, parte de duas premissas básicas: “1. O Estado como 

‘Comitê da Burguesia’ monopolizando toda a esfera legal da política e 2. As leis da 

acumulação capitalista não permitem nenhuma concessão aos interesses da classe proletária 

no interior da atual sociedade”.  

Contudo, Coutinho (1996) chama ainda atenção para uma posterior superação, nas 

obras tardias de Marx, mas principalmente por parte de Engels – que viveria ainda 12 anos 

após a morte do seu companheiro de estudos –, do que ele passou a chamar de concepção 

                                                 
10 Marx (1985, 1996),Engels (1978); Marx e Engels (2007). 



 

 

“restrita de Estado”. Em sua obra clássica, A origem da família, da propriedade privada e do 

Estado (1978), Engels, sem abandonar por completo a visão “restrita” e tampouco o método 

marxista, formula um novo conceito de Estado que deixa de ser apenas o “Comitê da 

Burguesia” e passa a ser fruto de um contrato. Desse modo, pode-se afirmar que, ao introduzir 

(ainda que apenas embrionariamente) essa nova determinação “consensual” ou 

“contratualista” na determinação do Estado, o Engels tardio foi o primeiro marxista a 

empreender o processo de “ampliação” da teoria do Estado. (COUTINHO, 1996, p. 28). 

Estes apontamentos feitos por Engels foram mais tarde revistos e aprofundados por 

outro teórico marxista, o italiano Antonio Gramsci (2002), que ficou conhecido por, a partir 

de questões trabalhadas no século XIX por Marx e Engels e sendo fiel ao método materialista 

histórico e dialético, fazer uma nova leitura sobre o Estado, a luta de classe, as relações entre 

estrutura e superestrutura e a construção da Hegemonia. Gramsci (2002) foi um dos primeiros 

a desenvolver a teoria que Coutinho (1996) chama de “Estado Ampliado”.  

O teórico italiano nasceu no final do XIX, mas sua obra é presença no século XX. Ele 

teve a oportunidade de poder avaliar e aplicar o método marxista na análise de importantes 

acontecimentos como a Revolução Russa e o fracasso das revoluções socialistas nos países da 

Europa Ocidental e Central, que culminou em experiências autoritárias como a do fascismo 

italiano. 

Ao modelo de Estado de Marx e Engels11, Gramsci (2002) incorpora novas 

determinações, fala de uma autonomia relativa da superestrutura, da construção de consensos, 

da dialética entre infra-estrutura e superestrutura, dentre outras coisas. O Estado que para seus 

antecessores estava dissociado da Sociedade Civil e era denominado por eles como sendo a 

Sociedade Política12, passa a ser, para Gramsci (2002), a junção dessas duas esferas. Para o 

                                                 
11 Marx (1985, 1996),Engels (1978); Marx e Engels (2007). 
12 Por sua vez, ainda de acordo com Coutinho, Sociedade Política em Gramsci, designa precisamente o conjunto 
de aparelhos através dos quais a classe dominante detém e exerce o monopólio legal ou de fato da violência; 



 

 

autor, o Estado é resultado da relação entre a Sociedade Civil e a Sociedade Política, portanto 

é o resultado possível do consenso ou hegemonia com a coerção. 

Nesse sentido as duas esferas servem para conservar ou transformar uma 
determinada formação econômico-social, de acordo com os interesses de 
uma classe social fundamental no modo de produção capitalista. Mas a 
maneira de encaminhar essa conservação varia nos dois casos. No âmbito da 
“Sociedade Civil” as classes buscam exercer a sua hegemonia, ou seja, 
buscam ganhar aliados para o seu projeto através da direção e do consenso. 
Por meio da Sociedade Política – que Gramsci também chama, de modo 
mais preciso, de “Estado em sentido estrito” ou de Estado-coerção - , ao 
contrário exerce sempre uma “ditadura”, ou mais precisamente uma 
dominação, fundada na coerção. (COUTINHO, 1996, p. 54)  

 

Com esta ampliação, Gramsci (2002) trouxe uma grande contribuição para se 

entenderem as relações sociais nas quais o Estado moderno está constituído. Esta relação 

dialética entre a Sociedade Civil e a Sociedade Política, que Gramsci aponta como formadora 

do Estado, é que permite entender as concessões feitas pela classe dominante e também a 

interferência das relações sociais presentes em dimensões da superestrutura na infra-estrutura. 

Como, por exemplo, no caso das leis. A princípio, o Direito e mais especificamente as leis, 

estariam ligadas à Sociedade Política, pois fazem parte do poder repressivo - “O Direito é o 

aspecto repressivo e negativo de qualquer atividade positiva de civilização desenvolvida pelo 

Estado” (GRAMSCI, 2002, p.28) -, contudo, mesmo com o caráter contraproducente e 

reacionário que as leis podem ter, elas podem ser – e acabam sendo cada vez mais no mundo 

moderno - consideradas como resultado das relações de força entre as duas esferas (Sociedade 

Civil e Sociedade Política) em constante disputa nas bases do Estado.  

O ponto de partida desta dissertação, a diferenciação dos sistemas estatal, público e 

privado de comunicação, positivada na Carta Magna do Estado brasileiro, deve ser 

compreendida, ao longo deste texto, como sendo o resultado possível entre os interesses 

conflitantes no momento histórico em que ela foi feita. A Constituição Federal de 1988 como 
                                                                                                                                                         
trata-se, portanto, dos aparelhos coercitivos do Estado, encarnados nos grupos burocráticos-executivos ligados às 
forças armadas e policiais e à imposição das leis. 



 

 

um todo é marcada por uma acirrada disputa de interesses que envolviam, dentre outras 

coisas, o papel que o Estado deveria desempenhar daquele momento em diante. Dois capítulos 

foram especialmente difíceis de serem concluídos: o da política agrícola e fundiária e da 

reforma agrária, que mexia com os interesses de uma elite agrária historicamente dominante 

no país e fortemente representada no legislativo; e o outro foi exatamente o capítulo da 

comunicação, que chegou ao final sem um acordo entre os representantes dos partidos. 

 A chamada “bancada do ar” representava os interesses empresariais do setor das 

comunicações, Motter (1994, p 201) diz que esta bancada continha 146 parlamentares dos 559 

constituintes. Estas pessoas eram ou estavam direta ou indiretamente ligados à 

concessionários de rádio e/ou TV. Ainda segundo Motter, “Essa bancada (...) cresceu 

assustadoramente durante o processo constituinte, graças ao elevado número de concessões 

distribuídas pelo governo Sarney”.  

O poder que os meios de comunicação de massa estavam adquirindo e sedimentando 

na construção da esfera pública, fez com que este “Aparelho Privado de Hegemonia” fosse 

tratado como ponto crucial e praticamente inegociável dentro da disputa constituinte. Outros 

representantes da sociedade civil que não os empresários da comunicação não tinham tantos 

parlamentares a seu favor, e, ao contrário de outras matérias positivadas também na Ordem 

Social como a saúde e a educação, por exemplo, não contavam com uma parcela organizada 

da sociedade sensibilizada para a sua reivindicação como direito.  

Apesar da vitória conquistada com que diz respeito às telecomunicações, que na Carta 

de 1988 foram positivadas como monopólio estatal13, o que se conseguiu emplacar de política 

de democratização dos meios de comunicação praticamente não foi regulamentada.  

 

                                                 
13 E, sem falar, que anos depois, as telecomunicações foram privatizadas.  

 



 

 

1.2 A comunicação como instrumento de legitimação das formas de dominação do 

Estado 

 

Os meios de comunicação de massa são considerados Aparelhos Privados de 

Hegemonia primordiais na disputa do Estado. Vale ressaltar que esta não é uma característica 

exclusivamente brasileira. A produção simbólica e o bombardeamento de informações via 

grandes redes atrelados às estratégias de propaganda, acabam sendo formas de se construir a 

hegemonia sem precisar em primeira instância de uso da força/coerção. Sendo assim, pelo 

“convencimento”, a direção é mais “legítima” e menos combatida. Gramsci (2002) diz que é 

no âmbito da sociedade civil que as classes buscam ganhar aliados para seu projeto através de 

direção e do consenso.  

Para Fábio Konder Comparato (2000, p.184) os detentores do poder, desde sempre e 

em qualquer contexto social, esforçam-se por obter a submissão voluntária e pacífica, se não 

convicta, de seus subordinados; em outras palavras, buscam o reconhecimento social de sua 

legitimidade. A legitimidade de todo o sistema de relações sociais foi uma das preocupações 

do teórico alemão Max Weber. Sobre os dominadores Weber diz que “todos eles procuram 

sempre inculcar na consciência dos sujeitos passivos a convicção da legitimidade da ordem 

social na qual estão inseridos” (WEBER apud COMPARATO, 2000, p. 185).  

As formas de legitimação das organizações sociais foram orquestradas pelo Estado 

durante toda a história da sua existência. Mudavam apenas os atores que promoviam tal 

legitimação, em alguns momentos os responsáveis eram os clérigos, em outros momentos os 

juristas, em outras épocas os acadêmicos e assim por diante.  

Antonio Gramsci (1989) também se dedicou a estudar a importância desta atividade 

legitimadora do Estado e/ou da ordem social por parte dos que ele chamou de intelectuais 

orgânicos. Segundo Gramsci (1989, p.21), “historicamente formam-se categorias 



 

 

especializadas para o exercício da função intelectual; formam-se em conexão com todos os 

grupos sociais, mas especialmente em conexão com os grupos sociais mais importantes, e 

sofrem elaborações mais amplas e complexas em ligação com o grupo social dominante”. 

Os intelectuais são os "comissários" do grupo dominante para o exercício 
das funções subalternas da hegemonia social e do governo político, isto é: 1) 
do consenso "espontâneo" dado pelas grandes massas da população à 
orientação impressa pelo grupo fundamental dominante à vida social, 
consenso que nasce "historicamente" do prestígio (e, portanto, da confiança) 
que o grupo dominante obtém, por causa de sua posição e de sua função no 
mundo da produção; 2) do aparato de coerção estatal que assegura 
"legalmente" a disciplina dos grupos que não "consentem", nem ativa nem 
passivamente, mas que é constituído para toda a sociedade na previsão dos 
momentos de crise no comando e na direção, nos quais fracassa o consenso 
espontâneo. (GRAMSCI, 1989, p. 11) 
 

 Em sua análise das formas de legitimação do poder dominante no século XX, Fábio 

Konder Comparato (2000) se apóia na teoria gramsciana para fazer um resgate histórico, mas 

afirma que este século traz uma mudança importante ao esquema classificatório do teórico 

italiano. 

Os grupos dominantes nos regimes de concentração de poder estatal, bem 
como a classe empresarial nos países de capitalismo liberal, em vez de 
contratarem profissionais autônomos para a tarefa de legitimação da ordem 
estabelecida passaram a assumir diretamente essa incumbência, pela criação, 
sob a forma de entidades estatais ou privadas, dos grandes órgãos de 

comunicação de massa. (KONDER COMPARATO, 2000,p.189) 
  

Os grandes meios de comunicação de massa ocuparam este lugar de destaque na esfera 

pública muitas vezes com respaldo e anuência dos governos que, por ora, gerenciam o Estado; 

este, por sua vez responsável por conceder os canais de radiodifusão para exploração 

comercial. A relação dos empresários que foram beneficiados com concessões de rádio e TV 

com Estado, ou melhor, com os governos, é, na maioria das vezes, íntima, usando as 

concessões como moeda de troca, o que remota às relações patrimonialistas nas quais a 

privatização da coisa pública é uma forte característica. 



 

 

 Empresários/concessionários usam o poder que os meios de comunicação de massa 

acabam tendo para lançar seus nomes também como políticos, e, o contrário também 

acontece. Alguns políticos acabam querendo entrar no ramo da radiodifusão por verem nas 

comunicações além de um lucrativo negócio, um importante palanque. O seu grau de 

fidelidade a determinado governo pode lhe render ou não uma concessão. 

Um bom exemplo desta relação entre o Estado e os meios de comunicação, para não 

findar com exemplos brasileiros, é a do primeiro ministro italiano Silvio Berlusconi. Além de 

comandar o país Berlusconi também é concessionário das principais redes privadas de 

comunicação da Itália. Esta concentração cria uma relação problemática do ponto de vista da 

isenção que devem ter os concessionários com relação ao governo do dia para que a mídia 

possa fazer, dentre outras coisas, o controle das ações do governo. Sendo assim, pode-se 

considerar que os meios de comunicação de massa podem ser usados como Aparelhos 

Privados de Hegemonia tanto pelos veículos ligados diretamente ao poder estatal, como 

também pelos concedidos e/ou ligados indiretamente ao poder estatal. 

No Brasil, esta relação sempre foi tênue, além de presidentes, ministros, secretários de 

governo e parlamentares terem sido/serem concessionários de canais de rádio e TV. Os 

responsáveis por conceder (executivo) e aprovar (legislativo) novas outorgas e autorizações 

são muitas vezes ligados direta ou indiretamente aos meios de comunicação de massa. A 

relação de benefício entre os governos e meios de comunicação não se resume às concessões. 

Através da publicidade institucional, o Estado, através do governo em operação, muitas vezes 

é o principal financiador dos grandes meios privados de comunicação. Para Octavio Penna 

Pieranti (2007, p.17) 

Faz-se necessário salientar que, ao depender economicamente do poder 
público, as empresas jornalísticas põem em xeque algumas de suas principais 
obrigações, a saber: o compromisso com a verdade, a isenção e a 
fiscalização do poder público, evidenciando seus problemas e mazelas. A 
isenção e a veracidade de informações sobre um determinado agente do qual 



 

 

se depende tanto, como na relação entre empresas jornalísticas e Estado são 
questionáveis. 

 

 Mais adiante, Pieranti (2007, p.32) questiona ainda o motivo pelo qual “o Estado, por 

meio dos que gerem a máquina pública, opta, não raro, por garantir a liberdade de imprensa e 

por defendê-la no plano legal, mesmo que a violando na prática?” O autor responde a sua 

pergunta com uma passagem de Ciro Marcondes Filho que diz que o “Estado historicamente 

dependeu da mídia porque esta legitimava as suas ações” (MARCONDES FILHO apud 

PIERANTI, 2007, p. 32). 

Atualmente a liberdade de expressão encontra-se praticamente 
desregulamentada, sem que o Estado consiga regular o conteúdo a ser 
difundido. Este depende basicamente do bom-senso dos responsáveis por sua 
divulgação, de modo que, na prática (...) confunde-se liberdade de imprensa 
com liberdade de empresa. (...) Ao encarar a liberdade de imprensa como 
valor absoluto e delegar sua regulação à iniciativa privada ele está na 

verdade privilegiando a liberdade de empresa. (PIERANTI, 2007, p.32) 
 

 A outra forma de relação do Estado com os meios de comunicação é através das 

políticas públicas. Esta forma é a que mais será trabalhada ao longo desta pesquisa, pois, a 

formulação do artigo 223 - passando pelas disputas que deram origem a ele e a sua não 

regulamentação - deve ser observada como fruto desta relação. A ausência de regulamentação 

das comunicações de massa foi uma das formas que o Estado encontrou para “beneficiar” os 

grandes meios de comunicação de massa. Laurindo Lalo Leal Filho (2007), afirma que a 

televisão no Brasil opera num vácuo legal, deixando que apenas os interesses políticos e 

comerciais dos beneficiados pelas concessões de canais determinem o que deve ou não ir ao 

ar.  

 Desta forma, as relações estabelecidas historicamente entre os meios de comunicação 

de massa e o Estado/governo contribuíram não só para legitimar a direção de uma classe 

dominante, mas também, e fundamentalmente, para deixar ainda mais confusa a relação entre 



 

 

o público e o privado. Assim como a falta de clareza entre o que é Estado e o que é governo, 

contribuiu para a confusão entre o estatal e o público.  

Um dos motivos para que apenas o Estado, em suas versões mais autoritárias, tenha 

investido na comunicação estatal é o fato de que a imprensa privada sempre conseguiu 

cumprir o papel de legitimar as ações do governo de forma até mais eficiente, visto que para 

muitos ela é isenta. 

 

1.3 As reformas do Estado e a herança do patrimonialismo  

 

A íntima relação entre público e privado tende a ser o germe do problema no qual vai 

se basear a discussão que propõe uma diferença entre o estatal e o público. É a apropriação 

privada da coisa pública – na maioria das vezes do próprio Estado – por parte de sucessivos 

governos que vai justificar a necessidade de se distinguir Estado de sociedade, estatal de 

público, porque aquele, não raras vezes, agia contra os interesses que lhe deram origem.  

Como o Estado Brasileiro foi instrumentalizado muitas vezes por interesses privados, 

isso comprometeu sua legitimidade enquanto poder público. Esta “privatização” do Estado 

aconteceu de diferentes formas, com diferentes políticas, contudo durante a maior parte da sua 

história no Brasil. 

Neste ponto, será resgatado o desenvolvimento do Estado como forma de dar 

subsídios para posteriormente se entenderem as políticas públicas de comunicação dentro do 

seu momento histórico. Identificada a relação de privatização do Estado como sendo 

determinante para entender o objeto da pesquisa, ela será aqui explorada desde a compreensão 

de herança patrimonialista, mas também e, principalmente, como o entendimento de que essa 

foi uma política restrita a determinados setores. Setores esses que não tinham o compromisso 



 

 

de manter a supremacia do interesses públicos em detrimento dos interesses privados nas 

ações do Estado.  

A privatização da administração pública em todos os seus campos e por vários 

instrumentos, desde a força repressiva do Estado até os Aparelhos Privados de Hegemonia, foi 

durante muitos anos preocupação de partidos políticos e também da academia. A preocupação 

de grandes autores de meados do século passado residia na necessidade de se discutir a tênue 

relação entre o público e o privado, herdada desde o processo de colonização. Esta é uma 

questão recorrente em obras clássicas sobre a formação social brasileira como Raízes do 

Brasil publicada em 1936 (1986), de Sérgio Buarque de Holanda, e Os donos do Poder, 

publicada em 1958 (2000), de Raymundo Faoro, ambas influenciadas pelo pensamento 

weberiano. 

A apropriação privada da coisa pública e o caráter patrimonialista da política brasileira 

passaram a ser debate fundamental para quem pretendia (e ainda pretende) entender sob 

alguns aspectos o funcionamento do Estado e o resultado das suas políticas. Durante séculos 

“tentou-se” transformar o Estado brasileiro em um Estado capitalista de administração 

burocrática, ao menos, esta parecia ser a preocupação de alguns autores e também de 

governantes inspirados pela racionalização advinda da teoria de Max Weber.  

Para Weber, citado por Hector Saint Pierre (1994), “a complexidade crescente das 

relações sociais levou à necessidade de contar com estruturas altamente racionalizadas de 

administração” (WEBER apud SAINT-PIERRE, 1994, p. 102). Contudo, mesmo com a 

gradual racionalização e também burocratização do Estado, “a realidade histórica brasileira 

demonstrou a persistência secular da estrutura patrimonial, resistindo galhardamente, 

inviolavelmente, à repetição, em fase progressiva, da experiência capitalista” (FAORO, 2000, 

p.822). Sérgio Buarque de Holanda (1986) ao tratar da formação do Brasil, foca dentre outras 



 

 

coisa, as relações pessoais e a forma como o patrimonialismo foi arraigado e também 

transferido para relação com o Estado.  

Não era fácil aos detentores das posições públicas de responsabilidade, 
formados por tal ambiente, compreenderem a distinção fundamental entre os 
domínios do privado e do público. Assim, eles se caracterizam justamente 
pelo que separa o funcionário “patrimonial” do puro burocrata, conforme a 
definição de Max Weber. Para o funcionário “patrimonial”, a própria gestão 
política apresenta- se como assunto de seu interesse particular; as funções, os 
empregos e os benefícios que deles aufere, relacionam se a direitos pessoais 
do funcionário e não a interesses objetivos, como sucede no verdadeiro 
Estado burocrático, em que prevalece a especialização das funções e o 
esforço para se assegurarem garantias jurídicas aos cidadãos. (BUARQUE 
DE HOLANDA, 1986, p. 105) 

 

Ainda sobre o patrimonialismo Faoro esclarece: 

Num estágio inicial, o domínio patrimonial, desta forma constituído pelo 
estamento, apropria as oportunidades econômicas de desfrute dos bens, das 
concessões, dos cargos, numa confusão entre o público e o privado (...). O 
caminho burocrático do estamento, em passos entremeados de compromissos 
e transações, não desfigura a realidade fundamental, impenetrável às 
mudanças. O parimonialismo pessoal se converte em patrimonialismo estatal 
(...). (FAORO, 2000, p.823). 

  

Durante o século XX, as tentativas de reformas do Estado para adequá-lo à 

industrialização e a racionalização foram se tornando mais estruturadas, contudo a força do 

patrimonialismo, é fato, continuara forte. Esta é uma herança que não pode passar 

despercebida por qualquer discussão que permeie o Estado, inclusive se se trata de uma esfera 

do próprio Estado, um serviço público - primordialmente público-, mas que historicamente foi 

apropriado pelos interesses privados como é o caso das concessões, permissões e autorizações 

de emissoras de rádio e TV.  

Esta herança consegue um bom espaço para perpetuação das relações que vão sendo 

estabelecidas nas novas ordens econômicas. Por mais que pareçam racionais ou que busquem 

a racionalidade, o que prevalece nas relações de poder são as relações de classe e a classe 

politicamente dominante no Brasil foi por muito tempo e ainda é a classe economicamente 



 

 

dominante. Desta forma, a regulação e a regulamentação da comunicação no país 

historicamente prestaram favores, quando existiram, aos grupos político e economicamente 

dominante. Contudo, as dificuldades de se regular a comunicação tem também, e fortemente, 

sua tendência mundial que na década de 1990. Essa década traz novos sujeitos para o jogo 

político, sujeitos economicamente fortes e atrelado à política externa e de outros setores. 

 

1.4 As dificuldades de se regular/regulamentar a comunicação de massa no mundo 

globalizado e as especificidades do Brasil 

 

As relações entre o modelo de Estado e a regulamentação das comunicações é uma das 

áreas de interesse da Economia Política da Comunicação e, portanto, muitos pensadores desta 

linha trouxeram importantes contribuições para se entenderem as dificuldades de 

regular/regulamentar este setor. “Diferentemente dos enfoques econômicos, os enfoques 

políticos se referem principalmente aos marcos jurídicos e ao papel dos governos na 

regulação, controle e manejo dos sistemas de comunicação” (RENDÓN, 1995, p. 89)14.  

O processo de não regulamentação das comunicações no Brasil tem raízes históricas e 

íntimas relações como o Estado patrimonial, mas também com a política neoliberal, ambas a 

favor dos interesses das elites econômicas e políticas do país. Regina Luna Santos de Souza 

(2007, p. 150) diz que esta característica brasileira é resultado dos “componentes que desde a 

colonização dificultaram definir a esfera do Estado Brasileiro como ‘pública’, em contra 

partida ao ‘privado’, que Sérgio Buarque de Holanda (1995) bem tipificou ao criar o arquétipo 

do ‘homem cordial’ para definir a promiscuidade de relações familiares com o setor público”. 

                                                 
14 A diferencia de los económicos, (...) los enfoque políticos se refieren principalmente a los marcos jurídicos y 
el papel de los gobiernos en la regulación en la regulación, control y manejo de los sistemas de comunicación 
(Rendón,1995,p.89) 



 

 

Dessa indefinição sobre onde começa e onde termina o interesse público e 
onde termina o interesse privado, originaram-se diversas disfunções em um 
sistema político que sempre se coloca ao lado da defesa de interesses ora 
ligado às elites nacionais, ora ligado ao interesse do Capital internacional, 
mas dificilmente institucionalizado para canalização das demandas e 
necessidades da Sociedade “ampliada”. De fato, o que se quer enfatizar é 
que, estando a Sociedade Brasileira aquém dos níveis de prontidão 
necessários para exercer esse controle social de forma plena, sendo isso ao 
mesmo tempo razão e conseqüência de ser o Estado Brasileiro tão facilmente 
capturado pelas elites oligárquicas, por diversas razões que se pretendem 
mostrar, torna-se mais difícil ver formuladas, implementadas e plenamente 
desenvolvidas políticas públicas na área de comunicação, que sejam 
verdadeiramente democráticas. (SOUZA, 2007, p.150)  

 

Há também, principalmente depois do processo de globalização, uma tendência 

mundial à desregulamentação de vários serviços públicos, dentre eles a comunicação social e 

o Brasil vai fortalecer com esta política a sua “tendência” a manter desregulamentados setores 

lucrativos, como será visto adiante quando for tratada a Reforma do Aparelho do Estado 

Brasileiro, que, dentre outras coisas, contribuiu para a adaptação da política nacional às 

demandas advindas da globalização e do neoliberalismo. 

Como o modelo de Estado adotado por cada país vai ser determinante nas formas como 

serão conduzidas as políticas, dentre elas as das comunicações, é importante definir a partir de 

que compreensão e análise de Estado estará se compreendendo e analisando a sociedade e a 

política. Eis o motivo de um longo capítulo sobre a (co)relação de forças do Estado e a 

formação do Estado Brasileiro.  

José Carlos Lozano Rendón (1995) afirma que os economistas políticos da comunicação 

seguem uma linha baseada no pensamento de Gramsci: 

Nos novos enfoques críticos, baseados em Gramsci, e outros teóricos mais 
recentes, o controle político, econômico e social de uma sociedade está nas 
mãos de uma classe hegemônica na qual coexistem, em ocasiões com fortes 
rivalidades internas, diversos grupos econômicos e sociais. Estes grupos 
negociam e se enfrentam para favorecer seus objetivos, porém mantém certa 
coesão e consenso para seguir detendo o controle da sociedade. (...) O 
governo, ainda que tente defender os interesses da elite econômica, por ser a 



 

 

mais forte, responde também às pressões e aos interesses dos demais grupos, 
que por ocasião se enfrenta com o primeiro. (RENDÓN, 1995, p.89)15 

 

Marcial Murciano (2006, p.105) confirma o que diz Rendón sobre os representantes da 

linha e escreve sobre a relação entre o Estado e a regulamentação dos meios: “Em termos 

gerais, esta articulação do Estado foi levada a cabo através de políticas de comunicação 

específicas que oscilam sempre entre a defesa dos valores promovidos pela indústria e pelo 

comércio e os valores promovidos pelo interesse geral”. 

As comunicações devem ser analisadas a partir de um aspecto fundamental, que é a 

importância que os meios adquiriram ao longo dos anos, contudo, mais fortemente depois da 

década de 1980 com a popularização dos veículos massivos, principalmente da televisão. De 

modo que este setor passou a ser, como argumenta Graham Murdock (2007, p. 43), uma das 

chaves mestras do capitalismo contemporâneo. 

O capitalismo sempre tem confiado nos sistemas avançados de comunicação 
para rastrear, reunir e coordenar as atividades dispersas de produção e 
consumo que estão em andamento. Na primeira fase da expansão tecnológica 
o telégrafo, depois o telefone e a máquina de cédulas se encarregavam desta 
tarefa. Hoje em dia depende da convergência da informática, das 
telecomunicações e da produção cultural possível graças à conversão de 
todas as formas de expressão – textos, dados, voz, som gravado, imagens 
fixas e em movimento – na linguagem única e universal dos uns e dos zeros. 
Este processo de digitalização tem criado redes de alcance e capacidade sem 
precedentes. Lutas para estabelecer quanto desta capacidade será acessível 
ao público, como se organizarão as redes públicas, quem terá acesso a elas, 
como e com que propósito, serão questões essenciais de conflito nas 
próximas décadas. 16. 

                                                 
15 En los nuevos enfoques críticos, basados en Gramsci y otros teóricos más recientes, el control político, 
económico y social de un a sociedad se le adjudica a una clase hegemónica en la coexisten, en ocasiones con 
fuertes pugnas internas, diversos grupos económicos y sociales. Estos grupos negocian y se enfrentan 
constantemente para favorecer sus objetivos, pero mantienen cierta cohesión y consenso para seguir detentando 
el control de la sociedad.(…) El gobierno, aunque tiende  a defender los intereses de la élite económica, por ser 
la más fuerte, responde también a las presiones y los intereses de los demás grupos, por lo que en ocasiones se 
enfrenta a los de la primera. (RENDÓN, 1995, p.89) 
16El capitalismo siempre ha confiado en los sistemas avanzados de comunicación para rastrear, recopilar y 
coordinar las actividades dispersas de producción y consumo que pone en marcha. En la primera fase de 
expansión tecnologías como el telégrafo y después el teléfono y la máquina de fichar se encargaban de estas 
tareas. Hoy en día dependen de la convergencia de la informática, las telecomunicaciones y la producción 
cultural, posible gracias a la conversión de toda forma de expresión— texto, datos, voz, sonido grabado, 



 

 

 

Nesta passagem, o autor anuncia uma dificuldade que será real e que vai balizar as 

disputas pela regulamentação da comunicação no mundo, que é o acesso do público às novas 

capacidades tecnológicas, às organizações de redes públicas, enfim, a qualquer 

regulamentação que vise democratizar o acesso aos meios, e, portanto, a uma das esferas do 

poder. A partir daí, facilmente se entende que o problema da regulamentação é inerente ao 

processo que deu origem aos sistemas comerciais de comunicação e que a grande maioria dos 

países que tem as bases do seu sistema de comunicações nas lógicas de mercado (ou assimilou 

essa lógica ao longo dos anos) passou por estes problemas. 

Eis uma questão de estrutura do capitalismo e, portanto, dos sistemas e dos meios de 

comunicação de massa que trabalham na lógica da maximização dos lucros ou até mesmo dos 

que assimilaram alguns aspectos da lógica mercantil ao longo das crises passadas pelos 

serviços públicos não comerciais. 

No livro La televisión econômica, o espanhol Enrique Bustamante (1999) vai falar 

detalhadamente das relações econômicas que envolvem a televisão, mas que podem 

tranquilamente ser atribuída a qualquer veículo das Indústrias Culturais. Bustamante narra o 

período de “desregulação” dos meios de comunicação de massa que aconteceu em todo o 

mundo e que seguiu a lógica de desregulação dos demais setores da economia, que veio junto 

com o aumento das privatizações e o avanço do neoliberalismo. Para ele, esta é uma tendência 

que tem início nos Estados Unidos na década 60 do século passado, e que atinge o audiovisual 

especificamente na segunda metade da década de setenta e posteriormente se espalha pelo 

mundo. A desregulação, segundo Bustamante, é caracterizada pela retirada paulatina do 

Estado e a expansão de uma dinâmica econômica do mercado (BUSTAMENTE, 1999, p.27). 

                                                                                                                                                         
imágenes fijas y en movimiento — al lenguaje único universal de los unos y los ceros. Este proceso de 
digitalización ha creado redes de alcance y capacidad sin precedentes. Luchas para establecer cuánta de esta 
capacidad será accesible al público, cómo se organizarán las redes públicas, quién tendrá acceso a ellas, cómo y 
con qué propósitos, serán cuestiones esenciales de conflicto en las próximas décadas (MURDOCK, 2007, p. 43) 



 

 

E ela pode se manifestar de diferentes formas, até mesmo com o aumento no número das leis. 

Contudo, as novas leis fundamentam o afastamento do poder público no processo de 

regulação e coloca o mercado como promotor deste novo período. 

A desregulamentação chega ao audiovisual (...) articulada em duas formas 
fundamentais: a eliminação das restrições regulamentares sobre a televisão a 
cabo e o mais flexível e progressivo desaparecimento das regras que tinham 
regido o funcionamento da televisão e que havia estruturado o setor 
audiovisual como um todo, especialmente aquelas que limitam a 
concentração e ordenação do conteúdo. Em ambos os terrenos verifica-se 
uma filosofia de fundo destinado a reduzir a intervenção estatal e aumentar a 
concorrência, como regra suprema identificada não só com o 
desenvolvimento econômico, mas também com a garantia do pluralismo. 
(BUSTAMANTE, 1999, p.46)17 

 

 Como já foi citado, o Brasil tem historicamente uma tendência patrimonialista de uso do 

Estado para o interesse das elites e isso é considerado um condicionante para a não 

regulamentação da comunicação. Contudo, as tendências mundiais que marcaram as 

desregulamentações serviram no Brasil para transformar em política o que já existia como 

herança, e, de forma prática, dar uma sobrevida à legislação que não mais respondia à 

realidade.  

 Outros setores também sofreram com esta tendência. Marca desta disputa no Brasil foi a 

construção da Constituição Federal de 1988, que focou na participação do Estado na 

regulação de diferentes áreas. A disputa na constituinte foi marcada por um debate ideológico 

entre o público e o privado, o direito social ou a mercadoria. Neste contexto, o que foi 

regulamentado posteriormente sofreu gradativa influencia do fortalecimento do 

neoliberalismo. Junto com o modelo neoliberal da economia veio também o modelo da 

                                                 
17 La desregulación llega al audiovisual (...) bajo dos formas fundamentales articuladas: la remoción de las 
restricciones reglamentarias que pesaban sobre la televisión por cable y la flexibilización y desaparición 
progresivas de las normas que habían regido el funcionamiento de la televisión y que habían estructurado el 
sector audiovisual en su conjunto, especialmente las que limitaban la concentración y las que ordenaban los 
contenidos. En ambos terrenos, hay una filosofía de fondo dirigida a disminuir la intervención del Estado y a 
potenciar la competencia, como regla suprema identificada no sólo con el desarrollo económico sino también 
con la garantía del pluralismo. (BUSTAMANTE, 1999, p.46) 



 

 

política, este fortaleceu a fragmentação das políticas públicas e sociais, que se tornaram mais 

imediatistas e assistencialistas. Este modelo traz também conseqüências danosas para a 

organização dos trabalhadores, houve um visível enfraquecimento dos sindicatos e das 

entidades de classe, aprofundou-se ainda mais o individualismo – o que deixou as 

mobilizações em torno dos direitos sociais enfraquecidas (SPOSATI, 2008). Contudo, a 

disputa entre as classes que constituem o Estado, teorizadas por Gramsci e também evocadas 

pelos economistas políticos da comunicação, não é aniquilada e a mobilização popular em 

torno de um direito conta como diferencial no processo de regulação de uma determinada 

matéria, como será visto adiante.  

 A marca do período neoliberal é o fortalecimento da atuação do setor voltado para 

acumulação do capital na privatização dos direitos sociais e, neste processo, os setores não 

organizados foram os mais afetados, dentre eles a comunicação que ainda não é nem legal 

nem socialmente18 defendido enquanto direito humano. 

A primeira e fundamental conseqüência de se reconhecer o direito à 
comunicação é entender que ela precisa ser vista como passível de discussão 
e ação enquanto política pública essencial, tal como políticas públicas para 
os segmentos de saúde, alimentação, saneamento, trabalho, segurança, entre 
outros. Mas, como bem expresso em documento fundador do Laboratório de 
Políticas Públicas (LPP), da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ‘na 
medida em que o mercado não reconhece direitos, a função central que ele 
vai assumindo na reformulação das relações econômicas e sociais representa 
uma transformação do que era direito em um bem negociável no mercado. 
Assim, de direitos universais os direitos à educação e à saúde passaram a ser 
mercadorias, e, concomitantemente, o Estado deixou de desempenhar seu 
papel na afirmação de direitos, para, ao contrário, centrando-se em políticas 
de desregulamentação, abrir espaços para a mercantilização crescente das 
políticas sociais’. (RAMOS, 2005, p. 250) 

 

 Importante ressaltar que o setor da comunicação tem suas particularidades por fazer 

                                                 
18 Existem grupos sociais que fazem esta reivindicação, como o Fórum Nacional pela Democratização da 
Comunicação, a Campanha CRIS Brasil (que faz parte de uma articulação internacional pelo direito à 
comunicação e a informação), o Coletivo Intervozes, os Comunicativistas, dentre outras organizações. 
Entretanto, esta defesa não é ainda amplamente conhecida e reivindicada pela sociedade como um todo, como 
são a educação, a saúde e a cultura, por exemplo. 



 

 

parte das chamadas Indústrias Culturais (uma importante força propulsora do capitalismo 

moderno). As Indústrias Culturais compõem de forma essencial o sistema que sustenta a 

sociedade do consumo e trabalham diretamente com os bens simbólicos, que são cada vez 

mais caros ao sistema em voga. Edgard Rebouças (2004), que estuda a regulamentação das 

Indústrias Culturais, acredita que ainda não está muito claro para os pesquisadores, 

legisladores, empresários e tomadores de decisões a natureza especial que envolve os 

processos ligados às indústrias culturais. Rebouças (2004, p. 6) cita Napoli (2001) para 

apresentar três diferenças básicas entre a regulação do setor das comunicações e a dos demais 

setores da economia:  

A primeira é que [a comunicação] tem uma influência muito grande sobre 
questões sociais, culturais e políticas; a segunda é a dificuldade que há para 
definir esta área de regulação como sendo unicamente econômica ou 
unicamente social; e a terceira está ligada ao fato de que suas conseqüências 
não afetam apenas a estrutura ou o funcionamento de uma empresa, mas a 
produção e o fluxo de idéias. (NAPOLI apud REBOUÇAS, 2004, p. 6) 

 

 Outros fatores para a dificuldade da regulação/regulamentação do setor da Comunicação 

Social são também apontados por Murilo César Ramos (2005, p. 250): 

Difícil é e será sempre o reconhecimento da comunicação como política 
pública no capitalismo, justamente por ser ela entendida, na ideologia liberal 
das sociedades de mercado, como a principal garantidora e, mesmo, 
alavancadora da liberdade de mercado, por meio da teoria do livre fluxo da 
informação. Segundo esta teoria, toda ação do Estado sobre os meios de 
comunicação torna-se automaticamente ação censória e, por isso, uma 
ameaça a todos os direitos e a toda liberdade.   
 

Para entender melhor como se deu o processo de regulamentação das comunicações no 

Brasil, mais especificamente da radiodifusão, será feito um apanhado histórico das principais 

leis, decretos e medidas provisórias, dos principais atos que marcaram as políticas de 

comunicação no país deste a chegada do primeiro meio de comunicação eletrônico. Contudo 

antes disso, é primordial que se discuta o conceito de serviço público. Entender a 



 

 

comunicação a partir da sua condição de serviço público positivada na Constituição Federal e 

suas diferenças entre os demais setores no aspecto jurídico também é importante em um 

trabalho que tem a ambição de propor alternativas no campo. 

 

1.5 As origens do serviço público, a comunicação como tal serviço e algumas pistas para 

entender a diferenciação entre estatal e público 

 

O termo “público” é usado facilmente como sinônimo de estatal e é o nome que se 

costuma dar aos serviços prestados pelo Estado, o poder público é o poder do Estado, as 

repartições públicas, as escolas públicas, os hospitais públicos, enfim, os aparelhos do Estado 

são entendidos como público. Contudo, a recíproca não é necessariamente verdadeira. O 

Estado é quem promove e/ou regula o serviço público, os bens públicos, mas, no que diz 

respeito às leis brasileiras, estes também podem, na maioria das vezes, ser prestados pela 

iniciativa privada, sejam com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Para o jurista e Ministro 

do Supremo, Celso Bandeira de Mello (2004, p. 623-624), “a atividade estatal denominada 

serviço público é a prestação consistente no oferecimento, aos administrados em geral, de 

utilidades ou comodidades materiais (...) singularmente fruíveis pelos administrados que o 

Estado assume como próprias, por serem reputadas imprescindíveis, necessárias ou apenas 

correspondentes a conveniências básicas da sociedade, em determinado tempo histórico”. 

Outras definições de serviço público podem ainda ser citadas para ilustrar melhor este 

conceito, como as de Meirelles:  

Serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou por seus 
delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades 
essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniências do 
Estado. (MEIRELLES apud MELLO, 2007, p.623); 

 
 E também a de Silva, que reforça justamente a relação entre este conceito e o Estado: 

 



 

 

(...) para qualificação de um serviço como público, a par do interesse geral a 
que se destina a satisfazer, é indispensável a existência de um vínculo 
orgânico entre ele e o Estado. Este é o titular do serviço, muito embora sua 
gestão possa ser transferida a particulares. (SILVA apud CEZNE, 2008, 
p.03) 

 

Se observada a partir desta definição do serviço público, a diferenciação entre o 

público e o estatal não deveria existir porque deve haver um vínculo orgânico entre os dois. 

Entretanto, é importante ressaltar que a definição de serviço público não é estática. A questão 

da determinação do tempo histórico, referenciado por Mello (2004), é fundamental para a 

compreensão do conceito que é mutável. Di Pietro (2004) faz um resgate histórico da 

conceituação do serviço público e diz que nos primórdios desta definição para ser considerado 

serviço público, a ação deveria responder a três critérios: satisfazer as necessidades coletivas, 

ser exercido sob o regime do direito público e ser prestado pelo Estado. Contudo, estes foram 

critérios criados ainda em um Estado liberal no século XIX. Na medida em que o Estado foi 

se afastando deste modelo para a criação de um Estado de Bem Estar e, portanto, ampliando a 

quantidades de atividades próprias, definidas como serviços públicos, e também, 

posteriormente, com outras mudanças com relação às funções do Estado, delegou a terceiros 

tais atividades, outros critérios tiveram que ser acrescentados e também nem sempre os três 

critérios iniciais coexistiam em determinadas atividades. 

Segundo Celso de Mello (2004) há cinco espécies de serviços que o Estado não pode 

permitir que sejam prestados exclusivamente por terceiros, seja a título de atividade privada 

livre, seja a título de concessão, autorização ou permissão. São os serviços: 1) educação, 2) 

saúde, 3) previdência social, 4) assistência social, 5) de radiodifusão sonora e de sons e 

imagens, tudo conforme fundamentos constitucionais já indicados. Estes são alguns dos 

serviços regulamentados pelo Título VIII, Da Ordem Social, da Constituição Federal de 1988. 

Mello ainda aponta uma especificidade dentro destes serviços, pois existem os serviços que o 

Estado tem obrigação de prestar e também de conceder, que é o caso da radiodifusão. 



 

 

Há uma espécie de serviços públicos que o Estado, conquanto obrigado a 
prestar por si ou por criaturas suas, é também obrigado a oferecer em 
concessão, permissão ou autorização: são os serviços de radiodifusão sonora 
(rádio) ou de sons e imagens (televisão). Isto porque o art.223 determina 
que, na matéria, seja observado o princípio da complementaridade dos 
sistemas privado, público e estatal. Se esta complementaridade deve ser 
observada, o Estado não pode se ausentar de atuação direta em tal campo, 
nem pode deixar de concedê-lo, pena de faltar um dos elementos do trinômio 
constitucionalmente mencionado. (MELLO, 2004, p. 637) 

 

A origem do termo serviço público surge da necessidade de afirmar a condição do 

Estado como servidor da população, como destinado a satisfazer o interesse público por 

ocasião da mudança na correlação de forças do Estado. A noção de serviço público tem 

origem na França entre o final do século XIX e o início do século XX, “o serviço público está 

relacionado com a justificativa de existência do próprio Estado e relaciona-se à transformação 

de seu modelo ocorrida no fim do século XIX: a transição entre o Estado Liberal e o Estado 

Providência”, argumenta Cezne (2005, p 8). A autora complementa ainda que “a afirmação do 

instituto [serviço público] veio para instrumentalizar a modificação do papel do Estado, que 

passa de espectador das relações econômicas e garantidor somente de suas funções essenciais 

a um papel de intervenção e fomento na economia” (CEZNE, 2005, p. 8). 

O Estado francês veio substituir a figura paternal e centralizadora monarca, portanto, o 

instituto do serviço público veio no sentido de fazer uma diferença entre o estatal (que 

anteriormente era visto como do monarca) e o público, entendido como de toda a população. 

Posteriormente, os termos são assimilados como sinônimos, porém com a prevalência do 

sentido do público como dever do estatal, pois é este o termo que vai não só dominar como 

justificar a ação do Estado. Segundo Justen (2003, p. 21), “Havia a necessidade de criar um 

fundamento jurídico para a sujeição do Estado ao Direito – visto que este passa de titular 

absoluto de poder para titular de obrigações, à medida que se transforma de manifestação de 

autoridade em prestador de serviços”. Celso de Mello (2004) dá a seguinte contribuição para a 

percepção deste termo: 



 

 

A noção de serviço público não é simples. (...) Basta dizer que, à época de 
seu surgimento, sob o patrocínio teórico de Léon Duguit, o genial publicista 
que capitaneou a chamada “Escola do Serviço Público” (onde enfileiram os 
nomes ilustres de Jèze Bonnard, Rolland, entre outros), a noção de serviço 
público apareceu como fórmula revolucionadora do Direito Público em geral 
e do Direito Administrativo em particular, intentando fazer substituir o eixo 
metodológico dessa disciplina – que antes constituía sobre a idéia de “poder” 
estatal – pela idéia de “serviços administrativos”. (MELLO, 2004, p. 620) 

 

Mônica Justen (2003) complementa ainda que esta foi a forma que Estado, que nasceu 

no final do século XIX – com a queda dos domínios totalitários dos soberanos –, encontrou 

para legitimar-se frente às novas demandas pós-Revolução Francesa. A concepção de poder 

Estatal estava impregnada da lógica absolutista de que um monarca ditava as regras a serem 

seguidas. Com a tomada do poder pela burguesia, o Estado se manteve, mas se propôs a 

funcionar a serviço do público e não mais o contrário. Para isso foram necessárias também 

mudanças semânticas e conceituais. O francês Léon Duguit (2002), junto com outros teóricos 

da Escola de Serviço Público, conseguiu disseminar a idéia de um serviço público, 

normatizado por um direito público aos quais estaria submetido o Estado. Posteriormente, o 

conceito de serviço público perde as ligações com o liberalismo e vai servir como fundamento 

do alargamento do Estado em função dos direitos coletivos, ou seja, este conceito será base 

para o Estado de Bem Estar Social que surge como modelo/alternativa no século seguinte. 

 

O conceito de serviço público surge da busca de um novo critério de 
justificação da atuação do Estado, não mais alicerçada na idéia de soberania, 
ou na expressão de uma autoridade (puissance publique). Duguit busca uma 
nova teoria de legitimação do Estado, baseada na noção de serviço público. 
O Estado deveria sujeitar-se a um direito objetivo e agir dentro dos limites 
por ele estabelecidos, sempre vinculado ao fim da solidariedade social. 

(JUSTEN, 2003, p. 30). 

 

 Como foi visto, a comunicação figura na legislação brasileira como um serviço 

público, não exclusivo do Estado, mas que deve ser oferecido por ele ou empresas em seu 



 

 

nome e também deve ser concedido a terceiros. Não há a clareza normativa de se o sistema 

público previsto no art.223 faz parte das obrigações do Estado, ou se o Estado é responsável 

exclusivamente pelo sistema intitulado estatal, sendo o público parte das obrigações de 

terceiros. Por terceiros podem ser entendidas quaisquer iniciativas privadas, dentre elas, as 

sem fins lucrativos, que também podem ser constituídas como sistema público. Quando se 

tenta pensar de forma concatenada as normatizações para o serviço público e a previsão do 

artigo 223, encontra-se uma série de questões que por obscuras que ficam, deixa margens a 

interpretações diversas. Sendo os legisladores brasileiros muitas vezes comprometidos com a 

radiodifusão, sabe-se que as margens de interpretação deixadas, se não corrigidas, podem ser 

usadas a favor dos interesses privados de determinados grupos econômicos.  

Ao contrário de Celso de Mello (2004) que aponta como fator determinante para se 

considerar o serviço público estar sob o regime do direito público, outros autores brasileiros, 

dentre eles Luís Carlos Bresser Pereira, autor da Reforma do Aparelho do Estado Brasileiro 

durante a primeira gestão de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998), criaram uma condição 

propícia e até mesmo quase obrigatória para que boa parte dos serviços públicos fossem 

prestados por organizações sociais não só de direito público, mas também, e principalmente, 

de direito privado. A crise do Estado de Bem Estar Social e o crescimento da doutrina 

neoliberal vai gerar uma série de repercussões no conceito de serviço público e na 

normatização do Direito Administrativo. Segundo Cezne (2008, p 2):  

“essa reformulação do aparato estatal e sua concretização por meio de um 
novo complexo normativo refletiram-se em todo o campo do direito 
administrativo, e passou a exigir um novo modelo conceitual doutrinário que 
pudesse apreender essas realidades, contextualizá-las e modificar conceitos 
já arraigados no campo doutrinário. Malgrado a discussão perene existente 
sobre a definição de serviço público, e a divergência doutrinária sobre os 
critérios utilizados para defini-lo, pode-se dizer que a reformulação do 
aparato estatal é o acontecimento mais relevante do direito administrativo 
dos últimos anos e que, nesse contexto, torna-se especialmente relevante a 
reflexão sobre o conceito de serviço público”. 

 



 

 

 Assim como tantos outros conceitos, inclusive o de privado, público e estatal, o 

conceito de serviço público não é estático e também vai sofrer uma série de modificações ao 

longo das mudanças do próprio Estado e da sociedade.  Ser ou não ser serviço público e os 

critérios que os determinam vai estar também diretamente ligado a uma doutrina e as suas 

defesas e argumentações vão se dá na base argumentativa. Cezne (2008) considera ainda que 

esta readequação do direito administrativo, em especial do regime jurídico dos serviços 

públicos representa um importante passo estratégico. É tão somente a partir da reformulação 

desse regime que o Estado Brasileiro, por exemplo, pode realizar as privatizações, tornando 

real a abertura de vários setores, como o de serviços essenciais e de redes de suporte a esses 

serviços, como por exemplo, o setor de telefonia e energia elétrica, que antes era totalmente 

fechado à iniciativa privada em geral, ou a empresas estrangeiras. “Obviamente, esse processo 

exigiu a criação de todo um aparato normativo diferenciado, a fim de regulamentar esses 

serviços, garantindo a manutenção de sua prestação de acordo com os pressupostos basilares 

do sistema, como a continuidade e universalidade do serviço público” (CEZNE, 2008, p. 2). 

Esta proposta coincide também com a de enxugamento do Estado e 

desresponsabilização do setor público através da ampliação das organizações sociais e das 

fundações públicas de direito privado. Estas mudanças marcaram a gestão do que consta 

como sistema público de comunicação no Brasil: as emissoras educativas. Estas ações 

mudaram também a forma de organizações de outros serviços públicos, como por exemplo, na 

saúde e na educação. O argumento era a maior flexibilidade para concorrer com o setor 

privado. Na comunicação, nem se olhada a partir do caráter liberal, esta proposta deu certo, 

pois, excetuando alguns programas em determinados momentos, nunca se estabeleceu 

concorrência entre as emissoras públicas e privadas. 

 



 

 

Capítulo II  

 
 

A história da regulação da comunicação no Brasil e as influências 

do desenvolvimento do Estado e do mercado 

 
 

1 Regulamentação da comunicação: onde começa e sua história no Brasil 

 

Ao passo que se muda o Estado e também as formas de se definir os serviços públicos 

surgem novas tecnologias, novos atores sociais, novas formas de organizarem e de  

distribuírem informação e poder na sociedade. Junto com todas estas mudanças entre modelos 

de Estado e formas de gestão dos bens públicos são descobertas, no final do século XIX, as 

ondas que tornaram possíveis a transmissão de sons e, posteriormente, imagens entre dois 

pontos eqüidistantes. Estas ondas só puderam ser aproveitadas para tal fim depois da invenção 

da válvula radioelétrica no início do século seguinte19.  

A radiodifusão, embora tecnicamente viável desde o início do século XX, apenas 

consolidou-se comercialmente durante a década de 1920. Antes as transmissões eram quase 

que exclusivas dos exércitos de alguns países e foram utilizadas durante a Primeira Grande 

Guerra Mundial. Este conflito foi ao mesmo tempo responsável por algumas evoluções 

técnicas do rádio, mas também pelo atraso das transmissões em caráter aberto.  

Logo depois da Primeira Guerra, os Estados começam a perder o controle das 

emissões começaram a surgir desordenadamente estações de rádio, em especial, nos Estados 

Unidos e em seguida em países da Europa; “um verdadeiro festival de interferências se 

                                                 
19 Muitas são as hipóteses sobre o pioneirismo das ondas radiofônicas e de como se deu a primeira transmissão 
de rádio no mundo. Se aqui fossemos aprofundar sobre o fato fugiríamos do foco. Contudo, uma das hipóteses 
aceitas foi resgatada por BIOZOTTI, Paulo Daniel. A história do Rádio. Disponível em: 
<http://www.rederic.com.br/Telas/historia.htm> 



 

 

instalou, o que fez surgir à necessidade de se posicionarem frequências e autorizarem as 

emissões de maneira disciplinada” (ABDALLA JR. e RAMOS 2005, p.127). Os governos de 

tais países começaram a identificar a necessidade de tomarem para si a responsabilidade de 

organizar a utilização da frequência. É neste momento que basicamente alguns países da 

Europa e os Estados Unidos tomam rumos e adotam formas diferentes de lidar com a 

distribuição do espectro eletromagnético e com as políticas de radiodifusão. 

 Neste cenário, criam-se os que ficaram conhecidos como os dois principais modelos 

de sistemas de comunicação do mundo: o modelo europeu e o modelo americano. Contudo, 

vale ressaltar que eles são os dois principais, mas que não necessariamente todos os países se 

encaixam nestas definições. Buscando enquadrar teoricamente os serviços públicos de 

televisão, Felisbela Lopes (1999) procurou distinguir, sem entrar em excessivas 

especificações, como ela mesma ressalva, os dois modelos de encarar a radiotelevisão: o 

europeu e o americano. 

Pátria do liberalismo econômico, os EUA cederam o espectro hertiziano aos 
privados que montaram à volta deles uma indústria florescente. (...) Na 
Europa, o desenvolvimento foi mais lento e seguiu outro modelo, devido 
mais a condicionalismos históricos que propriamente econômicos. (...) 
Retomando o modelo de liberdade de empreendimentos adotado na rádio, a 
televisão americana foi, pelo menos nos seus primórdios, financiada 
exclusivamente pela publicidade e entregue ao setor privado. Cedo se 
começa a notar excessos, fruto da política comercial que tinha como objetivo 
principal a rentabilização das emissões. A publicidade ocupava tempos de 
antena substanciais, alargando-se ao campo político, o que ainda hoje é 
considerado polêmico. (...) Céptica em relação ao liberalismo nas 
comunicações, a Europa segue outro modelo de serviço público, confiando o 
controle da radiotelevisão ao Estado, como, aliás, já acontecia com a rádio. 
(LOPES, 1999, p. 24-26) 

 

Enquanto nos EUA se explora a iniciativa privada, na Europa vigora o modelo de 

monopólio estatal. “O Estado converte-se num pai patrocinador da informação que julga útil 

ao destinatário” (CEBRIÁN HERREROS apud LOPES, 1999, p. 26). Contudo, esta fórmula 

também foi sendo adaptada pelos diferentes países europeus. Alguns foram construindo os 



 

 

seus veículos de comunicação com mais ou com menos independência do Estado e ou do 

governo do dia. 

Na Alemanha, por exemplo, a radiodifusão, apesar de estar entregue a um 
pequeno número de empresas, era totalmente controlada pelo Estado, que 
chamada a si as seguintes tarefas: emitir a autorização para as emissões, 
assegurar a exploração técnica, fiscalizar a gestão, pronunciar-se sobre os 
conteúdos e fixar uma taxa mensal sobre os receptores. Na Itália, na França e 
na Inglaterra a situação é semelhante, embora a tradição liberal britânica 
tenha criado um sistema que permitiu à rádio (British Broadcasting 
Corporation – BBC) uma certa libertação do controle político através da 
constituição de um “Conselho de Governadores” que orientava toda 
atividade de radiodifusão e de quem dependeria o diretor geral da BBC.  
(LOPES, 1999, p.24) 
 

Segundo Jay Blumler (1992), um dos mais reconhecidos estudiosos da televisão 

pública, os operadores públicos de televisão nasceram na Europa sob uma forte proteção 

política. Diferente dos EUA, onde a televisão tinha clara dependência do mercado, na Europa 

essa dependência se fez pelo Estado. Era ele quem definia as regras de funcionamento do 

audiovisual e fixava o seu financiamento. Para Blumler, se tal ligação por um lado fortaleceu 

os propósitos cívicos da televisão, por outro, debilitou a independência ambicionada 

principalmente pelos jornalistas. Diferentes formas de lidar com este tipo de interferência 

foram estabelecidas e, ao longo dos anos, alguns países conseguiram neutralizar ou diminuir 

visivelmente este tipo de intervenção resgatando a idéia fundamental do Estado como servidor 

público por excelência e também responsável pela promoção dos serviços públicos.  

Deve ficar claro que para a maioria dos países europeus a comunicação é um serviço 

público e não apenas de interesse público, ou seja, ela não deve somente ser concedida à 

prestação de terceiros privados e regulamentada pelo Estado, mas deve ser prestada pelo 

próprio poder público, pelo próprio Estado. Para auxiliar nas buscas por independência, foram 

implementados conselhos gestores e diretivos, instituídas normas mais rígidas para impedir a 

interferência e criados mecanismos de independência financeira, mesmo que parcial, visto que 



 

 

é também reconhecidamente de responsabilidade do Estado arcar com o financiamento dos 

veículos de comunicação públicos. 

Outro ponto que vale ser registrado é o fato de que ser predominantemente público o 

modelo europeu não faz dele um modelo unicamente público. No continente, coexistem várias 

políticas e formas de se regulamentar à comunicação. Existe também, de forma mais forte 

desde a década de 80, a exploração privada das concessões de rádio e TV. Depois da abertura 

à iniciativa privada, em alguns países a TV comercial passou a representar boa parte da 

audiência e chegou a mudar até mesmo as formas de gestão e financiamento de alguns 

sistemas públicos europeus. Assim como nos Estados Unidos, por mais predominantemente 

comercial que seja o seu sistema, existe um sistema público, o Public Broadcasting Sistem, 

que é reconhecido como uma importante experiência e que é submetido a formas de controle 

público, assim como também são suscetíveis a controle público o sistema comercial. 

 

2  O início da regulamentação no Brasil: as principais influências e as 

heranças 

 

Para contar como a regulamentação da comunicação chegou ao Brasil, vale regressar 

até o telegrafo, para que se entenda outra relação que marca fortemente a regulação da 

comunicação no país, que é o patrimonialismo, herança do Brasil colônia.  

A primeira comunicação oficial por meio eletrônico ocorreu em terras brasileiras em 7 

de agosto de 1858. Neste dia foi criado o primeiro serviço de telégrafo do país, que contava 

com uma linha entre o Rio de Janeiro - à época capital federal - e Petrópolis - cidade na qual o 

imperador D. Pedro II tinha a sua casa de campo. A linha, a princípio, servia quase que 

exclusivamente para o contato do imperador com a Corte. Portanto, era uma iniciativa estatal, 



 

 

contudo, voltada exclusivamente para a comunicação de D. Pedro II. Não havia, a princípio, 

relevantes diferenças no período de domínio imperial entre os interesses do Estado e da 

pessoa do Imperador. 

Chega o século XX, período marcado pela explosão das tecnologias de comunicação 

eletrônicas e de massa.20 Os Estados Unidos e a Europa são os dois grandes pólos de 

experiências no âmbito das tecnologias da comunicação. Foi a partir da forma de 

regulamentação adotada pelos dois grandes pólos que se organizou a regulamentação da 

comunicação em outros países. 

No Brasil, a primeira transmissão oficial de rádio foi feita pelo então presidente 

Epitácio Pessoa em 7 de setembro de 1922, em um discurso comemorativo dos 100 anos da 

independência, apesar de já em 1894, segundo uma das hipóteses do surgimento do rádio, o 

padre brasileiro Landell de Moura ter sido o pioneiro mundial nas experiências de transmissão 

radiofônicas.  

Mesmo já existindo estações da rádio em várias cidades brasileiras - sendo 

considerada a Rádio Clube de Pernambuco, criada em 1919, a primeira delas - em 1924 foi 

aprovada uma nova regulamentação dos serviços de radiotelegrafia e de radiotelefonia, sendo 

que o serviço de rádio propriamente dito ficou de fora.  

Apesar de ser a Rádio Clube de Pernambuco registrada como a primeira rádio a entrar 

no ar, geralmente os créditos são dados à Radio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por 

Edgard Roquette Pinto e Henry Morize em 1923. As primeiras emissoras de rádio que 

começaram a operar no Brasil eram “sociedades de rádio” ou “clubes de rádio”, sem objetivos 

comerciais, voltadas para fins culturais e de entretenimento e mantidas através de contribuição 

dos associados. Portanto, em sua origem, foram organizados como serviços públicos. Uma 

vez que tinham caráter associativo e não visavam o lucro. (MOTTER, 1994, p. 104). Pode-se 

                                                 
20 Ainda no século XIX houve também a regulamentação das telecomunicações por conta da chegada do 
telefone.  



 

 

aqui já classificar as primeiras transmissões de rádio no Brasil como uma iniciativa privada, 

pois não pertencia ao Estado e não tinha interferência do governo, mas tinha um caráter 

público, organizada como um serviço público, pois não tinha objetivos comerciais e era 

financiada pelos seus ouvintes.  

Foi somente em 1931, durante o primeiro governo Vargas, com o Decreto nº 20.047, 

de 27/05/31, que a radiocomunicação foi regulamentada no país. Esta foi a primeira legislação 

específica da área da comunicação e definia os serviços de radiodifusão como “serviços 

públicos” podendo ser concedido pelo poder público à exploração privada (MOTTER, 1994, 

p. 104). Este decreto já considerava o espectro eletromagnético como um bem público e 

também estabelecia o Governo Federal como concedente. “Tal decreto acolheu que o espectro 

eletromagnético é um bem público, natural e limitado. Por isso foi função exclusiva do 

Governo Federal regulamentar a atividade” (MOTTER, 1994, p. 104). Este decreto tem 

importante significado para o histórico das políticas públicas de comunicações no Brasil, pois 

estabeleceu o processo de concessões; criou a Comissão Técnica de Rádio, formada por três 

profissionais para estudo das questões de caráter técnico, sugestão de medidas e coordenação 

das freqüências e se adiantou no tempo ao dizer que "constituem serviços de 

radiocomunicação, a radiotelegrafia, a radiotelefonia, a radiofotografia, a radiotelevisão21, e 

quaisquer outras utilizações de radioeletricidade, para a transmissão ou recepção, sem fio, de 

escritos, sinais, imagens ou sons de qualquer natureza” [grifo nosso] (BRASIL apud 

REBOUÇAS e MARTINS, 2008, p. 3). 

No entanto, ainda mais importante, foi o Decreto 21.111 de 01/03/32, que 

regulamentou o decreto do ano anterior e ainda definiu importantes pontos que perduraram 

pelos 30 anos seguintes. O decreto de 1932 estabeleceu prazo de concessões de 10 anos; um 

                                                 
21 A radiotelevisão, apesar de já haver teste em outros países, só chegaria ao Brasil em 1950; e a regulamentação 
de transmissão e recepção de sinais, sons e imagens antecipava em 70 anos as complexidades debatidas hoje 
sobre as convergências midiáticas.  



 

 

mínimo de 2/3 de diretores brasileiros para empresas nacionais; que as emissoras deviam ter 

uma orientação educacional; que o tempo máximo de publicidade em um programa devia 

ser de 10%, sendo que cada inserção não podia passar de 30 segundos e deviam ser 

intercaladas e criava ainda uma escola profissionalizante para técnicos e operadores de 

rádio. O decreto de 1932 é considerado até os dias de hoje as bases das regulamentações em 

voga.  

Para além das comunicações, as propostas de reforma do Estado promovida por 

Getúlio Vargas “caracterizam-se pela mudança de uma situação de organização pré-

burocrática, coronelista para uma modernização administrativa do aparelho estatal” segundo 

Tenório e Saraiva (2007). Ainda segundo os autores: 

O caráter autoritário da modernização impediu que a administração pública 
atuasse em uma perspectiva de gestão em que a res publica fosse o mote da 
sua ação. O centralismo decisório tanto político como administrativo, 
privilegiará ações privadas em detrimento de ações públicas. (...) a ação 
pública será implantada e muitas vezes não implementada atendendo a 
interesses de políticos que vêem aquele espaço demográfico como um bem 

privado, o seu “curral”. (TENÓRIO e SARAIVA, 2007, p. 115)  
 

 De acordo com Cezne (2008), durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, nas 

mudanças promovidas para alterar o papel e o comportamento do Estado, houve a entrada de 

novos atores na administração pública, como as autarquias e fundações que passaram a atuar 

no serviço público, contudo, regidas por leis do Direito Privado. 

A partir da década de 30, a situação modifica-se totalmente, acentuando-se a 
presença do Estado na economia durante toda a Era Vargas, por meio da 
reformulação do Estado e da descentralização, com a criação de uma série de 
autarquias, com funções administrativas, mas também de natureza industrial 
e comercial. Após a Segunda Guerra Mundial, essas tarefas ligadas à 
intervenção estatal na economia passam a ser exercidas por pessoas jurídicas 
de direito privado, ligadas à Administração Indireta do Estado (sociedades 
de economia mista e empresas públicas). (CEZNE, 2008, p.18) 
 



 

 

Ainda sobre este período e o início da incorporação destas mudanças nas constituições 

brasileiras, Di Pietro (2004) vai dizer que:   

Ao contrário da Constituição de 1981, de feição nitidamente liberal e 
individualista, a de 1934, que se seguiu ao movimento revolucionário de 
1930, assume caráter socializante, marcado pela intervenção crescente na 
ordem social. O Estado deixa a sua posição de guardião da ordem pública e 
passa a atuar no campo da saúde, higiene, educação, economia, assistência e 
previdência social. Como conseqüência, cresce a máquina estatal, pela 
criação de novas pessoas jurídicas públicas, quer as de capacidade específica 
para a execução de serviços públicos (autarquias), quer a capacidade 
genérica (territórios); paralelamente, aumenta o quadro de funcionários 
públicos necessários para atendimento das novas tarefas assumidas pelo 
Estado. (DI PIETRO, 2004, p.43) 

 

Grandes países do mundo passavam por modificações que desembocavam no 

crescimento do Estado, tudo por conta da falência do modelo liberal que tinha provocado, 

dentre outras coisa, um grande crise mundial que teve início em 1929, nos Estados Unidos, e 

que fez crescer o modelo do Estado promotor e interventor na economia, o modelo de Bem-

Estar Social.  

Vale ressaltar que na Era Vargas a comunicação desempenhou um papel fundamental 

para o Estado e para os interesses do estadista pessoalmente. Mais especificamente durante o 

Estado Novo, que inicia em 1937 e é marcado pelo auto-golpe de Getúlio Vargas, a 

comunicação passou a ser um forte instrumento do Estado ditatorial de Vargas. Neste tipo de 

Estado, as relações entre o público e o privado se estreitam mais descaradamente e a 

apropriação dos meios de comunicação estatais para fazer a propaganda ideológica dos 

governos é mais explicita e recorrente, até mesmo característico. Entretanto, este modelo não 

é uma característica própria do Estado patrimonialista Brasileiro e pode ser visto em outros 

países do mundo durante os governos totalitários, como por exemplo, na Itália e na Alemanha 

de Mussolini e Hitler respectivamente.   

 



 

 

2.1 O auto-golpe de Vargas e o uso da rádio como instrumento de propagada do 

governo 

 

O ano de 1937 foi marcado pelo início do Estado Novo, após o auto-golpe de Getúlio 

Vargas. O país entrou em um regime ditatorial e o rádio passou a ser um dos instrumentos de 

poder mais utilizados por Vargas, a exemplo do que já faziam Adolf Hitler, na Alemanha; e 

Benito Mussolini, na Itália. O rádio já se comportava como um dos principais veículos de 

integração nacional e um importante instrumento de construção de consensos para que a 

classe dominante não precisasse fazer uso das forças de coerção durante governos autoritários, 

como o de Vargas naquele momento. Esta não foi a primeira apropriação privada de um bem 

público, tampouco de um meio de comunicação. Contudo, este é um fato importante porque 

pela primeira vez um veículo de comunicação de massa é estatizado para fins de propaganda 

de um governo.  

Ao mesmo tempo em que o rádio é usado pelo governo para se manter no poder, é 

também utilizado pelo empresariado para alastrar seus negócios e aumentar seus lucros. Em 

1938 foi fundado o grupo Emissoras e Diários Associados, de Assis Chateaubriand, com 

cinco emissoras de rádio, doze jornais e a revista O Cruzeiro. Mais tarde, nos anos 1950, 

Chateaubriand viria a ser o responsável pela entrada da televisão no Brasil. Este grupo pode 

ser considerado o primeiro grupo de mídia, que sem as regulamentações necessárias fez seu 

“império” com a propriedade cruzada de inúmeros meios de comunicação.  

Existiam, portanto, nesta época, o serviço estatal – no sentido de estar atrelado ao 

governo e de ser mantido pelo Estado – e o comercial, voltado para o lucro e com pouca 

regulamentação, principalmente com relação a monopólios, oligopólios e propriedades 

cruzadas. De certa forma, esta prática que veio antes da regulamentação acabou por virar 

regra no setor e mesmo depois das leis restritivas neste sentido esta prática continua.  



 

 

Em 1939, foi criado do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), vinculado 

diretamente ao gabinete da Presidência da República, que tinha como função controlar os 

conteúdos dos rádios, impressos, cinema e teatro. Foi também neste ano que se iniciaram as 

retransmissões obrigatórias e em cadeia nacional da Hora do Brasil, programa produzido pelo 

DIP, que depois vai se transformar no programa que até hoje é transmitido por todas as rádios 

no horário das 19h (da capital federal), A voz do Brasil.  

Foi em 1940 que a ditadura Vargas se apropriou da Rádio Nacional do Rio de Janeiro 

e a transformou em veículo oficial do Estado Novo. Aquela ditadura acabou no ano de 1945 e 

com ela acabou também a censura prévia, com o Decreto nº 8.356/45.  

O fato de o controle mais direto sobre os meios de comunicação ter surgido durante 

um Estado ditatorial e que colocava este controle a serviço dos seus interesses e da sua 

manutenção, pode ter contribuído – dentre outras coisas que serão apontadas mais adiante, 

inclusive outras intervenções também ligadas a períodos ditatoriais - para a aversão aos 

veículos públicos estatais e também a qualquer tipo de controle público ou social aos meios de 

comunicação. A palavra controle tem seu significado imediatamente relacionado à censura, 

mesmo quando a ele se atrela o público ou o social como um adjetivo. 

Final da década de 1940, começaram os preparativos para a chegada - que se fazia 

iminente - do veículo de comunicação de massa que, além do som, trazia a imagem, a 

televisão. Vargas foi deposto em 1945. Em 1946, no governo de Gaspar Dutra, ocorreram as 

primeiras experiências de transmissão da televisão feita pela Rádio Nacional, mas a iniciativa 

não passou das experiências técnicas. Segundo Motter (1994), foi também em 46 que 

aconteceu o primeiro congresso nacional dos radiodifusores, organizado pelos empresários do 

setor que queriam impedir a ampliação dos poderes do Estado e que propunham a elaboração 

de um estatuto único da radiodifusão. 



 

 

  Um fato raro nas políticas de comunicações no país foi a criação da regulamentação 

da televisão antes mesmo de sua inauguração. Por meio da portaria nº 692, de 26 de julho de 

1949, foram estabelecidas as normas para a utilização da freqüência VHF, o que definia o 

modelo de 12 canais para o serviço de televisão. O lançamento da TV Tupi de São Paulo só 

ocorreria em 18 de setembro de 1950 pelas mãos do empresário Assis Chateaubriand. 

 De início, a televisão era um aparelho muito caro para o poder aquisitivo da população 

brasileira. As dificuldades de aquisição dos aparelhos de televisão pela grande maioria da 

população brasileira era uma realidade, mas, era também muito importante para o setor 

comercial a entrada da televisão nas casas das famílias brasileiras. Dessa forma, os primeiros 

aparelhos foram doações do empresariado das comunicações, tanto para criar espaços de 

amostragem para o novo veículo como também para garantir sua fora de financiamento que 

dependia de audiência. A publicidade, que representa aqui as vontades do setor produtivo, e 

que financia os meios de comunicação de massa participou, segundo Maria Eduarda Rocha 

(2002) do desenvolvimento da TV no Brasil. Neste período, já se previa o efeito que teria o 

aparelho para a política de ativação do consumo que estava sendo desenvolvida pelo setor 

empresarial junto com o próprio Estado. 

(...) a publicidade participou ativamente do ciclo de expansão 
capitalista que tomou fôlego no Brasil a partir de meados da década de 
50. Coube, sobretudo, a ela educar as camadas médias e inferiores da 
população segundo os princípios da cultura de consumo. Para 
desempenhar esta tarefa, a publicidade contribui decisivamente na 
articulação de uma indústria cultural e no desenvolvimento da TV no 
Brasil. (ROCHA, 2002, p. 47) 

 

Getúlio Vargas voltou ao poder pelo voto em 1951 e publicou o Decreto nº 29.783/51 

estabelecendo o prazo de concessão dos canais de TV em três anos, e criando uma comissão 

para elaborar um Código Brasileiro de Radiodifusão e Telecomunicações. No ano de 1952, o 

Decreto nº 31.835/52 incorporou à portaria criada em 1949, o sistema de UHF e definiu o 



 

 

padrão de imagem de 30 quadros por segundo, com 525 linhas, idêntico ao padrão adotado 

nos Estados Unidos. Com o suicídio do presidente Vargas em 1954, o Decreto nº 29.783/51 

foi revogado por força da pressão dos radiodifusores junto ao governo do seu vice, Café Filho. 

Chega ao poder Juscelino Kubitschek, que ficou caracterizado pela preocupação com o 

processo de desenvolvimento econômico do país através da industrialização. No entanto, as 

questões relacionadas com a modernização da gestão pública continuavam vigentes. 

Kubitschek criou a Comissão de Estudos e Processos Administrativos (Cepa), cujo objetivo 

era retomar tendências das reformas propostas pelo governo Vargas (TENÓRIO E 

SARAIVA, 2007, p.116-117).  

Nas comunicações a iniciativa privada tomava ainda mais corpo. A instalação de 

torres para transmissão entre Rio de Janeiro e São Paulo foi toda arcada pelas emissoras 

comerciais existentes. Em 1956, já no Governo Juscelino Kubitschek, Assis Chateaubriand 

inaugurou mais nove estações em diferentes capitais brasileiras. Isto continuou a ocorreu sem 

nenhuma regulamentação que observasse a possibilidade de monopólio e/ou a propriedade 

cruzada dos meios. As regulamentações existentes já não davam conta de acompanhar o 

crescimento rápido do empresariado do setor.  

O Brasil importou o modelo de radiodifusão dos EUA, baseado no primado da livre 

iniciativa, mas sem os controles democráticos e as salvaguardas do interesse público 

existentes naquele país. Murilo Ramos e Venício Lima dizem que:  

“foi introduzido o modelo da economia de mercado para as 
instituições de radiodifusão, entregando a particulares sua exploração 
comercial com fins lucrativos, mas, em contrapartida, “esquecemos”  
de importar as responsabilidade sociais inerentes à exploração de um 
serviço público e o seu corolário, ou seja, o  direito do público de 
contestar a concessão quando lesar o seu direito de ser informado”. 
(RAMOS e LIMA apud MOTTER, 1994, p.135) 
 

Os anos 1960 foram marcados pelo aparecimento mais forte do Estado nas políticas 

de comunicações. Durante algum tempo a iniciativa privada reinou com poucas leis e sem 



 

 

“concorrência” pública/estatal.  Em 1961, Jânio Quadros assume o poder, o Estado retoma 

algumas formas de regulamentar a radiodifusão e toma decisões, como o Decreto nº 

50.450/61, de 12 de abril, que obrigava a exibição de filmes nacionais na televisão à 

proporção de um nacional para cada dois estrangeiros (em 1962 este decreto foi reformulado 

para a obrigação apenas um filme nacional por semana sem importar a quantidade de filmes 

estrangeiros); o Decreto nº 50.566/61, que estabelecia a criação do Conselho Nacional de 

Telecomunicações (Contel), para propor uma nova legislação para o setor; e o Decreto nº 

50.840/61, de 24 de junho, que voltava a limitar o prazo de concessão de rádio e TV em três 

anos, não mais em dez.  

O último decreto desse ano, o nº 51.134, de 3 de agosto, restabeleceu a censura 

prévia e ditou uma série de normas como a proibição de cenas de crueldade, 

sensacionalismo e preconceito, além de proibir a exibição de cenas de atores com maiô ou 

peças íntimas, mesmo em comerciais. Este foi o último ato de Jânio Quadro para o setor, 

antes de renunciar à Presidência em 25 de agosto alegando a pressão de "forças ocultas".  

 Em 27 de agosto de 1962, no governo de João Goulart, a Lei nº 4.117/62 instituiu o 

Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT) que está em voga para radiodifusão até hoje. 

Este código autorizou a criação de uma empresa pública, a Empresa Brasileira de 

Telecomunicações. A Embratel, que só vai funcionar em 1967, além de amenizar as sanções, 

deu maiores garantias aos concessionários. Neste Código estava prevista a regulamentação 

nas concessões de rádio e televisão, mas as decisões de renovação e novas concessões eram 

exclusivas do poder executivo. O texto do CBT que foi para o congresso sofreu 52 vetos do 

então presidente João Goulart. Todos os vetos diziam respeito ao capítulo da radiodifusão, 

retirando as garantias para a exploração privada desses serviços. Sobre este episódio registra 

Pieranti (2007). 



 

 

Em linhas gerais, João Goulart questionou possíveis imprecisões jurídicas do 
texto e defendeu uma maior margem de manobra para o Estado. Criticava o 
estabelecimento de prazo fixo para a duração das concessões, o qual devia 
ser prerrogativa do poder público; defendia a verificação antecipada da 
veracidade das informações veiculadas; reclamava da possibilidade de 
renovação das concessões sem anuência da autoridade concedente e 
pleiteava a liberdade para que o Poder Executivo tratasse das tarifas. 
(PIERANTI, 2007, p. 42) 

 

O setor do empresariado se mobilizou e liderados por João Calmon, representante dos 

Diários Associados, conseguiu uma vitória histórica de derrubar todos os vetos. Desta 

mobilização dos radiodifusores contra os vetos de Goulart, surgiu a Associação Brasileira de 

Emissoras de Rádio e Televisão, que até hoje é forte expoente no lobby em nome dos 

radiodifusores. (REBOUÇAS e MARTINS, 2008; MOTTER, 1994). As tentativas de 

mudança implementadas por Jango foram interrompidas pelo Golpe Militar de 1964. 

O Código Brasileiro de Telecomunicações passou por inúmeras reformulações22. Entre 

as determinações de seus 129 artigos negociados no Congresso Nacional desde 1953, a maior 

parte preserva os princípios dos decretos de 1931 e 1932: a manutenção do sistema misto 

público/privado, nos procedimentos de concessão, na interdição do capital estrangeiro; o 

caráter educativo e cultural; a definição dos limites para a propriedade de empresas do setor; a 

criação do Conselho Nacional de Telecomunicações, com função de acompanhar a 

regulação/regulamentação das comunicações. 

Logo depois da entrada em vigor do CBT, o presidente João Goulart é vítima de um 

golpe de Estado promovido pelos militares. Os militares passaram mais de vinte anos no 

poder e investiram em comunicação, tanto de forma estrutural como também de forma 

simbólica, fazendo dos meios de comunicação seus instrumentos de manutenção da ordem. A 

                                                 
22 Em 1963, com o Decreto nº 52.026/63, que o regulamenta; em 1967, com os Decretos-lei nº 200/67 e nº 
236/67; em 1972, com o Decreto nº 70.568/72; em 1976, com o Decreto nº 78.921/76; e ao longo dos anos que 
seguiram com leis, decretos e portarias não diretamente relacionados ao setor, mas que viriam a interferir no 
Código. Na década de 90 este código vai passar por uma das suas principais modificações, com a Lei Geral das 
Telecomunicações de 1995 que divide o setor das telecomunicações do da radiodifusão e regulamenta apenas o 
primeiro. 



 

 

criação das emissoras públicas neste mesmo período contribuiu para que os serviços públicos 

de radiodifusão adquirissem um caráter autoritário e de propaganda do governo, uma espécie 

de aprofundamento da amostra que foi o governo autoritário de Vargas. 

 

3 As comunicações no governo militar: novos meios para velhos costumes 

 

Cezne (2008) diz que, durante o período militar, houve uma tendência 

intervencionista, com a realização de grandes obras de infra-estrutura, aumento do número de 

entidades da administração pública indireta e também aumento da regulação das atividades 

econômicas.  

Os militares propuseram uma reforma administrativa fundada no modelo racional-

legal weberiano, que ficou conhecido como Estado Burocrático-Autoritário. A principal 

tentativa neste sentido foi o decreto lei nº200, que tinha como objetivo modernizar a 

administração pública, implantando um modelo dotado de maior flexibilidade e baseado em 

mecanismos de gestão semelhantes aos do setor privado (DINIZ apud TENÓRIO e 

SARAIVA, 2007, p. 117). 

Neste período também houve significativas mudanças na área da comunicação: os 

investimentos em infra-estrutura também beneficiaram o setor, os militares tão logo trataram 

de garantir as fontes de renda para o seu projeto de comunicação. O decreto nº 59.366, de 

1966, instituiu o Fundo de Financiamento de Televisão Educativa, mas não saiu do papel 

efetivamente.  

Um ano importante para entender as políticas de comunicação no Brasil foi 1967. 

Durante esse ano muitos foram os acontecimentos promovidos pela ditadura militar. Foi 

criado o Ministério das Comunicações, que englobou a Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos, a Embratel e a Companhia Telefônica Brasileira. Apesar de legalmente criada em 



 

 

1962, a Embratel começou a ser operada de fato em 1967. O Decreto-Lei nº 236, de 1967 

modificou o anterior Código Brasileiro de Telecomunicações, estabelecendo o total de no 

máximo dez estações para cada grupo/entidade, sendo limitada em cinco a quantidade de 

emissoras em VHF. Manteve a decisão de que pessoas estrangeiras não poderiam participar 

da sociedade e/ou dirigir empresas de radiodifusão. O decreto também determinou que a 

origem e o montante dos recursos financeiros dos interessados em desfrutar de concessões 

deviam ser submetidos à aprovação do Contel. Deveriam também estar submetidos à 

aprovação prévia do órgão e do Ministério das Comunicações todos os atos modificativos da 

sociedade, assim como contratos com empresas estrangeiras. Esse Decreto-Lei ainda continua 

em vigor.  

Começou em 1968 o período mais cruel da ditadura. O Ato Institucional nº 5 

estabeleceu a censura em sua forma mais perversa. Nada que não era conveniente ao regime 

poderia ser exibido e o desrespeito estava enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Naquele 

ano também foi criada a Assessoria Especial de Relações Públicas (Aerp), responsável pela 

propaganda política da ditadura militar. É neste contexto que entra no ar a primeira emissora 

“pública educativa”, a TV Universitária de Pernambuco. 

 

3.1 Estatal e educativa: o sistema “público” brasileiro e a influência dos EUA 

 

Ao passo que o modelo europeu só abriu a exploração do serviço de comunicação a 

entes privados na década de 1980, os Estados Unidos também se mantiveram por algum 

tempo sem um serviço público, contudo, não tanto tempo quanto sobreviveu a Europa sem a 

concorrência das emissoras comerciais.  

Em 1967, os EUA instituem o Public Broadcasting Act que cria o sistema público de 

comunicação, a Public Broadcasting Service (PBS), que foi fundado no ano de 1969. A PBS 



 

 

nasce, segundo Blumler (1992), como “uma ilha de bem estar num mar de consumo”. O 

sistema público dos Estados Unidos abrange uma grande cadeia de redes locais e regionais de 

comunicação, todavia, essas cadeias caracterizam-se por uma programação marginal, dirigida 

principalmente às elites, não conseguindo, ainda hoje, uma força que lhes permita uma forte 

implantação na paisagem audiovisual americana (CAYROL apud LOPES, 1999, p. 26). 

Diferente do americano funciona o serviço público de comunicação europeu. Este é 

equiparado a outros serviços públicos como água, luz e transporte que devem seguir os 

princípios de cobertura abrangente, pluralismo,vocação cultural, relação com a política (sem 

deixar de lado a reivindicação de independência com relação ao governo), e o distanciamento 

do mercado (BLUMLER, 1992, p. 7-14). 

Uma definição do serviço público de comunicação dos EUA pode ser encontrada no 

dicionário de mídia Webster´s new world dictionary of media and communication (1996). 

Segundo o dicionário, radiodifusão pública é a princípio sem fins lucrativos, pode ser 

sustentada pelos assinantes individuais, fundações, governo e outras fontes de financiamento, 

incluindo as corporações. Ainda segundo a definição, a criação dos canais públicos de 

televisão tinha o objetivo de fazer uma programação educativa e de qualidade. Outro 

referencial, o Dicionário crítico de política cultural: cultura e imaginário (1999), sendo este 

brasileiro, de autoria de Teixeira Coelho, recorda que “a PBS americana fora criada com o 

lema ‘compromisso com a excelência’ (o mesmo, aliás, das universidades brasileiras) e que se 

propõe a ‘envolver, enriquecer e inspirar’ através de programas versando sobre temas 

históricos, notícias, programas especiais de investigação jornalística, teatro, ópera” 

(COELHO, 1999, p.553).   

É fato que o surgimento do sistema público de comunicação do Brasil, ou do que se 

convencionou chamar de sistema público de comunicação, fora inspirado no sistema público 

americano. Ou melhor, todo o modelo brasileiro de radiodifusão tem forte influência do que 



 

 

se fazia nos Estados Unidos naquela época. Até mesmo o caráter mais “elitista” do serviço 

público, como até os dias de hoje pode ser visto, apesar das recentes tentativas de mudanças, 

são coincidentes. O modelo brasileiro, assim como o americano, também nasce com um viés 

educativo, uma adaptação da sala de aula, mas isso foi perdendo força ao longo dos anos. 

Antes mesmo de se fundar no Brasil a primeira televisão pública/educativa, foi 

fundada em setembro de 1960 a TV Cultura de São Paulo, que era privada e pertencia aos 

Diários Associados de Assis Chateaubriand, o maior grupo de mídia da época. A emissora 

colocou no ar, em parceria com a Secretaria de Educação de São Paulo, o primeiro programa 

em forma de telecurso. Pouco tempo depois da sua fundação, segundo Laurindo Lalo Leal 

Filho (1988), a TV Cultura começa a mostrar sinais de declínio e isso vai se consumar em 

1970. Depois de um incêndio que deixou ainda mais debilitada a saúde financeira da 

emissora, ela foi vendida para a Fundação Padre Anchieta do Governo do Estado de São 

Paulo.  

Como emissora pública/estatal, a TV Cultura começa a funcionar no ano de 1969, 

período em que a ditadura militar passava pelo seu momento mais repressivo. E, como foi 

dito anteriormente, o governo militar soube usar muito bem este Aparelho Privado de 

Hegemonia, para garantir a direção do Estado.   

Na visão dos responsáveis pela TV Cultura, a emissora deveria cumprir um 
papel de educação formal, com aulas e cursos pela tv. Essas afirmações não 
podem ser analisadas de forma isolada. Elas correspondem a uma parte de 
um plano mais geral para a educação implementado no Brasil na passagem 
da década de 60 para década de 70. Nele constata-se a significativa redução 
de recursos públicos aplicados na educação formal e um elevado incremento 
nas dotações para a implementação de uma sofisticada rede de 
telecomunicações que, em grande parte, seria utilizada para a educação. 
Trata-se do abandono da escola em favor dos cursos através do rádio e da 
televisão. (LEAL FILHO, 1988, p. 29) 

 

 Ainda segundo Leal Filho (1988), a TV Cultura foi vista também como um lugar para 

ser ocupado pela elite intelectual, que até então não tinha espaço nesse veículo de massa. A 



 

 

primeira televisão pública, com a concessão de educativa, criada pelo Estado brasileiro, 

“coincidentemente” também no período mais duro da ditadura militar, foi a TV Universitária 

de Pernambuco, em novembro de 1968. Para Alexandre Fradkin, a televisão educativa foi 

implantada, no Brasil, sem obedecer a um planejamento que decorresse de uma política 

setorial de Governo. “Algumas emissoras tiveram como raiz de sua criação razões de ordem 

política, outras deveram sua existência à tenacidade individual de idealistas, e poucas foram 

as que surgiram com objetivos explicitamente definidos” (FRADKIN in CARMONA, 2003).  

 A criação das televisões educativas na década de 1960 pouco significou para o 

equilíbrio com o setor privado, que já estava bem estabelecido. Para se ter idéia, as redes 

nacionais de emissoras públicas foram regulamentadas pelo PRONTEL (Programa Nacional 

de Telecomunicação) em 1972. Enquanto neste mesmo ano as emissoras comerciais 

conseguiram se organizar em forma de Rede e estabelecer seu poder em cadeia nacional, só 

em 82, portanto dez anos depois, as emissoras públicas conseguiram fazer tal tipo de 

organização e, mesmo assim, sem tantas condições financeiras (até hoje passam por 

dificuldades para se manterem).  

Enquanto apenas no ano de 56 um único empresário, Assis Chateaubriand, 
abriu nove emissoras de televisão, e em 72, com a criação das Redes 
Nacionais, a Globo sozinha chegou a ter 36 afiliadas e centenas de 
retransmissora no país, se tornando a maior rede nacional de emissoras de 
televisão; do ano de 67 ao ano de 74, foram apenas nove emissoras públicas 
criadas em todo o Brasil. A disparidade entre o incentivo aos sistemas é 
descomunal. (MARTINS, 2005, p. 23) 
 

O fato também de as emissoras públicas terem nascido como educativas e amarradas a 

padrões de video-educação e tele-aula também contribuiu, segundo  Valério Brittos e Daniela 

Lobato (2003, p. 4), para o atraso das emissoras públicas em relação às emissoras privadas.  

As políticas que regem as telecomunicações no Brasil são historicamente 
marcadas pelo protecionismo ao desenvolvimento da TV comercial. À TV 
pública restaram às amarras do decreto-lei 236/67 (promulgado em 1967), 
instrumento pelo qual a ditadura complementou o Código Brasileiro de 
Telecomunicações de 1962. O artigo 13 do decreto diz: “a televisão 



 

 

educativa se destinará à divulgação de programas educacionais, mediante a 
transmissão de aulas, conferências, palestras e debates”.23 
 

A carga patrimonialista que o governo brasileiro sempre carregou, e que foi 

apresentada anteriormente, deve ser resgatada aqui para entender o “ranço” autoritário a partir 

do qual o sistema público brasileiro foi criado e um dos motivos pelos quais a diferenciação 

entre o público e o estatal ganhou tanto eco. Como foi visto, já no governo Vargas, a primeira 

rádio nacionalizada foi usada como instrumento de legitimação do seu governo. Em seguida, 

com a chegada da televisão, a primeira emissora pública é criada pelo Estado militar, sem 

falar da criação da Radiobrás, principal empresa estatal de produção de comunicação.  

Vale ressaltar, que durante este governo de exceção, não só as emissoras estatais e as 

educativas eram instrumentos como também, e principalmente, pela sua audiência, as 

privadas também aderiram a este papel. Precisa ficar claro que no Brasil, as relações entre 

meios de comunicação privados e os governos, como já foi dito, também é muito íntima. 

 

3.2 A criação da Radiobrás  

 

 A Radiobrás foi instituída pela Lei nº 6.301, de 1975. De acordo com o texto oficial, 

esta lei “institui a 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” (BRASIL, 1975). A criação da Radiobrás ocorreu 

no governo de Geisel, general que assumiu o poder imediatamente depois de Médici, que 

ficou conhecido como o mais linha dura dos presidentes militares. Médici investiu 

                                                 
23 BRASIL. Decreto-lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967. Complementa e modifica a Lei nº 4117, de 27 de 
agosto de 1962. Senado Federal. Disponível em: <http://www.senado.gov.br>. Acesso em: 26 abr. 2003. 



 

 

pesadamente em campanhas de propaganda institucional do governo, para garantir que o que 

estava sendo feito nos “porões” da ditadura não tivesse repercussão proporcional à crueldade. 

A Radiobrás estava vinculada ao Ministério das Comunicações e tinha os seguintes 

objetivos: 

 I - implantar e operar as emissoras, e explorar os serviços de 
radiodifusão do Governo Federal;  
II - implantar e operar as suas próprias redes de Repetição e 
Retransmissão de Radiodifusão, explorando os respectivos serviços;  
III - realizar difusão de programação educativa, produzida pelo órgão 
federal próprio, bem como produzir e difundir programação 
informativa e de recreação;  
IV - promover e estimular a formação e o treinamento de pessoal 
especializado, necessário às atividades de radiodifusão;  
V - prestar serviços especializados no campo de radiodifusão;  
VI - exercer outras atividades afins, que lhe forem atribuídas pelo 
Ministério das Comunicações. (BRASIL, 1975) 
 

 Além disso, a empresa deveria ainda operar dentro de elevados padrões técnicos e 

propiciar a cobertura necessária para atender, sobretudo, às regiões de baixa densidade 

demográfica e reduzido interesse comercial, e às localidades julgadas estrategicamente 

importantes para a integração nacional (BRASIL, 1975). Instituída em 1975, ela só foi 

constituída no ano seguinte, em 27 de maio de 1976, pelo Decreto nº 77.698. Passou a fazer 

parte da Radiobrás, segundo este decreto, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro (estatizada por 

Vargas), além da TV Rádio Nacional de Brasília e a Fundação Mauá, que na verdade foi 

extinta e teve seus bens incorporados à nova empresa estatal.  

 Uma curiosidade é que a Radiobrás foi fundada como empresa pública de direito 

privado, constituída como sociedade anônima, 49% das suas cotas poderiam ser abertas à 

participação dos Estados, Distrito Federal, Territórios ou Municípios, contudo, a União 

sempre fora sua única acionista. 

 Eugênio Bucci (2008) escreve sobre a fundação da Radiobrás depois da experiência de 

ter sido presidente da empresa de 2003 a 2007. Para ele, “essa condição híbrida – uma 



 

 

empresa pública e ao mesmo tempo de direito privado – não era um bom negócio: reunia o 

pior dos dois mundos. Desafiada a ter agilidade de empresa privada a Radiobrás tinha o peso 

de uma paquiderme” (BUCCI, 2008, p.82).  

A Radiobrás, filha da burocracia do Estado Brasileiro com o autoritarismo dos 

governos militares, cresceu como uma máquina pesada e destinada a ser fiel aos interesses do 

governo do dia. A empresa sempre dependeu economicamente dos governos, que também 

lhes indicava, sem passar por nenhum conselho ou órgão do gênero, seus diretores e 

presidentes.  

 Bucci (2008) conta que em 1979, ainda durante a ditadura militar, é sancionada uma 

nova lei que trata da Radiobrás. A lei nº 6.650 cria a Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República (Secom), à qual a Radiobrás passou a ser vinculada. O novo 

objetivo da empresa, além dos iniciais que foram mantidos é: “divulgar, como entidade 

integrante do Sistema de Comunicação Social, as realizações do Governo Federal nas áreas 

econômica, política e social, visando, no campo interno, à motivação e ao estímulo da vontade 

coletiva para o esforço nacional de desenvolvimento e, no campo externo, ao melhor 

conhecimento da realidade brasileira” (BRASIL, 1979); há também uma pequena modificação 

no inciso VI do Art. 1 da Lei 6.301, que troca o Ministério das Comunicações pela Secretaria 

de Comunicação Social. Para Bucci esta lei pode ser traduzida da seguinte forma:  

 (...) a comunicação da Radiobrás deveria subordina-se a uma finalidade 
cívica e patriótica de convencimento do público em prol de causas nacionais. 
Logo, se alguma notícia pudesse, sob qualquer análise, desestimular essa tal 
“vontade coletiva para o esforço nacional de desenvolvimento”, ou estimular 
uma, digamos “vontade coletiva” de estagnação, essa notícia não deveria ser 
veiculada pela Radiobrás. Simples assim. Mais um gene de submissão. 
(BUCCI, 2008, p.83) 
 

 Esta lei nunca foi revogada, mas acabou por cair em desuso. Ao longo dos anos alguns 

decretos ainda foram sancionados e, com a democratização, a Radiobrás foi perdendo a 

característica demasiadamente autoritária e de “integração nacional” e de “integridade”, mas 



 

 

continuou fazendo o papel de agência de informações do governo, sendo a linha editorial 

sempre a favor do governo do dia.  

No começo dos anos 1980, a estatal contava com nada menos que 42 
emissoras sob o seu comando, quarenta delas instaladas, funcionando. Eram 
duas geradoras, cinco repetidoras de televisão, dez de rádios de ondas 
médias, treze de frequência modulada, duas de ondas curtas e oito em ondas 
tropicais. As estações governistas cobriam todos os rincões do Brasil como 
pequenos pilares do combate à subversão – fosse ela forasteira ou brasileira. 
(BUCCI, 2008, p. 92) 

  

 Com a democratização, a Radiobrás começou a ser “enxugada”, o Governo de José 

Sarney – que bateu o recorde de concessões e permissões comerciais de rádio e TV24 - 

determinou que as freqüências controladas pela empresa estatal fossem repassadas adiante25.  

Das 42 emissoras que existam antes da redemocratização, restaram apenas cinco.  

 A abertura democrática trouxe uma nova organização dos meios de comunicação. O 

Estado perde espaço e o mercado volta a reinar praticamente sozinho, sendo que este agora 

deixa de produzir concessionários políticos e passa a produzir em maior escala políticos 

concessionários. Novas mudanças no caráter da Radiobrás vão fazer com que este ponto seja 

retomado mais adiante. Cabe agora uma retomada da linha do tempo, quando inicia-se no 

Brasil a abertura democrática.  

 

4 A abertura democrática e a Constituição Federal  

 

Ao final da ditadura militar, o governo de João Figueiredo (1979-1985), estabeleceu o 

Programa Nacional de Desburocratização na tentativa de simplificar o funcionamento do 

aparelho burocrático do Estado, e deu início à transição. Na comunicação, espaço fecundo 

                                                 
24 Inclusive com concessões e permissões sendo outorgadas para seus familiares no Maranhão. 
25 A “farra” das concessões que aconteceu com a democratização serviu para que os políticos não “precisassem” 
mais da Radiobrás. Muitos deles, como o Presidente Sarney e seu Ministro das Comunicações Antonio Carlos 
Magalhães construíram seus próprios grupos de mídia, que com a pouca fiscalização que historicamente teve 
este setor, serviram para fins políticos e eleitoreiros. 



 

 

para se avaliarem as políticas patrimonialistas, pôde-se ver, no final da ditadura, que houve 

um aumento na distribuição de concessões de canais de rádio e TV.  

Para que houvesse uma transição lenta e gradual, para um governo não tão diferente 

assim, os militares distribuíram concessões em troca de “fidelidade”, garantindo assim aliados 

durante um bom tempo.   

Veio a lei da Anistia, o pluripartidarismo, a campanha das Diretas Já e, enfim, o 

governo civil de Tancredo Neves, que morreu antes de assumir o posto, repassado ao então 

vice-presidente José Sarney, que já era àquela época concessionário de radiodifusão. Sarney 

foi responsável por conduzir como Presidente da República o processo que daria início à 

Assembléia Constituinte que produziria nova Constituição Federal.  

O momento que sucede a Ditadura Militar é um período de luta por garantias e direitos 

sociais. Uma Assembléia Constituinte foi instituída ainda no final de 1985, mas começou, de 

fato, os trabalhos em 1º de fevereiro de 1987, e a nova Constituição Federal foi promulgada 

em 5 de outubro de 1988. Este é o momento em que entra em ascendência na América Latina 

a teoria do Estado de Bem Estar Social, no qual o conceito de serviço público e de ampliação 

destas garantias por parte do Estado passam a ser a tônica26.    

 

                                                 
26 Apesar de no Brasil ter se buscado os ideais do Estado de Bem Estar Social há autores, como José Luís Fiori 
(1999),  que defendem que este nunca foi um modelo verdadeiramente implementado no Brasil e que o termo 
mais apropria para definir o Estado Brasileiro neste período era o do Estado Desenvolvimentista.  



 

 

Capítulo III 

A ambigüidade no princípio da complementaridade dos sistemas 

privado, público e estatal de radiodifusão 

 

 

1 O Capítulo da Comunicação Social 

 

A Constituição Brasileira de 1988 veio a ter um capítulo exclusivo da Comunicação 

Social. Contudo, diferente da saúde e da educação, por exemplo, o setor da comunicação 

chegou à constituinte sem o esboço de uma redação e sem praticamente acordo entre os dois 

principais blocos - o dos radiodifusores, representados por 146 parlamentares, pela 

Associação Nacional dos Jornalistas (ANJ), pela Associação Nacional dos Editores de Revista 

(ANER), pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e pela Associação Brasileira dos 

Radio e Televisão (ABERT) e do outro lado o movimento em defesa da democratização da 

comunicação – representado pela Federação Nacional dos Jornalistas, pela Federação 

Nacional dos Radialistas e por alguns parlamentares (MOTTER, 1994). 

Retratada por Motter (1994) como a Batalha Invisível da Constituinte, o capítulo da 

Comunicação Social acabou por não ter uma proposta de consenso, o que deixou “a Comissão 

da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 

como a única das oito comissões temáticas a não encaminhar um anteprojeto à Comissão de 

Sistematização” (MOTTER, 1994, p. 265). O capítulo da Comunicação Social foi fruto, ao 

final, de um grande “acordão” entre as lideranças de todos os partidos. A falta de 



 

 

regulamentação deste capítulo posteriormente só comprova que o Capítulo V ficaria por 

muito tempo figurando como “letra morta da lei”.  

Depois das disputas radicalizadas que marcaram o percurso do tema da 
Comunicação ao longo de todas as etapas do processo Constituinte – assunto 
tão explosivo que só encontrava paralelo na questão da Reforma Agrária, de 
longe a que produziu a radicalização ideológica mais acirrada – o que 
ninguém podia prever acabou acontecendo na fase decisiva, no plenário (...). 
Mas o que era improvável acabou acontecendo para surpresa geral e o tema 
da comunicação foi aprovado mediante acordo envolvendo os líderes de 
todos os partidos. Paradoxalmente, a votação do capítulo da comunicação 
acabou sendo uma das mais tranqüilas. (MOTTER, 1994, p. 267) 

  

 Consagrados neste capítulo estão princípios importantes que devem nortear os critérios 

para serem aprovadas e renovadas às concessões de Rádio e Televisão, como: 

• Art. 220 – Que fala sobre liberdade de expressão, proibição da censura, 

propaganda de alguns produtos, interdição de monopólio ou oligopólio e 

liberdade de imprensa escrita. 

• Art. 221 – Que diz que a programação de rádio e de TV deve ser educativa e 

cultural, estimular a produção independente e a regionalização, e respeitar 

valores éticos e sociais. 

• Art. 222 – Que interditava a participação de capital estrangeiro e limitava em 

30% os investimentos de pessoas jurídicas nas empresas (modificado em 

2002). 

• Art. 223 – Que versa sobre a complementaridade dos serviços público, 

privado e estatal e sobre a validade da concessão - dez anos para rádio e 

quinze para TV e estipula o quórum mínimo de 2/5 do Congresso Nacional 

em voto nominal para não renovação das concessões. 

• Art. 224 – Que trata da criação do Conselho de Comunicação Social como 

órgão auxiliar do Congresso Nacional. 



 

 

Dados retirados do trabalho de Motter (1994) conseguem retratar muito bem este 

período, pois, o mesmo, era assessor parlamentar na época. Merece registro, por exemplo, a 

força dos radiodifusores, que representavam 29% dos deputados na constituinte. Na 

subcomissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação, ainda segundo Motter, 21 parlamentares 

estavam vinculados ao status quo da radiodifusão. Do outro lado, considerado o campo que 

lutava por maior democracia nos meios de comunicação, estavam importantes nomes como o 

da deputada Cristina Tavares (PMDB-PE), do deputado Olívio Dutra (PT-RS), do deputado 

Florestan Fernandes (PT-SP) e do deputado Artur da Távola (PMDB-RJ)27.  

Cristina Tavares foi a primeira relatora, responsável pelos dois primeiros anteprojetos 

que foram para votação. O primeiro tinha como título Por políticas democráticas de 

comunicação e conseguia representar o campo que ali disputava pela democratização dos 

meios de comunicação de massa. Neste primeiro substitutivo, o grande destaque era o 

Conselho Nacional de Comunicação que, inspirado na Federal Communication Commission 

(órgão de regulação dos EUA), teria, na proposta inicial, poderes deliberativos, como, por 

exemplo, os de outorgar e renovar as concessões e autorizações, de exploração dos serviços 

de radiodifusão, ad referendum do Congresso Nacional, definir tarifas para transmissão de 

som e de som e imagem, promover a introdução de novas tecnologias, garantir o cumprimento 

de princípios como o da regionalização, pluralidade, preferências educativas e culturais.  

O Conselho, em proposta, era formado por 15 representantes de diferentes áreas, 

agrupando Estado, profissionais, academia, empresários, produtores e teria papel autônomo. 

Esta proposta foi completamente rechaçada pela maioria dos parlamentares que também vetou 

boa parte dos demais artigos do primeiro anteprojeto.  

                                                 
27 Vale ressaltar que já neste período o PMDB abarcava parlamentares de tendências políticas muito diferentes, 
que ia desde Cristina Tavares, considerada de esquerda a nomes compreendidos como de direita, passando por 
parlamentares como Artur da Távola, de centro esquerda, segundo a opinião da Folha de São Paulo. “Os Eleitos: 
quem é quem na constituinte”,matéria publicada em 19.jan.1987. Vale ressaltar também que Artur da Távola 
termina o seu mandato pelo PSDB, partido que ele ajudou a fundar em junho de 1988.   



 

 

Mesmo depois do esforço de juntadas as emendas propostas pela subcomissão, o 

substitutivo de Cristina Tavares foi rejeitado quase por completo, ficando o Anteprojeto 

aprovado pela Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, no que diz respeito 

às comunicações, com os seguintes pontos: 

1.estabelece o direito à informação; 2.assegura aos meios de comunicação o 
exercício do pluralismo ideológico e cultural;  3.possibilita a concessão pelo 
Estado dos serviços de telecomunicações; 4.permite a propriedade de 
empresas jornalísticas nos termos do 2º Anteprojeto da relatora; 5.veda o 
monopólio ou oligopólio dos meios de comunicação por parte de empresas 
privadas; 6.estabelece como competência da União, ad referendum do 
Congresso Nacional, outorgar concessões, autorizações ou permissões de 
serviços de radiodifusão sonora ou de sons e imagens. (LIMA, 1987, p. 5-6)   

 

Este relatório seguiu para a Comissão da Família, Educação, Cultura e Esportes, da 

Ciência e Tecnologia e da Comunicação. Uma vez nessa comissão, novos e antigos problemas 

impediram principalmente os avanços propostos pela deputada Cristina Tavares desde as 

primeiras propostas. Era notória a dificuldade de se fazer um acordo entre as propostas 

consideradas democratizantes da deputada Cristina Tavares e os interesses dos parlamentares 

que representavam forças conservadoras ou até mesmo eram ligados ao empresariado das 

comunicações. O relator da Comissão, o deputado Artur da Távola28, tentou ainda no primeiro 

substitutivo resgatar pontos derrotados nos anteprojetos anteriores da subcomissão, como o 

próprio CNC29. De acordo com Venício Lima (1987), o substitutivo do relator recuperou 

algumas idéias derrotadas na Subcomissão e apresentou os seguintes pontos principais: 

1. Estabelece o direito à comunicação e o princípio de que a informação é 
um bem social; 2. Estende o monopólio do Estado à exploração dos serviços 
públicos de telecomunicações e transmissões de dados; 3. Impede o 
monopólio e/ou os oligopólios, tanto privados quanto do Estado, nos meios 
de comunicação; 4. Proíbe a existência de qualquer lei que restrinja a 
liberdade de imprensa; 5. Prevê o exercício da liberdade de expressão nas 
entidades e empresas de comunicação com a participação dos profissionais 
da área (Conselhos Editoriais); 6. Permite a propriedade de empresas 
jornalística e de radiodifusão (a) a brasileiros naturalizados a mais de 10 
anos; e (b) a sociedades nacionais através de ações sem direito a voto e não 

                                                 
28 Durante a pesquisa tentamos contato com o Senador Arthur da Távola, que já bastante debilitado pela doença 
que o levou à morte no início de 2008 não pode nos atender.  
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conversíveis até 30% do capital social; 7. Assegura o direito de resposta a 
cidadãos e entidades; 8. Possibilita a proteção de cidadão de agressões 
sofridas pelos meios de comunicação; 9. Institui o Conselho Nacional de 
Comunicação (CNC), independente e com atribuição de formular políticas 
nacionais de comunicação dentro de 4 princípios: (a) Complementaridade 
dos sistemas público, estatal e privado nas concessões dos serviços de 
radiodifusão; (b) Prioridade a finalidades educativas, artísticas, culturais e 
informativas; (c) Promoção da cultura nacional e regionalização da 
produção; e (d) Pluralidade e descentralização.  10. Remete à lei a definição 
sobre a instituição, competência, autonomia, vinculação administrativa e 
recursos necessários ao funcionamento do CNC. (LIMA, 1987, p 07)  

 

Mais uma vez, a proposta não teve sucesso. Foi ainda elaborado por Távola um 

segundo substitutivo, este já bastante recuado em relação ao primeiro e, mesmo abrindo mão 

das funções deliberativas do CNC, também fora derrotado na comissão temática. O segundo 

substitutivo tinha as seguintes linhas para a comunicação:  

1.Define como competência do Poder Executivo, ad referendum do 
Congresso Nacional e ouvido o Conselho Nacional de Comunicação, a 
outorga de concessões, permissões e autorizações de serviços de 
radiodifusão; 2. Explicita que os serviços de radiodifusão serão constituídos 
pelos sistemas público, privado e estatal; e 3. Amplia a definição das 
agressões dos meios de comunicações para as quais a lei criará mecanismos 
de proteção das pessoas, incluindo a violência, aspectos nocivos à saúde, à 
família, ao menor e à ética pública. (LIMA, 1987, p 07) 
 
 

A votação do segundo anteprojeto também foi tensa, alguns deputados solicitaram aos 

companheiros que tivessem interesses pessoais envolvidos na votação que se dessem por 

impedidos. Muitos concessionários e pessoas diretamente ligadas a concessionários estavam 

na subcomissão, mas nenhum deles se identificou (LIMA, 1987; MOTTER, 1994). Muito foi 

debatido na Comissão da Família, Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 

Comunicação para se chegar a um acordo, mas não houve êxito. O relator fez inúmeros 

apelos, mas como pode ser visto na sua fala, apesar de a questão referente à educação ser 

também muito dificultosa para que se chegasse a um acordo, a comunicação era de fato o 

principal impeditivo.  

Quero então, colocar aqui um último esforço, um último apelo Srs. 
Constituintes: são apenas cinco os pontos de dissenso, é verdade que são 
cinco pontos fundamentais, porém é verdade que são pontos que ainda não 



 

 

tiveram esgotada a capacidade de negociação em torno de seus temas. (...) 
Estou convencido – e preciso dizê-lo com franqueza – que na área da 
educação ainda não estão esgotadas, a meu juízo, as possibilidades de 
entendimento; que na área da ciência e tecnologia há, praticamente, um 
consenso; que na área da cultura podemos aprovar, praticamente, todo o 
capítulo; que na área da família poderemos aprovar todo o capítulo; que na 
área do menor não há dissensões; que na área do idoso apenas uma pequena 
passagem de sugestão para artigo com a qual até, eventualmente, o Relator 
não concorda, mas abre mão,(...)  Resta-nos, portanto, Sr. Presidente, Srs. 
Constituintes, condições para ainda buscar entendimento na área da 
educação, ficando tão somente a área relativa à comunicação como a área 
polêmica. (TÁVOLA, 1987, p. 272) 

 

 Contudo, mesmo diante dos apelos não houve sensibilização por parte dos constituintes, a 

Comissão foi a única que chegou à etapa da Sistematização sem nenhuma proposta que pudesse 

representar sequer a correlação de forças entre as idéias que disputavam em tais matérias. Foi então 

que, como resultado desse impasse, coube à própria Comissão de Sistematização elaborar um 

texto para a Comunicação, que, inspirado em parte no trabalho do deputado Artur da Távola, 

transformou-se no Capítulo V, do Título VIII, Artigos 220 a 224, da Constituição Federal 

(RAMOS, [2007?]). 

O balanço da Constituinte, no que diz respeito à disputa da comunicação, fez com que 

Motter (1994, p. 299) chegasse a três conclusões:  

A nova Constituinte trouxa inegável avanço ao assegurar uma irrestrita 
liberdade de expressão, proibindo expressamente a lei de estabelecer 
qualquer “embaraço a plena liberdade de informação jornalística em 
qualquer veículo de comunicação social (art. 220, §1º). 2. Os empresário 
da radiodifusão foram os grandes vitoriosos, preservando o seu status 
quo e, ao mesmo tempo, ampliando significativamente as salvaguardas 
para a exploração privada e comercial desse serviço. Ainda que mantido 
como princípio, o caráter “público” da radiodifusão cedeu terreno para 
os interesses privatistas, ganhando força o modelo de mercado.3. 
Embora de forma genérica, o capítulo da comunicação fixou alguns 
princípios que podem respaldar iniciativas democratizantes através da 
legislação complementar. Esse potencial está contido sobretudo em três 
pontos: a) a criação do Conselho de Comunicação Social; b) a proibição 
de monopólio e; c) a complementaridade entre os sistemas privado, 
estatal e público.      

  

O exercício de leitura dos anais da Comissão da Família, Educação, Cultura e 

Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação é importante para se ter idéia de que 



 

 

havia já naquele momento debates avançadíssimos com relação à necessidade de 

regulamentação da comunicação, do papel fundamental que desempenharia um Conselho 

autônomo e também com relação a formulações que já defendia a positivação da comunicação 

como direito humano e também como direito social e coletivo. Ao praticar este exercício é 

que se pode afirmar que o resultado, dos artigos 220 a 224, é ainda muito limitado e, como 

será ainda explorado, prevaleceram problemas conceituais no que se conseguiu positivar.  

O último ponto que Motter (1994) avalia como um dos instrumentos democratizantes 

do Capítulo V, do Título VIII, e que aparece publicamente pela primeira vez no substitutivo 

de Artur da Távola, é o princípio da complementaridade entre os serviços, privado, público e 

estatal de comunicação; objeto de estudo central desta dissertação. Este ponto, que fazia parte 

na primeira proposta dos princípios a serem observados pelo CNC, acabou entrando no caput 

do artigo 223 da Constituição, no texto final, que depois das batalhas travadas e da falta de 

acordo, acabou por ser aprovado de última hora.  

Dentro deste texto final, Motter (1994) alerta ainda para a necessidade de serem 

regulamentados os artigos que ele chamou de instrumentos poderosos de democratização dos 

meios de comunicação de massa: 

O capítulo da Comunicação Social consagrou dois princípios que podem ser 
transformados em poderosos instrumentos de democratização dos MCM. O 
primeiro trata da concentração de propriedade nesta área, dispondo que os 
meios de comunicação não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de 
monopólio ou oligopólio (art. 220, §5º). Outro importante avanço é o 
princípio da complementaridade dos sistemas público, privado e estatal, a ser 
observado na outorga e renovação de concessão de canais de rádio e 
televisão (art.223). Tais dispositivos exigem legislação complementar para 
que possam ser aplicados. (MOTER, 1994 p.299) 

  
 
 A regulamentação, sabia-se desde aquele momento, não seria fácil. Positivar sem 

regulamentar é uma prática comum dentro do jogo de poder. O jurista Marcelo Neves (2007), 

que tem seus estudos fortemente influenciados pelo pensamento contemporâneo da Escola de 

Frankfurt, em seu livro A constitucionalização Simbólica aborda o significado sócio-jurídico e 



 

 

político de textos constitucionais justamente no que diz respeito à relação inversa da sua 

concretização normativo-jurídica. Melhor dizendo, ele discute a função simbólica de textos 

constitucionais carentes de concretização normativo-jurídica, como é o caso da Carta 

Brasileira de 1988 em diversos pontos, inclusive no capítulo da Comunicação Social.  

Segundo Neves, diferente da função natural de uma Carta Magna, a função da 

Constituição Simbólica não é regular as condutas e orientar expectativas conforme as 

determinações jurídicas das respectivas disposições constitucionais; mas responder às 

exigências e objetivos políticos concretos. “Isso pode ser a reverência retórica diante de 

determinados valores (democracia, paz). Pode tratar-se também de propaganda perante o 

estrangeiro” (BRYDE apud NEVES, 2007, p. 97). Vale relembrar que, como o Brasil saía de 

um regime militar quando iniciou o processo para criação de uma nova Constituição precisava 

ter garantias constitucionais que aprovassem seu progresso e abertura democrática. 

Ao discurso do poder pertence, então, a inovação permanente do 
documento constitucional como estrutura normativa garantidora dos 
direitos fundamentais (civis, políticos e sociais), da “divisão” de 
poderes e da eleição democrática, e o recurso retórico e essas 
instituições como conquistas do Estado ou do governo e provas da 
existência da democracia no país. (NEVES, 2007, p. 99) 

 

 À Constituição Simbólica, Neves ainda agrega mais uma “qualificação” se é que pode 

ser assim chamada; trata-se da constitucionalização-álibi, esta por sua vez, ajuda a entender o 

porquê de a comunicação ter sido positivada como foi em 1988:  

O texto constitucional e o discurso a ele referente funcionam, antes de tudo, 
como álibi para os legisladores constitucionais e governantes (em sentido 
amplo), como também para detentores de poder não integrados formalmente 
na organização estatal. (...) Há um adiamento retórico da realização do 
modelo constitucional para um futuro remoto, como se esta fosse possível 
sem transformações radicais nas relações de poder e na estrutura social. 
(NEVES, 2007, p. 104-105) 
 
  

Esta tende a ser uma pertinente reflexão para se entender o caráter relativamente 

progressista do Capítulo da Comunicação Social na CF: seguida essa lógica, era muito 



 

 

importante, para a própria imagem do país e dos seus legisladores e governantes ter estas 

garantias positivadas, mas sabia-se que a perspectiva de ela sair do papel, sem que houvesse 

uma mudança estrutural na sociedade, era mínima.   

  

2 Art. 223: A previsão da complementaridade entre os sistemas suas origens 

e respaldos 

 

Como pôde ser visto, o objeto desta pesquisa, a complementaridade entre os sistemas 

privado, púbico e estatal, aparece pela primeira vez nos anais da constituinte na proposta do 

primeiro substitutivo da Comissão de da Família, Educação, Cultura e Esportes, da Ciência 

e Tecnologia e da Comunicação, proposto por Artur da Távola. O relator teve a contribuição 

de assessores e também de professores da área que desde os primeiros anteprojetos, estavam 

debruçados sobre uma proposta para o capítulo das comunicações. Dentre estes 

colaboradores estavam os professores Venício Lima e Murilo César Ramos, além de Paulino 

Motter, que, como já foi mencionado, fez uma dissertação sobre este período.  

Távola foi fortemente influenciado pelos países democráticos da Europa e pelo modelo 

de sistema público dos Estados Unidos, além de também constar na sua justificativa uma 

reação ao Estado autoritário:  

O Brasil vive uma situação saída dos anos de autoritarismo, em que o País 
viveu uma ação do Estado na direção do capital. O Brasil viveu o período da 
mobilização do Estado pondo o seu crescimento, dele, Estado, a serviço do 
capital. É uma tese, é a tese capitalista clássica, ela foi imposta no Brasil 
pelas armas (TÁVOLA, 1987, p. 178) 

 
 
 A proposta da complementaridade segue com mais algumas justificativas, 

apresentadas ainda pelo relator em debate no plenário:  

 



 

 

(...) Temos, no Brasil, cerca de 95% das concessões em mãos do capital e 
perto de 5% em mãos do Estado. Ora, uma democracia não possui apenas o 
capital e o Estado como instituições sociais. O capital é importante, é 
presença indispensável, o Estado é o organismo que representa as aspirações 
coletivas. Mas, Estado e capital não são as duas únicas instâncias sociais de 
um país. Razão pela qual, aqui, nesta matéria, o Relator se aventura a propor 
aos Srs. Constituintes, com a mais completa abertura e eqüidistância, o 
sistema misto de concessões, que é, hoje, o sistema, praticamente dos 
principais países evoluídos nessa matéria, com a diferença de que, esses 
países começaram no sistema público e acabaram adotando o sistema 
privado. E o Brasil tem o sistema privado, e está precisando adotar, também, 
o sistema público. (TÁVOLA, 1987, p. 178) 

 
 
 Artur da Távola tinha clareza que a sua proposta não seria compreendida de forma 

simples e por isso merecia um profundo esclarecimento que ela já começava a fazer ponto a 

ponto. Deu a sua primeira justificativa, que era a apropriação do Estado pelos interesses do 

capital, em seguida, a desproporção entre o número de veículos comerciais e estatais. E por 

fim, usou a experiência dos países Europeus para justificar a sua defesa de um sistema misto. 

Contudo, mais adiante o sistema misto, que ele apresenta fazendo uma proposta de equilíbrio 

entre o privado e o público, acaba por ser uma proposta tripartite. 

Razão pela qual a proposta, aqui, refere-se a que as concessões sejam dadas 
numa complementaridade tripartite: concessão ao sistema privado que possui 
dinâmica própria, que atua, com muita eficácia, no setor de entretenimento, 
(...). Eu acho que a iniciativa privada tem um papel fundamental nas 
comunicações. Não tem direito ao papel monopolista, como ocorre, hoje, no 
Brasil. Cabe-lhes ter o seu espaço preservado, até porque o Brasil realiza 
uma televisão de qualidade. Do outro lado, o Estado, que deve continuar a 
merecer um tipo de concessão, porque cabe ao Estado uma série de tarefas 
que não podem ser realizadas no campo da comunicação, pela iniciativa 
privada, até porque não são rentáveis, e que são, também, fundamentais: o 
auxílio a programas de ensino, a inserção nos currículos escolares, a 
complementação no tocante à matéria de natureza educativa e cultural, a 
organização de cursos de intercâmbio universitário, enfim, um sem número 
de atividades que cabem ao Estado na área da comunicação, e, juntamente 
com esses dois sistemas, a oferta de um sistema de comunicação. Trata-se de 
um sistema organizado por instituições da sociedade e que funciona 
independente do Estado e do capital. Se esta Nação tiver, oriunda dos meios 
de comunicação, essas três propostas de comunicação convivendo no campo 
social, seguramente ela terá encontrado o caminho da democratização. 
(TÁVOLA, 1987, p. 178)  

 
 



 

 

Távola justifica este “novo” sistema ainda como uma forma de a comunicação não 

funcionar como aparelho ideológico exclusivo do Estado e ter na instituição pública, “como é 

a BBC, como é o sistema da República Federativa da Alemanha e tantos outros sistemas 

europeus, uma terceira forma de oferta de produtos. A questão central é encontrar os 

princípios pelos quais faremos a concessão de canais” (TÁVOLA, 1987, p. 178). 

Vale ressaltar, que a observação do princípio da complementaridade no momento das 

outorgas era, na proposta inicial, uma atribuição do CNC, órgão que teoricamente teria a 

autonomia necessária para fazer este tipo de equilíbrio. Mesmo com a tentativa de explicação 

por parte do relator, o aparecimento de dúvidas ainda relacionadas à questão da criação de 

uma nova figura jurídica, o sistema público, era uma questão iminente e chegou a ser 

ponderada já na reunião seguinte a apresentação do substitutivo. O constituinte Nelson Aguiar 

(PMDB – ES)30 fez uma fala logo após a explanação de Távola solicitando esclarecimento.  

Nobre constituinte Artur da Távola, faço referência à matéria contida no 
item I do art. 44, quando V. Exª, fala do sistema público, privado e estatal. 
Como se trata de uma figura nova, a empresa pública, diferente de estatal, 
queria que V. Exª se ativesse mais um pouco nesta questão, porque ajudaria 
a explicar o conceito de empresa pública. (AGUIAR, 1987, p. 179)  

 

A fala do Constituinte deixa clara uma dúvida que vai pairar ainda por muito tempo, 

que é justamente o que deve ser entendido como diferença entre o sistema público e o sistema 

estatal, visto que esta diferenciação não foi proposta em nenhuma outra matéria e tampouco 

completou o texto constituinte. Cabe resgatar um pouco mais o desenrolar deste diálogo 

quando, ao questionamento do constituinte, o relator tratou de deixar mais claro o seu 

conceito de público diferente do estatal.  

A palavra “pública”, em função da idéia de empresa pública, acaba 
possuindo um significante novo, que joga uma certa sombra sobre o conceito 
da instituição pública, que não tem a ver propriamente com a figura da 
empresa pública. (...) A instituição pública é uma instituição organizada, 

                                                 
30 No portal da Constituição Cidadã, na página eletrônica da Câmara dos Deputados, onde foi encontrada a 
biografia do parlamentar constituinte Nelson Aguiar, consta que o mesmo iniciou a legislatura pelo PMDB, mas 
que em algum momento de 1987, que não foi especificado, mudou de partido para o PDT. 



 

 

deferida e representativa da sociedade que funciona como um corpo paralelo 
ao Estado e às entidades privadas. (...) Se amanhã nós tivermos o espectro de 
VHF e o espectro de UHF dividindo esse espectro entre a iniciativa privada, 
o Estado e organizações de entidades públicas, evidentemente, nós teremos 
um sistema de comunicação muito mais rico, muito mais variado, e não 
teremos a comunicação especificamente como um aparelho ideológico de 
uma das forças existentes na sociedade. (TÁVOLA, 1987, p. 179) 

  

 Vista a dificuldade que este dispositivo poderia causar se não ficasse clara a 

diferença ali proposta e, ao contrário, fosse “liberada” a interpretações de toda sorte, o 

constituinte Nelson Aguiar voltou a solicitar que, além da positivação do modelo de sistema 

público, fossem positivados também os conceitos de cada uma dessas figuras jurídicas.  

(...) essa matéria me parece de tal relevância e ela contém um conceito tão 
inovador que talvez fosse importante conceituá-la e defini-la em um artigo 
próprio, porque, veja bem, ela entra aqui no item do art. 44 a que a ela não se 
refere, a essa empresa pública com essa conceituação. Penso eu que já que 
ela traz um conceito completamente diferente de verba pública, verba estatal, 
verba do estado, ela traz um conceito novo, abrindo um campo novo, uma 
perspectiva nova, eu sugeriria então que ela estivesse tratada em um artigo 
próprio em que ela fosse conceituada, porque me parece que como ela entra 
aqui é uma figura que está incorporada a um artigo a respeito, do qual o 
caput do artigo não fala. (AGUIAR, 1987, p.179) 

 
 
 Ainda no esforça de fazer entender a sua proposta o relator dá mais uma explicação do 

que viria a ser este novo sistema público: 

Um outro exemplo interessante que V. Exª falou está nos Estados Unidos no 
Public Broadcasting System que é um sistema de broadcasting público 
que recebe recurso do Estado, recurso de empresas privadas, contribuições 
diretas de cidadãos, de organizações da sociedade civil, e funciona como um 
canal público prestando certos serviços que não são, especificamente, 
prestados pela iniciativa privada. E lá, no caso, não há propriamente o 
sistema estatal. A diferença fundamental entre o estatal e o público não está 
propriamente na fonte dos recursos, mas no controle das emissões. 
(TÁVOLA, 1987, p.180) 

 
 
 Ao analisar esta discussão mais de vinte anos depois, vê-se que as preocupações do 

parlamentar constituinte Nelson Aguiar, que acabaram por não ter ressonância na redação 

final do capítulo da comunicação, tornou-se, dentre tantos outros, um problema 

constitucional. Além de não ter nenhuma conceituação na própria Carta, como sugeriu 



 

 

Aguiar, muito foi alterado no processo como um todo e inclusive o órgão a quem caberia a 

responsabilidade tanto das concessões como também da observação deste e de tantos outros 

princípios acabou por virar um órgão puramente consultivo. 

 A complementaridade dos sistemas privado, público e estatal acabou por permanecer 

na redação final da Carta, no caput do artigo 223. Como já foi mencionado, ficou a cargo da 

Comissão de Sistematização a proposta final de texto referente a toda a Comissão da Família, 

Educação, Cultura e Esportes, Da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, e só aconteceu nos 

últimos minutos da negociação.  

 A pena de uma má compreensão, o texto seguiu sem a conceituação. Já nas primeiras 

avaliações que foram feitas pós Constituição de 1988 e que se detiveram a discutir a 

comunicação em seu aspecto democrático, foram ventiladas a necessidade urgente de 

formular leis complementares para conceituar e regular vários aspectos, dentre eles, a 

complementaridade. Para Paulino Motter (1994), a conceituação do que deveria ser cada um 

destes sistemas era de saída um desafio:  

Da mesma forma o princípio da complementaridade só terá efetividade como 
uma lei complementar, que em primeiro lugar, conceitue os três sistemas – 
público, privado e estatal – e, num segundo momento, defina parâmetros de 
equilíbrio dessas três formas de controle dos veículos de radiodifusão. 
Quanto à conceituação dos sistemas privado e estatal, ela não oferece 
maiores dificuldades, pois baseia-se no modelo vigente. O sentido inovador 
deste princípio decorre da previsão de um “sistema público”, cuja natureza 
está por ser conceituada em razão da ausência, no Brasil, desse modelo de 
radiodifusão que tem como referência mais próxima o sistema de televisão 
“public service” desenvolvido em outros países de maior tradição 
democrática. Caberá ainda a legislação complementar especificar em que 
nível se dará a complementaridade desse “sistema público” com os outros 
dois – o privado e o estatal. (MOTTER, 1994, p.299) 

 

 Entretanto, por mais que a regulação e a possibilidade de se conceituarem as 

diferenças fossem indicadas como as formas de responder ao “problema” conceitual e até 

mesmo jurídico que pudesse ter a diferença entre o público e o estatal no artigo 223, outros 

questionamentos a esta formulação foram feitos. Anos após a promulgação da Constituição de 



 

 

1988, além dos problemas da não regulamentação, outros de ordem ideológica e também 

políticas passaram a permear a discussão da pertinência de se distinguir o público do estatal, a 

prejuízo da noção de Estado como poder público por excelência.    

 Para tanto, cabe aqui fazer um resgate do contexto em que foram formuladas estas 

propostas, a que elas servem e como podem contribuir para pensar uma posterior 

regulação/regulamentação da comunicação, ou, quem sabe, até uma revisão geral da própria 

legislação constitucional. 

 

2.1 O contexto político: possíveis influências que condicionaram a divisão entre público e 

estatal  

  

 O que aparece primeiramente pelas mãos de Artur da Távola ainda na constituinte – a 

complementaridade entre público, privado e estatal e, portanto, uma diferenciação entre o 

estatal e o público parece ter sido, para além das explicações (já expostas) do autor da 

proposta, uma grande contribuição do relator para a criação de um consenso entre os grupos 

que disputavam interesses na Comissão. Havia por parte da bancada ligada aos radiodifusores 

o medo de que o discurso estatizante que ganhara espaço na discussão do serviço de 

telecomunicações – que na Constituição de 1988 aprofundou o caráter público – contagiasse o 

serviço de radiodifusão também. Era nessa linha que a Abert defendia o mínimo de regulação 

possível para a radiodifusão e, não conseguindo que este texto ficasse de fora, partiu para uma 

disputa bem acirrada dentro da Comissão.  

Colocar uma figura jurídica pública para contrapor a força do Estado era importante naquele 

momento tanto para a iniciativa privada, como também para o campo que lutava pela 

democratização da comunicação, pois este último marcado por um Estado ditatorial, ainda 

não confiava plenamente no seu caráter público. Segundo Venício Lima (LIMA apud 



 

 

MARTINS, 2008), a complementaridade era uma idéia que apareceu pela primeira vez nos 

cadernos produzidos pelo Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da UnB e que teria 

sido entregue a Tancredo Neves, quando ele fora eleito, para servir de base para as políticas 

de comunicação da Nova República.  A explicação para a proposta da complementaridade, 

segundo Lima, tem a ver com a conjuntura nacional:  

Estávamos saindo de um período militar e traumatizados com a experiência 
estatal, que eram 20 anos de Estado militar autoritário. Então o público era 
uma alternativa. Naquela época, o público era uma forma de escapar do 
estatal autoritário. Estatal que servia ao regime militar. A discussão sobre o 
público era um debate extremamente politizado porque era a forma de 
escapulir do autoritarismo (LIMA apud MARTINS, 2008, p.4) 

 

Nem mesmo o Estado democrático pós-ditadura militar fazia por onde se confiar no 

seu caráter público. Durante a constituinte, pressões por parte do Presidente José Sarney e do 

então Ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães (ambos aliados históricos dos 

ditadores e também ambos beneficiados direta ou indiretamente com concessões), foram 

feitas, inclusive na Comissão onde se discutia a comunicação. Cabe aqui o registro por parte 

de Artur da Távola: 

Qualquer um de nós pode testemunhar, não só nos outros como em nós 
mesmos. Tanto essa momentânea inadvertência do Presidente da República 
de intromissão indevida na Assembléia Nacional Constituinte, num gesto 
que surpreende, porque Sua Excelência é um homem de grandeza e visão 
política, subitamente tornado vítima do próprio mandato – e não 
transformado num homem que nos vem ajudar a criar um sistema político 
para o futuro deste País. O Presidente José Sarney ficou preso na monomania 
do mandato, e em nome disso vem interferindo diretamente nos trabalhos 
desta Constituinte, como interferindo vem o Ministro das Comunicações. 
Estamos vendo como o Poder Executivo, entregue aos seus próprios delírios 
e perseguições, e não são poucos, não é o árbitro ideal para essa questão, 
porque acaba se transformando num executor de uma política restritiva. Fiz 
um apelo ao Ministro das Comunicações, sabendo que talvez fosse em vão, 
para que suspendesse as concessões de canal, durante o período constituinte. 
Não havia nada por trás desse apelo, senão um sentido de harmonia entre os 
Poderes. Uma decisão, agora, do Presidente da República e do Ministro da 
Educação, nessa matéria, invalidará por 10 ou 15 anos, conforme se decida 
aqui, o que os Constituintes resolverem em matéria de comunicação. Uma 
concessão dada agora ficará 10 ou 15 anos em vigor. (TÁVOLA, 1987, p. 
212) 
 

 



 

 

 Como já foi dito, o Governo da redemocratização foi o que ficou marcado pela 

distribuição do maior número de concessões de que se têm notícias na história do país. Sabe-

se que a lógica de se usar a concessão de canais de rádio e televisão como moeda de troca 

para apóio político ganhou dimensões gigantescas justamente em um período tido como o da 

abertura democrática. Portanto, sobravam motivos para que naquele momento, até mesmo os 

que defendiam o setor público estatal fossem contagiados pela proposta, até então inovadora 

de um público não-estatal.  

De acordo com Murilo Ramos (2000) o Estado era a categoria explicativa da realidade 

mais profundamente em crise, tanto o Estado do Bem-Estar Social das democracias 

constitucionais quanto o Estado autoritário do socialismo real que sobreviveu ao fim da União 

Soviética. A esquerda que tinha como norte a alternativa que se construía com o Estado 

Soviético pairava no ar sem alternativas diante da iminente queda do Muro de Berlim. O 

Estado Soviético que reunia as esperanças de toda uma geração não conseguiu resistir à 

burocratização e, no campo das comunicações, também não gerou experiências 

democratizantes que pudessem ser reivindicadas pela esquerda. A crise nos modelos de 

Estado de Bem Estar Social e também no modelo do Estado Soviético, fez imperar o mercado 

como o mais capaz regulador das relações sociais, econômicas, políticas e culturais.  

Todos aqueles, no entanto, que, mesmo diante da opacidade, da 
intransparência dos tempos atuais, não abrem mão da crença na democracia 
social, com justiça e solidariedade, sabem que não estão no mercado, na 
ideologia do consumo, as chaves da liberdade. Assim, às categorias 
dominantes de Estado e mercado como reguladoras da condição humana 
contraponho aqui uma categoria renovada de esfera pública, que se confunde 
com a de sociedade civil, como o lugar privilegiado das contradições, dos 
conflitos, das disputas por hegemonia nos diversos planos sociais: na cultura, 
na política, na economia. As políticas nacionais de comunicação foram 
originalmente configuradas como instrumentos de Estado para assegurar, 
juntamente com outras políticas estatais, o desenvolvimento homogêneo e 
pleno das nações e seus povos. As políticas de comunicação devem ser hoje 
pensadas como políticas efetivamente públicas, formuladas não a partir de 
um centro incrustado no coração do Estado, mas sim a partir do embate de 
posições antagônicas no âmbito da esfera pública e transportadas daí para a 
prática do que vou chamar aqui, ainda que a título de provocação política e 
intelectual, de Estado mínimo sob máximo controle público, ou seja, um 



 

 

Estado permanentemente em cheque pelas forças adversárias na sociedade.31 
(RAMOS, 2000, p.38-39) 
 

 A adesão a esta posição por parte dos parlamentares que naquele momento 

compunham o campo da esquerda parece que se deu com a consciência de se tratar de uma 

perspectiva liberal, mas que eles acreditavam ser necessárias para, ainda naquela conjuntura, 

contrapor a cultura patrimonialista, como fica claro na fala do parlamentar constituinte Carlos 

Alberto Caó (PDT- RJ): 

Para nós há uma diferença entre sistema público e estatal. Na nossa opinião, 
abrindo e fechando rapidamente o parêntesis, tenham um pouco de tolerância 
– o nosso Estado patrimonial tem um excesso de regulamentação. O que 
queremos é um Estado mínimo e a presença máxima da sociedade. Este e um 
postulado tão liberal quanto aqueles que foram enunciados por nós na leitura 
do texto do ilustre representante Vice-Presidente da ABERT. (CAÓ, 1987, 
p.87) 
 

Além destas duas correntes teóricas que se unem para a defesa de um público não-

estatal em contraposição ao Estado (seja porque ele é autoritário, ou seja porque ele representa 

uma concorrência) uma outra idéia vai ser condicionante para que a complementaridade seja 

considerada uma das principais contribuições do capítulo da Comunicação Social para a 

democracia. A história aqui resgatada do uso dos meios de comunicação estatais/públicos para 

fins de promoção dos governos, ou seja, a herança patrimonialista que ainda não permitiu que 

as instituições públicas brasileiras se desatrelassem dos interesses privados de determinados 

governos foi também – mesmo que não intencionalmente – responsável por preparar o terreno 

para que o Estado fosse excluído de sua função pública.  

Como tantos outros artigos do Capítulo da Comunicação Social, o art. 223 passou anos 

esquecido por parte dos parlamentares e do governo federal, fazendo jus à teoria de Marcelo 

Neves (2007), de que alguns textos constitucionais servem muito mais de forma simbólica e 

como álibi de governos e grupos políticos para demonstrar determinada função democrática 

                                                 
31 Ramos vai posteriormente no texto Reestruturação do sistema e controle público(2008) rever este 
posicionamento e admitir que esta postura foi justamente influenciada pela crise do Estado. 



 

 

ou “progressista”, do que necessariamente para serem cumpridas. Foram praticamente 20 anos 

que a complementaridade dos sistemas privado, público e estatal, e particularmente a 

diferença entre estatal e público passou sem os devidos cuidados e reflexões, fosse por parte 

dos parlamentares, ou por parte da comunidade acadêmica. 

 Ouvia-se falar da complementaridade por parte do movimento pela democratização da 

comunicação, que, durante anos, reivindicou de forma praticamente unânime esta 

regulamentação. Este debate, com caráter mais conceitual, vai ser resgatado posteriormente, 

quando em 2002 o Governo Lula é eleito, e ainda no seu primeiro mandato anuncia a criação 

de um Sistema Público de comunicação e ventila possibilidades para organização deste 

sistema, que só vai ser colocado em funcionamento no final de 2007.  

Uma realidade prática (a criação de um sistema teoricamente público) colocou a 

aparente certeza (da necessidade de um público não-estatal) em torno das diferenças 

conceituais ali contidas em xeque. Quando a discussão ressurge sob uma nova conjuntura, a 

aparente unanimidade com relação à complementaridade deixa de existir e uma relativamente 

grande quantidade de autores se dedica a tentar conceituar a pertinência ou não de se 

diferenciarem esses sistemas e, principalmente, a pensar a que e a quem serve esta 

diferenciação. 

Entretanto, uma série de acontecimentos marcou a comunicação nestes quase vinte 

anos que fazem o intervalo entre a proposta de Artur da Távola e as propostas criadas para 

conceituar os sistemas, a maioria delas influenciada pela criação da Empresa Brasil de 

Comunicação.  

Em prejuízo de se perder a dimensão de importantes acontecimentos destas duas 

décadas, inclusive a guinada neoliberal que vai mudar substancialmente o Estado, não dá para 

iniciar a discussão sobre os conceitos sem entender as políticas e, principalmente, a 

caracterização de alguns governos, ao longo destes anos.  



 

 

 

3 As políticas de comunicação no Brasil pós-Constituição de 1988 – o 

neoliberalismo e suas contribuição para uma política do público não-estatal 

 

 O Brasil operou 20 anos as políticas de comunicação sem que boa parte dos artigos do capítulo 

da comunicação social fosse regulamentada. Algumas poucas regulamentações, que serão vistas, 

foram, na maioria das vezes, fragmentadas; uma característica das políticas neoliberais que 

ganharam força no Brasil principalmente na última década do século XX.  

A década de 1990 tem contribuições pontuais a dar à comunicação. Depois da “farra” 

das concessões do Governo Sarney, que, além de distribuir 1.028 concessões e permissões de 

frequência (de março de 1985 a setembro de 1988), acabou com boa parte das emissoras da 

Radiobrás, o que menos se pretendia era mudanças para radiodifusão. Quanto menos 

regulamentação, melhor para o empresariado do setor, que comemorava a caduquice das leis. 

 Em 1990, Collor de Mello, mais um concessionário de radiodifusão, extinguiu o 

Ministério das Comunicações, que foi incorporado pelo Ministério da Infra-Estrutura – que, 

em 1991, se tornaria Ministério de Transportes e Comunicações. Em 1991, o Decreto nº 

177/91 regulamentou o MMDS, sigla em inglês de Sistema Multicanal de Distribuição de 

Microondas, permitindo a transmissão de programas similares aos da TV a Cabo. Em 30 de 

dezembro daquele ano também foi publicada a Lei nº 8.389/91, que regulamentaria as 

atividades do até então não regulamentado Conselho de Comunicação Social. Nem mesmo a 

lei foi capaz de tirar o “famoso” Conselho das letras mortas e este só vai começar a funcionar 

em 2002. 

 No ano de 1995, já na gestão de Fernando Henrique Cardoso, foi criada a Lei do 

Cabo, Lei nº 8.977, de 06/01/95, que abriu 49% do mercado para empresas estrangeiras e 

classificou o serviço como de telecomunicações. Esta abertura gerou um importante debate 



 

 

na sociedade. Havia quem defendesse que este seria um instrumento para a democratização 

da comunicação. Porém, esse modelo se mostrou ainda mais elitista do que a televisão 

generalista, e o máximo que se conseguiu foi a regulamentação de canais de interesse 

público (comunitário e universitários), até hoje pouco utilizados. Esses canais de interesse 

público, teoricamente mais próximos das pessoas e dos grupos sociais organizados, como no 

caso dos comunitários e universitários, e também dos legislativos, acabaram por reduzir seu 

público aos pagantes da TV a Cabo. A partir da lógica do serviço público, é questionável a 

exibição de canais universitários e comunitário apenas para um público restrito que tem 

acesso à radiodifusão paga. 

 Em 1997, na gestão de Fernando Henrique Cardoso, foi publicada em 16 de julho a 

Lei Geral das Telecomunicações - Lei nº 9.472/97. Ela substituiu muitas atribuições do 

Código de 1962 e criou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que 

regulamenta e fiscaliza o setor das telecomunicações. A criação da Anatel teve como 

principal motivação a privatização do sistema Telebrás. Vale registrar que a publicação da 

Lei Geral das Telecomunicações, que modifica o CBT no que tange às empresas de 

telecomunicações faz uma separação não muito comum entre Radiodifusão e 

Telecomunicações. O motivo central desta separação foi a polarização de dois fortes grupos 

econômicos. Por um lado existia uma forte pressão interna e externa para a quebra do 

monopólio estatal das telecomunicações para que a iniciativa privada pudesse aproveitar 

esta tentadora fatia do mercado. De acordo com Murilo Ramos (2000, p. 172), “a quebra do 

monopólio estatal das telecomunicações era uma das preferidas da agenda neoliberal”.  

Do outro lado, os concessionários dos meios de comunicação não queriam ouvir 

falar em nenhum tipo de regulação, tampouco uma lei geral, que viesse, além de atualizar o 

código de 1962, dispor sobre alguns artigos da Constituição que até então permaneciam, 

para sorte dos empresários, como letra morta. O governo não titubeou, e separou as 



 

 

comunicações em telecomunicações e radiodifusão, criando legislação nova para a 

exploração das teles e uma agência reguladora para ambos os setores (mas que com relação 

à radiodifusão, dedica-se à repressão da radiodifusão comunitária). 

Dessa forma, o governo quebrava o monopólio do Estado com relação às 

telecomunicações - que, para desgosto dos empresários, havia sido aprovada na constituinte 

- e agradava importantes grupos econômicos, como também financiadores internacionais, 

como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que direcionavam seus 

investimentos para os países dispostos a implementar as privatizações e abrir seus mercados 

para mega-grupos transnacionais. A idéia era fortalecer o mercado e tirar o máximo de 

participação do Estado do setor produtivo. 

   Em 1998 foi publicada a Lei das Rádios Comunitárias - Lei nº 9.612, de 19/02/98, 

que limitou o uso das freqüências para entidades sem fins lucrativos. Esta lei, na prática, 

deixa o processo de concessão das rádios comunitárias ainda mais lento e burocratizado e 

tenta acabar com esse tipo de comunicação, contando, inclusive, com o apóio da Anatel.  

Ainda em 1998, segundo relatos de Eugênio Bucci (2008), houve uma tentativa por 

parte de FHC de dar mais uma “enxugada” no Estado fechando as portas da Radiobrás, o 

que acabou sendo impedido pelo jornalista Carlos Zarur que tomou à frente da empresa. 

“Depois de considerar prós e contras, o governo decidiu dar a Carlos Zauru o cargo de 

presidente com uma missão que o punha contra a parede: ou tornaria a Radiobrás mais útil e 

saudável ou tomaria as medidas para encerras suas atividades” (BUCCI, 2008, p. 96).   

A política neoliberal que influenciou as políticas de comunicação na décadas de 

1990, começa a tomar corpo até mesmo antes. Vale aqui uma pausa nas políticas de 

comunicações em si, para apresentar uma política de Estado que toma corpo no Brasil e no 

mundo e que tem desdobramentos sérios para as áreas da Ordem Social.  

 



 

 

3.1 A apropriação do público não-estatal no Brasil na Reforma do Estado 

 

 As mudanças que abriram terreno para as privatizações no Brasil têm resquícios, 

como foi visto, na década de 1930, na Era Vargas, contudo, seu início como política 

neoliberal no país foi no final da década de 1980 e seu aprofundamento se deu com a 

aceleração das privatizações no governo Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso, na 

década 199032. As políticas neoliberais se consolidaram durante a década de 1990, quando 

também passou a fazer parte do corolário do serviço público, o público não-estatal, 

conceituado por Bresser Pereira nos documentos da Reforma do Aparelho do Estado (1995).  

No caso brasileiro, observou-se que a reserva de titularidade de atividades 
para a esfera estatal foi modificada, retirando-se diretamente o Estado e 
permanecendo em seu nome entes privados (no caso de atuação em regimes 
de concessão e permissão) ou, em algumas atividades, observa-se a atuação 
de entidades de caráter público não estatal. (CEZNE, 2008, p.) 

 

 A gestão de Fernando Henrique Cardoso (1995 - 2002) foi um divisor de águas na 

política Brasileira. O social-democrata chegou ao poder em um momento de reestruturação da 

própria social democracia e com aliados em vários e importantes lugares do mundo, como 

Clinton nos EUA e Tony Blair na Inglaterra. Na sua equipe de governo, além do próprio 

presidente/sociólogo, alguns teóricos como Luís Carlos Bresser Pereira, Nelson Jobim, 

Francisco Weefort, Simon Schwartzman eram também partidários da social democracia de 

terceira via e adeptos das mudanças que se faziam necessárias para a sobrevivência deste 

modelo diante das mudanças do mundo e da avalanche neoliberal.  

 No plano teórico, os social-democratas contavam com as bases formuladas pelo 

sociólogo Antony Giddens, um dos principais conselheiro de Tony Blair, que ficou conhecido 

por disseminar a idéia de uma “nova” Terceira Via - que não seria nem o modelo de Estado 

soviético, nem o neoliberalismo de Thatcher e Reagan. Segundo Giddens (1999), a expressão 
                                                 
32 Collor chega ao poder e acelera o processo de privatização das estatais iniciada em 1981 pelo Programa 
Nacional de Desestatização (TENÓRIO e SARAVIA, 2007, p. 118) 



 

 

‘terceira via’ não tem nenhum significado especial em e por si mesma, e ela foi usada muitas 

vezes na história passada da social-democracia: “faço uso dela aqui para me referir à 

renovação social-democrática – a versão atual do esforço que os social-democratas tiveram de 

empreender periodicamente e com muita freqüência ao longo do século passado para repensar 

a política” (GIDDENS, 1999, p. 7).  

 Giddens foi o que Gramsci chamaria de intelectual orgânico da social democracia. Foi 

ele quem forneceu as principais linhas de intervenção dos governos de “terceira via” e 

amparou os discursos que legitimaram as mudanças, principalmente as mudanças com relação 

ao tamanho do Estado e aos gastos provenientes do Welfare States. Como a social democracia 

clássica – como chama Giddens – era a própria fundadora do modelo de Estado de Bem-Estar 

Social, muita coisa precisava ser mudada e a tônica da modernidade e da globalização foi 

quem orquestrou tais mudanças.  

Ainda no prefácio do seu livro A Terceira Via: reflexões sobre o impasse político 

atual e o futuro da social-democracia, Giddens (1999, p. 7) diz acreditar que “a social 

democracia pode não só sobreviver, mas também prosperar, tanto num nível ideológico como 

num nível prático. Contudo ela só será possível se os social-democratas estiverem dispostos a 

rever suas idéias preexistentes de maneira mais meticulosa do que a maioria se dispôs até 

agora”.   

 Estas mudanças em países como o Brasil que não tinham tido uma política 

amplamente neoliberal, como aconteceu na Inglaterra, por exemplo, passariam pela abertura 

dos mercados, pelas privatizações, pelo enxugamento do Estado, pelo ‘fortalecimento’ da 

‘sociedade civil’, via organizações sociais, ou seja, por políticas neoliberalizantes. Precisava 

fazer tudo àquilo que Collor não conseguira por conta da renuncia.  Então, às orientações do 

pensador da social-democracia eram as seguintes: 

A reforma do Estado e do Governo deveria ser princípio orientador básico da 
política da terceira via – um processo de aprofundamento e ampliação da 



 

 

democracia. O governo pode agir em parceria com instituições da sociedade 
civil para fomentar a renovação e o desenvolvimento da comunidade. A base 
econômica de tal parceria é o que chamarei de a nova economia mista. Essa 
economia só pode ser eficaz se as instituições de welfare existentes forem 
inteiramente modernizadas. A política da terceira via é uma política de uma 
única nação. A nação cosmopolita ajuda a promover a inclusão social e 
também tem um papel-chave no fomento de sistemas transnacionais de 
governo. (GIDDENS, 1999, p. 79) 
 
 

 As propostas de reforma do Estado foram muito bem assimiladas por Bresser Pereira. 

Membros a equipe do então presidente FHC, que em outros momentos da história 

compuseram partidos de esquerda e foram atores no processo de democratização do país, se 

viram aliados aos liberais clássicos, do Partido da Frente Liberal (PFL) tanto para chegar ao 

poder quanto para implementar as reformas necessárias. Esta aliança ainda nas eleições não 

permitiu que o governo reencontrasse o corolário social-democrática (se é que ainda havia 

este desejo) nos oito anos de gestão de FHC. Murilo Ramos (2000, p. 172) conta essa 

passagem da seguinte maneira: 

(...) em 1º de janeiro de 1995 o presidente Fernando Henrique Cardoso 
chegaria ao poder (...) encabeçando uma coalizão conservadora liderada 
nominalmente pelo seu PSDB, mas encabeçada de fato pelo PFL, estuário de 
alguns dos mais notórios políticos que apoiaram a ditadura e porta-voz no 
Brasil do chamado Consenso de Washington, articulação do centro 
industrial-financeiro internacional destinada a transpor para os países de 
periferia uma agenda de reformas conhecidas por neo-liberais. 

 

Assim como o governo FHC se propunha social-democrata, mas acabou como um 

governo de aprofundamento neoliberal, nos moldes Thatcher, pode-se dizer também que o 

governo Lula (a partir de 2003), do Partido dos Trabalhadores, que sempre compôs o campo 

da esquerda e que tinha formulações partidárias pela reestatização e pela democratização dos 

meios de comunicação de massa, por exemplo, também refez seu discurso e seu programa e 

até o final de 2008 não havia reestatizado nenhuma empresa privatizada e nem fez 

transformações estruturais.  



 

 

O Partido dos Trabalhadores, assim como o PSDB, teve que fazer alianças para chegar 

ao poder e tais alianças podem ter engessado o programa de “esquerda” ou “centro-esquerda” 

característico do PT até antes das eleições em que Lula foi vitorioso. Apesar de ter 

consciência de que esta idéia é digna de um estudo por si só, pode-se, em uma análise 

superficial, portanto, fazer a seguinte proposta de relação: o partido social-democrata fez às 

vezes de neoliberal (mesmo que com contradições claras, pois ainda sim o Brasil dentre os 

países da América Latina, que sofreram influências do neoliberalismo, foi um dos que mais 

resistiu) e o Partido dos Trabalhadores fez às vezes de, teoricamente, “social-democrata de 

terceira via”, sem aderir a mais privatizações, mas também não correu atrás do que foi feito 

pela política neoliberal, sem nenhuma reestatização, por exemplo. Um papel um pouco 

semelhante ao de Tony Blair do Partido Trabalhista inglês, grande exemplo da social-

democracia de terceira via33. Sobre este “recuo” que há no entre a proposta de um partido e as 

práticas políticas de quando esse partido, no Brasil, chega ao poder, vale registrar uma 

passagem de Raymundo Faoro: 

Ao receber o impacto das novas forças sociais, a categoria estamental as 
amacia, domestica, embotoando-lhes a agressividade transformadora para 
incorporá-las a valores próprios, muitas vezes mediante a adoção de uma 
ideologia diversa, se compatível ao esquema de domínio. As respostas às 
exigências assumem caráter transnacional, de compromisso, até que o 
eventual antagonismo se dilua, perdendo a cor própria e viva, numa mistura 
de tintas que apaga os tons ardentes. (...) O sistema compatibiliza-se, ao 
impossibilitar as classes, os partidos, e as elites, aos grupos de pressão, com 
a tendência de oficializá-los. (FAORO, 2000, p.834) 

      

A proposta de Reforma do Aparelho do Estado brasileiro vem, segundo o seu próprio 

mentor Bresser Pereira (1997), redefinir o novo Estado que está surgindo em um mundo 

globalizado.  Este novo período requer, sob a ótica da administração, um Estado mais enxuto 

e para isso seriam necessárias as reformas fiscal e da previdência social, além da eliminação 

                                                 
33 Vale ressaltar que esta comparação está sendo feita com relação à política de privatizações e não uma 
comparação ampla entre as políticas do Partido dos Trabalhadores, brasileiro, e do Partido Trabalhista inglês. 
Tony Blair, por exemplo, deu apoio à política bélica de George W. Bush presidente dos EUA, que foi 
veementemente condenada por Lula.  



 

 

dos monopólios estatais. Bresser Pereira (1997, p. 25) diz ainda que “para podermos ter uma 

administração pública moderna e eficiente, compatível com o capitalismo competitivo em que 

vivemos, seria necessário flexibilizar o estatuto da estabilidade dos servidores públicos, de 

forma a aproximar os mercados de trabalho público e privado”.  

De acordo com o documento da Reforma do Estado Brasileiro (1997), o crescimento 

do Estado, em várias das suas funções, mas principalmente nas funções de promoção direta de 

serviços públicos e nas atividades econômicas - resultado de leis e da própria Constituição 

Federal de 198834-, tornou insustentável o modelo que Bresser Pereira chama de 

Administração Burocrática do Estado.35 A proposta era substituir este modelo burocrático, 

que foi criado na tentativa de contrariar o Estado patrimonialista, por um modelo de 

Administração Gerencial, inspirado na gestão de Thatcher na Grã-Bretanha entre o final da 

década de 1970 e o início da década de 1980.  

As limitações da intervenção estatal são evidentes, mas o papel estratégico 
que as políticas públicas desempenham no capitalismo contemporâneo é tão 
grande que é irrealista propor que sejam substituídas pela coordenação do 
mercado, nos termos sugeridos pelo pensamento neoliberal. (...) A reforma 
provavelmente significará reduzir o Estado, limitar suas funções como 
produtor de bens e serviços e, em menor extensão, como regulador, mas 
implicará provavelmente em ampliar suas funções no financiamento de 
atividades nas quais externalidades ou direitos humanos básicos estejam 
envolvidos, e na promoção da competitividade internacional das indústrias 
locais. (...) Dentre as reformas cujo objetivo é aumentar a capacidade de 
governar - a capacidade efetiva de que o Governo dispõe para transformar 
suas políticas em realidade -, as que primeiro foram iniciadas, ainda nos anos 
80, foram aquelas que devolvem saúde e autonomia financeira para o 
Estado: particularmente o ajuste fiscal, a privatização. Mas, igualmente 
importante, é a reforma administrativa que torne o serviço público mais 
coerente com o capitalismo contemporâneo, que permita aos governos 
corrigir falhas de mercado sem incorrer em falhas maiores. Este tipo de 

                                                 
34 Na opinião de Bresser Pereira, a Constituição Federal de 1988 representou um retrocesso burocrático sem 
precedentes. “O congresso constituinte promoveu um surpreendente engessamento do aparelho estatal, ao 
estender para o serviços do Estado e para as próprias empresas estatais as mesmas regras burocráticas rígidas 
adotadas no núcleo estratégico do Estado. (...) retirou da administração indireta a sua flexibilidade operacional ao 
atribuir às fundações e autarquias públicas normas de funcionamento idênticas às que regem a administração 
direta”. (BRASIL, 1995, p. 27- 28)   
35 No Estado desenvolvimentista a administração burocrática era uma espécie de apropriação dos excedentes por 
uma nova classe média de burocratas e tecnocratas. (BRESSER PEREIRA, 1997, p 29). Mas o que é também 
chamado por Bresser Pereira de Estado Burocrático é encontrado em outras bibliografias como as de AZEVEDO 
e ANDRADE (1997), CEZNE (2008) e CARNEIRO Jr (2002), como Estado de Providência ou Estado 
Desenvolvimentista. 



 

 

reforma vem recebendo crescente atenção nos anos 90. (BRESSER 
PEREIRA, 1997, p.26) 
 

Por mais que no discurso de apresentação da Reforma, Bresser Pereira tente se alinhar 

com a Terceira Via de Giddens e se desalinhar da política neoliberal, fica difícil enquadrar as 

políticas efetivadas em outra teoria recente. Esta reforma do Estado teve uma influência muito 

grande no que diz respeito aos serviços públicos, na verdade, no que diz respeito ao papel do 

Estado na promoção, execução, regulamentação e fiscalização destes serviços. Para 

“desafogar” o Estado, propõe-se que esse passe a delegar mais funções às organizações 

sociais, às fundações de direito privado e às agências reguladoras. Essas práticas se iniciaram 

timidamente na década de 1930, com as empresas públicas de direito privado e com as 

autarquias, mas tomaram uma proporção muito maior com a chegada do pensamento 

neoliberal e com a nova etapa do Estado; o Estado gerencial.  

Nas comunicações, uma das passagens que representam de forma mais significativa 

esta adaptação é a criação da Agencia Nacional das Telecomunicações, a Anatel. A agência 

foi criada em 1997 depois de ter sido aprovada a separação estratégica da radiodifusão das 

telecomunicações e ter sido criada a Lei Geral das Telecomunicações, deixando apenas o que 

era referente à radiodifusão gerido pelo Código Brasileiro de Comunicação de 1962. A 

passagem de apresentação da Anatel em sua página eletrônica comprova tal tendência: 

Com a criação da Anatel, autarquia especial administrativamente 
independente e financeiramente autônoma, o Estado passou da função de 
provedor para a de regulador dos serviços, cabendo à agência as funções de 
regular, fiscalizar e outorgar, de modo a - como preceitua sua missão - 
promover o desenvolvimento das telecomunicações do País de modo a dotá-
lo de uma moderna e eficiente infra-estrutura de telecomunicações, capaz de 
oferecer à sociedade serviços adequados, diversificados e a preços justos, em 
todo o território nacional. (ANATEL, 2008) 

 

Existia dentro do governo ainda a idéia de tornar as atividades da agência ainda mais 

abrangentes. O Ministro das Comunicações e um dos principais articulistas do governo FHC, 

Sérgio Motta, já na inauguração da sede da Anatel falou da sua vontade de transformar a 



 

 

Anatel na Anacom, que além da regulação das telecomunicações, abrangeria a uma gerência 

sobre à radiodifusão e regularia a parte dos serviços postais. Se este era o desejo do Ministro, 

era porque ainda estava prevista a privatização dos serviços de Correios e Telégrafos, até hoje 

exclusivo do Estado. Entretanto, Motta veio a falecer sem conseguir concluir seu projeto. 

Edgard Rebouças (2003) conta essa passagem da seguinte forma: 

Segundo a proposta apresentada pelo Ministro Sérgio Motta em 5 de 
novembro de 1997, na inauguração da sede na Anatel, a partir do ano 
seguinte a agência se transformaria em Anacom. Na nova estrutura seriam 
incluídas a superintendência de serviços postais e a gerência geral de 
radiodifusão, subordinada à superintendência de serviços de comunicação de 
massa. (REBOUÇAS, 2003, p. 96)  

 

O setor das comunicações, principalmente em relação às telecomunicações, é alocado 

no que foi chamado a reforma do setor de produção de bens e serviços, que deveriam ser 

entregues por completo nas mãos do setor privado. Em relação à radiodifusão, houve uma 

tentativa de colocar as emissoras públicas educativas na gestão de organizações sociais sem 

fins lucrativos, o que não aconteceu em todas porque muitas tinham concessões ligadas aos 

governos estaduais. Contudo, a Fundação Roquette Pinto, da TVE do Rio, que é ligada ao 

Governo Federal, em 1998, foi transformada em Associação de Comunicação Educativa 

Roquette Pinto, uma organização social sem fins lucrativos, o que deu o pontapé inicial dessa 

nova doutrina36. 

Para compreender a reforma e consequentemente o que refletiu nas políticas de 

comunicação é importante saber o processo pensado pelo seu mentor. Bresser Pereira dividiu 

o Estado em quatro setores: núcleo estratégico, atividades exclusivas, serviços não-exclusivos, 

e a produção de bens e serviços para o mercado.  

O Núcleo Estratégico é basicamente formado pelo Parlamento, pelos 
Tribunais, pelo Presidente ou Primeiro-ministro, por seus ministros e pela 
cúpula dos servidores civis. Atividades exclusivas são aquelas que envolvem 
o poder de Estado. Integram este setor as forças armadas, a polícia, a agência 

                                                 
36 Posteriormente, já na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2007, ela foi anexada à EBC. 



 

 

arrecadadora de impostos - as tradicionais funções do Estado - e também as 
agências reguladoras, as agências de financiamento, fomento e controle dos 
serviços sociais e da seguridade social. Serviços não-exclusivos são todos 
aqueles que o Estado provê, mas que, como não envolvem o exercício do 
poder extroverso do Estado, podem ser também oferecidos pelo setor 
privado e pelo setor público não-estatal (“não-governamental”). Por fim, o 
setor de produção de bens e serviços é formado pelas empresas estatais. 
(BRESSER PEREIRA, 1997, 34)37 

 

O papel previsto nas ações exclusivas do Estado já apontava para um Estado que vai, 

além de cumprir com os afazeres da repressão/coerção - que só ele de fato pode 

constitucionalmente exercer - ter uma papel primordial de regular, controlar, financiar e 

fomentar. Sobre a produção de bens e serviços, onde estão as estatais, a proposta é a 

privatização. Esta foi colocada em prática com as vendas de empresas do porte da Vale do Rio 

Doce e o sistema Telebrás, por exemplo. 

Ao contrário, na produção de bens e serviços há hoje consenso cada vez 
maior de que a propriedade deva ser privada, particularmente nos casos em 
que o mercado possa controlar as empresas comerciais. Para os casos de 
monopólio natural, a situação ainda não é clara, mas, mesmo nestes casos, 
com uma agência reguladora eficaz e independente, a propriedade privada 
parece ser mais adequada. (BRESSER PEREIRA,1997, p. 35) 

 

Já nas ações não exclusivas é que surge, de fato, a proposta de um aprofundamento de 

uma administração pública não-estatal dos serviços públicos. Este setor, ainda segundo o 

autor, compreende os serviços de educação, de saúde, culturais e de pesquisa científica38. 

Constitucionalmente, todos estes serviços já são legalmente explorados pela iniciativa 

privada, contudo, sob regulamentação do Estado e além da regulação, por se tratarem, 

sobretudo, de direitos humanos ou fundamentais como consta na Carta Magna, o poder 

                                                 
37 Vale ressaltar que em relação à diferenciação feita por Bresser Pereira, SANTOS (SANTOS apud 
CARNEIRO JR, 2002, p. 51) diz: “Essas redefinições das novas funções do Estado e da sociedade apresentadas 
de forma esquemática são sempre problemáticas e frágeis, uma vez que, na gênese do Estado Moderno, não há 
funções necessariamente exclusivas, isto é, definir o que lhe é próprio ou não é determinado pela luta política 
que resulta em novas concepções de acordo com o momento histórico”. 
38 Por mais que não seja citado pelo autor diretamente, à comunicação social provavelmente fazem parte também 
deste núcleo, pois, além de ser claramente um serviço público que se enquadra nessa lógica está ao lado da 
saúde, da educação, da cultura e da ciência e tecnologia no Capítulo VIII da CF.  



 

 

público também deve ser promotor com aparelhos próprios e devidamente custeados39. 

Entretanto, sobre estes serviços não exclusivos Bresser Pereira diz o seguinte: 

No domínio dos serviços não-exclusivos, a definição do regime de 
propriedade é mais complexa. Se assumirmos que devem ser financiadas ou 
fomentadas pelo Estado, seja porque envolvem direitos humanos básicos 
(educação, saúde) seja porque implicam externalidades aferíveis (educação, 
saúde, cultura pesquisa científica), não há razão para que sejam privadas. Por 
outro lado, uma vez que não implicam no exercício do poder de Estado, não 
há razão para que sejam controladas pelo Estado. Se não têm, 
necessariamente, de ser propriedade do Estado nem de ser propriedade 
privada, a alternativa é adotar-se o regime da propriedade pública não-estatal 
ou - usando a terminologia anglo-saxônica - da propriedade pública não-
governamental. “Pública”, no sentido de que se deve dedicar ao interesse 
público, de que não visa ao lucro. “Não-estatal” porque não é parte do 
aparelho do Estado. Há três possibilidades em relação aos serviços não-
exclusivos: podem ficar sob o controle do Estado; podem ser privatizados; e 
podem ser financiados ou subsidiados pelo Estado, mas controlados pela 
sociedade, isto é, ser transformados em organizações públicas não-estatais40. 
(BRESSER PEREIRA,1997, p. 36) 

 

Aparentemente a teoria do Público Não-Estatal de Bresser Pereira parece bastante 

atrativa, principalmente no que se refere a uma participação maior da sociedade na gestão e 

controle dos serviços públicos. Esta era a adaptação de Bresser à “nova economia mista” 

proposta por Giddens (1999) que previa uma ação mais conjunta entre Estado e organizações 

sociais, o que o autor acreditava ser o fortalecimento da sociedade civil.  Contudo, isto 

representou no Brasil uma forma a mais de enxugar o orçamento do Estado tirar dele o caráter 

e as responsabilidades públicas, esvaziando-lhe também a legitimidade de responder pelo 

interesse público e deixando-o com caráter quase que puramente governamental.  

A criação de instituições não-governamentais, regidas pelo Direito Privado (OCIPS, 

Organizações Sociais [OS] e Fundações de Direito Privado), que, apesar de não lucrativas, 

podem se lançar ao mercado para financiamentos, foi uma das saídas encontradas para inserir 

nas organizações e empresas estatais a lógica privada. Justamente o que aconteceu com a 

                                                 
39 Ver capítulo I, no item  “As origens do Serviço Público, a comunicação como  tal serviço e algumas pistas 
para entender a diferenciação entre estatal e público”. O conceito de serviço público diante desta proposta de 
Bresser Pereira, se comparada, por exemplo, com o conceito de Celso Bandeira de Mello tem mudanças 
substanciais. 
 



 

 

Fundação Padre Anchieta, organização que gerencia a TV Cultura de São Paulo, por exemplo, 

e como vem se fazendo com alguns hospitais públicos e com a proposta de autonomia 

universitária.   

A reforma do Estado envolve múltiplos aspectos. O ajuste fiscal devolve ao 
Estado capacidade de definir e implementar políticas públicas. Através da 
liberalização comercial, o Estado abandona a estratégia protecionista da 
substituição de importações. O programa de privatizações reflete a 
conscientização da gravidade da crise fiscal e da correlata limitação da 
capacidade do Estado de promover poupança forçada através das empresas 
estatais. Através desse programa transfere-se para o setor privado a tarefa da 
produção que, em princípio, este realiza de forma mais eficiente. Finalmente, 
através de um programa de publicização, transfere-se para o setor público 
não-estatal a produção dos serviços competitivos ou não-exclusivos do 
Estado, estabelecendo-se um sistema de parceria entre Estado e sociedade 
para seu financiamento e controle. (BRASIL,1995, p.08) 
 

Sobre este conceito de publicização, alguns autores vão fazer suas considerações. 

Francisco de Oliveira, citado por Sguissardi e Silva Jr. (2001) que estudam as conseqüências 

da reforma do Estado promovida pelo governo Fernando Henrique Cardoso nas políticas de 

educação, vai dizer que “(...) a publicização do público é uma operação em que a cobra morde 

o próprio rabo, posto que ele já é, por definição, público. Nisto consiste o silogismo, que é 

uma operação mistificadora, do conceito de ‘público’ em Bresser Pereira, que fundamenta a 

reforma do Estado de que é o principal ‘publicitário’”(OLIVEIRA apud SGUISSARDI e 

SILVA, 2001, p.06).     

Para Nivaldo Carneiro Junior (2002, p. 56) que estuda a inserção deste setor público 

não-estatal, através das Organizações Sociais, nas políticas de saúde pós-Reforma do 

Aparelho do Estado Brasileiro, esta publicização é:  

O conceito que explica e diferencia o modelo de OS proposto para assumir 
as funções do setor em que se insere em relação ao setor de produção de 
bens e serviços para o mercado, cujas atividades exercidas por empresas 
estatais são passíveis de privatização – passagem de uma empresa estatal, 
mediante mecanismo de compra e venda, para a iniciativa privada, que visa 
ao lucro e que tem total autonomia sobre o serviço adquirido. 

 



 

 

Ainda segundo Carneiro Jr. (2002), a Reforma do Aparelho do Estado se valeu do 

chamado “terceiro setor41” para desafogar o Estado. As instituições privadas sem fim 

lucrativo, para o autor, são importantes agentes sociais para a condução eficaz do ideário da 

reforma estatal, principalmente a partir da década de 90, quando nos países subdesenvolvidos, 

se aprofunda com toda força as políticas neoliberalizantes. Na opinião de Carneiro Jr., a 

proposta do Governo e das forças políticas que o sustentavam privilegiava a incorporação da 

lógica privada e da precedência da razão econômica apresentada como modernização técnico-

administrativa para se intervir na crise do Estado brasileiro. 

Nesse contexto de inovação institucional e de gestão, as agências executivas 
e regulatórias e as organizações sociais aparecem como veículos estratégicos 
para implementação dessa reforma. Consideradas órgãos apropriados para 
exercerem as novas funções no ideário do movimento reformista, atendem as 
perspectivas conceituais e a incorporação de lógicas e mecanismos de 
trabalho do mercado – autonomia administrativa, especialização de funções, 
administração de recursos humanos com a lógica de empresas privadas, 
gerenciamento de resultados, entre outros. (CARNEIRO JR., 2002, p. 53) 

 

A mudança do Estado Providência ou Estado Burocrático, como denomina Bresser 

Pereira (1997), para o Estado Gerencial, aprofundou o caráter regulador do Estado, deixando 

para este o papel de gerenciar/controlar a os serviços públicos, seja através das concessões, 

outorgas, autorizações ou através das agências reguladoras que também passaram a ter caráter 

central. Esse novo Estado, mais gerencial que executor, baseia-se, segundo Dror (apud 

CARNEIRO JR., 2002, p.35) no suporte teórico denominado "nova administração pública" e 

apresenta como expoentes os norte-americanos e os ingleses, preocupados com a eficácia e a 

eficiência do aparelho estatal frente às novas demandas sociais e políticas da globalização. 

Para Ferlie (1999), a “nova administração pública” é caracterizada pela incorporação, no setor 

público, de um conjunto de conceitos e técnicas gerados nas empresas privadas. 

                                                 
41 A origem e a definição do terceiro setor não são unívocas, por conseguinte, englobam instituições com várias 
vocações e histórias e, em geral, são definidas por organizações de direito privado, que visam a serviços e bens 
públicos. (CARNEIRO Jr., 2002, p. 40) 



 

 

Outra importante questão levantada por Carneiro Jr. (2002) acerca das novas 

responsabilidades assumidas pelo Estado é a sua capacidade para tal controle.  “O que se 

problematiza aqui é a capacidade desse Estado de, ao delegar funções historicamente sob sua 

responsabilidade, promover o efetivo controle e eficácia social dessa prestação de serviços, 

reconhecendo as fragilidades do aparato estatal para tal desempenho” (CARNEIRO JR. 2002, 

p. 20). O resultado disso é um Estado que acaba por não cumprir da melhor forma nenhuma 

das suas atividades fins.  

A comunicação social, por exemplo, pode ser considerada prova cabal desta 

deficiência. O serviço estatal de comunicação nunca conseguiu alçar vôo e manter-se 

equilibrado com o setor privado, a não ser em períodos ditatoriais quando o Estado controlava 

boa parte dos veículos direta e indiretamente (o que não pode ser compreendido como 

fortalecimento do serviço público estatal, pois o seu sentido era mais privado do que público). 

O setor público sempre teve problemas em se entender como algo independente do governo 

do dia, assim também como o modelo privado em determinados momentos, o que é de fato 

uma relação econômica e de manutenção do poder, mas que também tem influência da cultura 

patrimonialista. A função de regulação que deveria ser exercida pelo Estado praticamente 

acaba no momento da outorga das concessões, permissões ou autorizações de exploração da 

radiodifusão, pois a fiscalizações até mesmo para a renovação praticamente inexiste. Nenhum 

poder da República consegue (ou se dispõe a) atualizar as leis que regulamentam o setor que 

são de 1962.  

Aqui, cabe ainda dizer, para fazer as necessárias relações entre a reforma do Estado 

neste período e as políticas de comunicação, que uma das primeiras experiências de 

funcionamento das Organizações Sociais aconteceu na Fundação Roquette Pinto: 

O modelo institucional das OS foi implementado pelo Governo federal com 
a medida provisória no 1.591, de 26 de outubro de 1997, transformada na 
Lei no 9.637, de 15 de maio de 1998. Naquela oportunidade, estavam em 
andamento em âmbito federal duas experiências, a Associação de 



 

 

comunicação educativa Roquete Pinto, sediada no Rio de Janeiro, com 
funções da antiga Fundação Roquete Pinto, estatal responsável por ampla 
rede nacional de rádio e televisão, e a Associação brasileira de tecnologia de 
luz síncroton, sediada em Campinas, SP, que assumiu as atividades do 
Laboratório nacional de luz síncroton, uma instituição de pesquisa (BRASIL, 
1998b apud CARNEIRO JR., 2002, p. 59)  

  

Portanto, por mais atrativa que aparente ser a diferenciação entre estatal e público 

proposta por Bresser Pereira (1997), deve-se saber identificar nelas a estratégia neoliberal de 

desresponsabilização do Estado - através de mudanças “administrativas” que tinham como 

fim diminuir paulatinamente o Estado e atribuir características privadas às atividades 

historicamente compreendidas como públicas. Esta pode ser considerada uma forma de mais 

uma vez voltar a tornar estreitas as relações entre o público e o privado dentro do Estado, e a 

comunicação por nunca ter sido claramente separada, é um dos setores mais facilmente 

cooptados se não forem formuladas políticas claras. 

 Outras formas de promover o controle público e a maior participação social na gestão 

dos serviços públicos podem acontecer sem que haja necessariamente uma 

desresponsabilização do Estado. Fábio Konder Comparato (1992) elenca cinco pontos 

fundamentais que emergem do desenvolvimento da cidadania e que são necessárias para a 

atual transformação das relações entre as forças que compõem o Estado. Para tanto, ele diz 

que a participação do cidadão nesta nova sociedade se dá na participação dele 1. Na 

distribuição pública de bens materiais e imateriais – acesso às informações; 2. na proteção dos 

interesses difusos ou transindividuais – meio ambiente, patrimônio artístico, por exemplo; 3. 

no controle do Poder Público; 4. na administração da coisa pública; e 5. nas organizações de 

proteção de interesses transacionais. Ao nosso trabalho interessa particularmente o controle 

do poder público e a participação na coisa pública, ambas funções imprescindíveis para 

democratizar os serviços públicos, tanto os de exclusividade do Estado como os que podem 

ser geridos por organizações privadas e não governamentais. Qualquer proposta que não 



 

 

assimile o controle social do poder público e a participação popular na administração da coisa 

pública dificilmente vai conseguir ser apropriado como verdadeiramente público, seja estatal 

ou não. Azevedo e Andrade (1997, p. 63), ao analisarem a proposta de Bresser Pereira de 

Reforma do Estado fazem a seguinte colocação:  

Mesmo que tradicionalmente o conceito de “público” tenha estado vinculado 
ao de “Estatal”, funcionando até como sinônimos, hoje ele extrapolou este 
limite, adquirindo um significado muito mais amplo. Portanto, é 
fundamental entender o conceito de “público” como distinto e muitas vezes 
contraditórios com o de “estatal”. Muitas vezes em nome de um pretenso 
“interesse público” mantêm-se estruturas arcaicas, que na verdade servem de 
biombos para garantir privilégios corporativos, para privatizar recursos 
públicos em prol de setores privilegiados – promovendo uma redistribuição 
de renda à avessas – e para defender objetivos políticos de indivíduos, 
grupos e mesmo de castas burocráticas.  
 

 Portanto, vale retomar a transitoriedade destes conceitos que, como exposto acima, 

nem sempre assumem na prática as suas mais conhecidas definições. Ou seja, os conceitos e a 

legitimação deles estão também umbilicalmente ligados a determinado momento histórico e 

às relações sociais e de produção que os circundam. O fato de o sentido do público em 

determinado momento histórico extrapolar o sentido de estatal é fruto das constantes 

mudanças na função que o Estado desempenhou ao longo de sua história e das diferentes 

formas como ele foi apropriado, se para servir ao público ou aos interesses privados, como foi 

uma característica do Brasil.   

Silva Jr. (2002, p. 23), sobre a transitoriedade deste conceito dá a seguinte conclusão: 

Conclui-se, pois, que ainda que o público (em seu sentido corrente) derive 
do privado (do âmbito da sociedade civil) e a ele se submeta, a compreensão 
da abrangência e da definição dessas esferas depende diretamente do 
movimento das relações sociais de produção, que por sua vez, constituem-se 
a partir da racionalidade do atual modo de produção: o capitalismo. Os 
espaços públicos e privados são fluidos, mas distintos e relacionados entre si. 
De toda forma, no capitalismo, o entendimento do público e do privado e do 
seu movimento somente pode-se dar com a compreensão do movimento do 
capital e das crises do capitalismo, que instalam novos modos de 
conformação do público e do privado, que redesenham as relações entre 
Estado e sociedade e inauguram novos paradigmas políticos alargando ou 
estreitando os direitos sociais. 

 



 

 

O Governos FHC ainda fez no último ano do seu governo mudanças significativas 

nas políticas de comunicação como a abertura para o capital estrangeiro e a criação do 

Conselho de Comunicação Social, órgão que ficou no lugar do Conselho Nacional de 

Comunicação.  

Em 2002 foi aprovada uma emenda ao artigo 222 da Constituição, que permitiu a 

abertura de 30% do capital das empresas de comunicações para grupos estrangeiros e 100% 

para grupos nacionais. Foi também publicada a Lei nº 10.610/02, que regulamenta a 

participação do capital estrangeiro nas empresas e criado foi, enfim, o Conselho de 

Comunicação Social. 

 O Conselho de Comunicação Social havia sido uma das principais derrotas do 

campo que lutava por democratização das comunicações na Constituição, por não ter sido 

aprovado com caráter deliberativo e sim consultivo. Quando foi colocado em prática o 

Conselho, no modelo que ficou aprovado, mostrou-se incapaz de atuar de forma autônoma e 

independente dos radiodifusores. Gustavo Gindre (2005) em publicação do Boletim 

Prometheus42 de 7 de janeiro de 2005, fez uma análise da composição do Conselho à época. 

Segundo a Lei 8.389/1991, que criou o CCS, o órgão é formado por quatro representantes 

dos empresários de comunicação, quatro dos trabalhadores em comunicação e cinco da 

sociedade civil organizada. Contudo, Gindre alerta para o fato de que os cargos foram 

composto de forma a deixarem os empresários muito bem representados: 

Na nova composição, os quatro membros do setor empresarial de 
comunicação possuem ligação com as Organizações Globo. Fernando 
Bittencourt é diretor da Central Globo de Engenharia. Gilberto Carlos Leifert 
é diretor de relações com o mercado da Rede Globo. Paulo Tonet Camargo é 
diretor de relações institucionais da RBS (maior afiliada da Globo). E Paulo 
Machado de Carvalho é vice-presidente da Associação Brasileira de 
Emissoras de Rádio e Televisão – Abert (que, com a saída de SBT, 
Bandeirantes, Record e RedeTV, passou a ser quase representante exclusiva 
da Globo).Mas, também existem empresários de comunicação entre os 

                                                 
42 O Boletim Prometheus era uma publicação semanal do Instituto de Estudos e Projetos em Comunicação e 
Cultura (INDECS), sob a coordenação do jornalista Gustavo Gindre. 
 



 

 

representantes da sociedade civil, contrariando o espírito de equilíbrio de 
forças previsto na Lei 8389. É Roberto Wagner Monteiro, diretor da Rede 
Record. Ainda nas vagas reservadas à sociedade civil foram eleitos dois 
representantes da Igreja Católica (única denominação religiosa 
explicitamente presente no CCS): João Monteiro de Barros Filho 
(proprietário da Rede Vida) e Dom Orani João Tempesta (arcebispo de 
Belém e presidente da Comissão de Cultura, Educação e Comunicações 
Sociais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB). Também 
foi eleito o secretário de cultura do governo de Rosinha Garotinho, e dono da 
Faculdade Carioca, Arnaldo Niskier. O outro eleito nas vagas da sociedade 
civil é Luiz Flávio Borges D´Urso, presidente da seccional paulista da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). (INDECS apud MARTINS, 2005, 
p 28) 

 
 
 O preenchimento das vagas da sociedade civil pouco contribuiu para mudar o caráter 

empresarial e imprimir o equilíbrio necessário para a autonomia do CCS. Entre os 

representantes dos trabalhadores em comunicação foram eleitos: “Daniel Herz (da Federação 

Nacional dos Jornalistas - Fenaj), Eurípedes Corrêa Conceição (da Federação Interestadual 

dos Trabalhadores em Empresas de Rádio e Televisão – Fittert), Berenice Isabel Mendes 

Bezerra (representante dos artistas) e Geraldo Pereira dos Santos (do Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual - Stic)” (INDESCS apud 

MARTINS, 2005, p. 25). A quantidade de representantes eleito para as vagas dos 

trabalhadores não conseguiam sequer contrabalancear o quórum do Conselho. Pouco tempo 

depois o Conselho deixou de ser convocado e passou a ser mais um instrumento inutilizado.  

 O que pode ser tirado de conclusão desta iniciativa é que tentou-se uma pseudo 

participação popular, um pseudo controle público tirando do papel o CCS - que era uma 

demanda levantada pelo movimento que lutava pela democratização da comunicação – para, 

na verdade, legitimar as mudanças de caráter privatista que o governo estava colocando em 

prática. 

 A era FHC é um momento histórico que precisa ser compreendido quando se trata das 

políticas públicas de comunicação e da mudança no papel do Estado na promoção (ou não), 

na garantia e na fiscalização destas políticas. Pode-se então agora, sem maiores prejuízos à 



 

 

compreensão do todo, retomar as políticas de comunicação em sentido mais estrito. 

Importante é ficar claro que, a partir deste período, toda e qualquer mudança nas políticas 

públicas vão estar permeadas pelo que ocorreu na reforma do Estado.   

 

 

4. Algumas políticas de Comunicação do Governo Lula, a criação de um 

sistema público e suas contribuições para a retomada da discussão 

conceitual do Art. 223 

 

 Em 2003, com a chegada ao poder do presidente Luiz Inácio Lula da Silva as 

expectativas de mudanças cresceram. Mais os primeiros “baques”, chegaram cedo. No 

Ministério das Comunicações nenhuma mudança radial. O ministro que primeiro ocupou o 

cargo foi Miro Teixeira, sua gestão durou apenas um ano, e logo em seguida o ministério 

voltou a ser a “moeda de troca” que historicamente tinha sido. O ministério foi negociado 

com o PMDB, oposição que passou a ser aliada, que indicou Eunício de Oliveira para 

ministro. Este ficou no cargo praticamente o mesmo tempo que o seu antecessor e foi 

substituído por Hélio Costa, ex-funcionário e aliado da maior rede de TV do país, a Rede 

Globo, e também concessionário de rádio no interior de Minas Gerais. 

Nos primeiros anos do Governo de Luiz Inácio Lula da Silva deu-se início a 

discussões que a princípio seriam importantes, mas que foram enterradas ainda no seu 

processo de gestação, como o caso da Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual 

(Ancinav), do Conselho Federal de Jornalismo e das discussões sobre a Lei Geral de 

Comunicação. Todas estas que não saíram do papel, por sua vez, mesmo que não sendo 

consensuais no seu conjunto, faziam parte dos pleitos do campo de defesa da 

democratização da comunicação, que continuou a amargar consecutivas derrotas.  



 

 

Em 30 de junho de 2006, o Governo Federal publicou o Dec. nº 5.820, conhecido 

como o Decreto da TV Digital. Esta regulamentação dispõe sobre a implementação do 

SBTVD- T (Sistema Brasileiro de TV Digital – Terrestre), a partir da adoção do padrão 

ISDB43 de modulação. Tal medida descumpre o Dec. nº 4.901 de 26 de novembro de 2003, 

que previa, dentre outras coisas, a expansão de tecnologias brasileiras e da indústria 

nacional relacionada às tecnologias de informação e comunicação, e disponibilizou recursos 

para tais desenvolvimentos. A escolha do padrão do sistema digital também representou 

uma derrota para os antigos aliados do PT na Constituinte, que juntos defendiam políticas 

para democratizar os meios de comunicação e que viam mais uma vez passar a oportunidade 

de democratização. 

As transmissões digitais dos sinais da TV hertiziana44 tiveram início no Brasil em 

dezembro de 2007, quando também entrou em vigor o mais importante decreto do setor da 

radiodifusão dos últimos tempos, o decreto que instituiu a criação de um sistema público e 

comunicação por meio da criação da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.  

No dia 7 de abril de 2008, o decreto que criou a EBC virou a Lei 11.652, e essa 

passou a ser a primeira lei que regulamenta parte do art. 223; (no que diz respeito ao sistema 

público). Esta lei, segundo sua própria descrição, instituiu os princípios e objetivos da 

radiodifusão pública. A mesma lei modificou também a Lei 5.070, que criou o Fistel, Fundo 

de Fiscalização das Telecomunicações, de 1966. A mudança veio para prever novas formas 

de financiamento e de fiscalização para o que está sendo denominado de embrião do sistema 

público de comunicação brasileiro.  

A criação a Empresa Brasil de Comunicação remete a discussão mais uma vez da 

necessidade de se definir os conceitos propostos pelo Art. 223. A lei que regulamenta o 

                                                 
43 Integrated Services Digital Broadcasting  (Serviço Integrado de Transmissão Digital), padrão Japonês. 
44 Popularmente conhecida como TV Aberta. 
 



 

 

sistema público, portanto, uma parte do princípio da complementaridade, incorpora a 

Radiobrás – o então sistema estatal -, e não define nem diferencia os sistemas público e 

estatal, não contribuindo, portanto, para resolver a tal ambigüidade conceitual. Poder-se-ia 

subentender que ao não haver a diferenciação do dos sistemas público e estatal e pela 

incorporação da Radiobrás, a lei admitiria a condição desnecessária deste diferença, como 

propõem autores como Bucci(2008) e Ramos (2008), mas não é esse o caso porque a mesma 

lei faz referência expressa a complementaridade. 

É a partir desta nova realidade, a criação da TV pública no Brasil, que como todas as 

demais tentativas anteriores vêm cheia de problemas e desencontros conceituais, que ressurge 

a discussão que busca conceituar os sistemas e a tal complementaridade. 

 

4.1 A lei que cria a Empresa Brasil de Comunicação e suas peculiaridades quanto a 

diferenciação dos sistemas público e estatal 

 

 Neste tópico será feita uma avaliação dos principais e mais problemáticos pontos da 

lei que cria a Empresa Brasil de Comunicação. A intenção aqui é apontar justamente a 

dificuldade que esta lei tem de estabelecer uma verdadeira autonomia entre o governo, mais 

especificamente a Secretaria de Comunicação Social da Presidência , com a nova empresa 

pública de comunicação.  

A lei 11.652 de 07 de abril de 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.  

A ementa que explica a finalidade da lei diz que esta institui princípios dos serviços de 

radiodifusão pública explorados pelo Poder Executivo, logo os de funções institucionais de tal 



 

 

poder, e de entidades de sua administração indireta, que no caso é a Empresa Brasil de 

Comunicação criada para fins não institucionais. Logo no seu segundo artigo, reafirma os 

princípios constitucionais e dá duas outras observações primordiais para se pensar um sistema 

público que são as do inciso VIII e  IX 

Art. 2o  A prestação dos serviços de radiodifusão pública por órgãos do 
Poder Executivo ou mediante outorga a entidades de sua administração 
indireta deverá observar os seguintes princípios: 
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; 
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.  

 
 

Importante ressaltar que a pertinência de se colocar a autonomia com relação ao 

Governo Federal, fazendo, mesmo que não propositalmente, a indispensável diferença entre 

Estado e Governo. 

No artigo 5º pode estar um primeiro equívoco para quem tem por objetivo manter a 

autonomia frente ao Governo. Nele o Poder Executivo é autorizado a criar a empresa pública 

denominada Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, vinculada à Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República. A forma ideal de se criar a Empresa Brasil 

de Comunicação de forma a mantê-la o mais afastada possível das interferências do Palácio 

do Planalto ou até mesmo do Congresso Nacional seria criá-la sem vinculações diretas à 

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Este é um órgão de Governo, 

a esta secretaria deveria sim estar ligada outra parte do sistema de comunicação, que deve 



 

 

também se considerado público, mas que deve cumprir com os deveres de divulgação dos atos 

governamentais, uma rede de veículos institucionais responsáveis por prestar contas dos atos 

do poder executivo. 

Outro problema desta mesma ordem pode ser observado no inciso VII e VIII do Art. 

8º, estes incisos voltam a reforça a idéia que pode determinar uma subordinação à Presidência 

da República: 

 
Art. 8o  Compete à EBC: 
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; 
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;  

 

 A princípio, um sistema com funções não institucionais não deveria ser responsável 

nem pela distribuição da publicidade legal dos órgãos da administração federal tampouco 

exercer atividades atribuídas pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. A 

primeira atividade seria certamente mais bem exercida por um órgão auxiliar ao serviço 

público de comunicação que pudesse ser responsável por toda regulação e fiscalização dos 

sistemas, como um Conselho Nacional de Comunicação representativo e com atribuições 

deliberativas, diferente da sua formação e função atuais. A segunda atividade deve ser restrita 

do órgão responsável pela comunicação institucional, à prejuízo de não ter autonomia um 

serviço que se pretende público não governamental/institucional como a EBC.  

 Da sua forma de organização e fonte de financiamento o principal problema é não 

atribuir desde já porcentagem mínima para a dotação orçamentária da União e Estados 

Federativos. Não se pode deixar a sabor do poder executivo, nem tampouco do legislativo, a 

resolução anual do valor do orçamento da União e dos Estados a ser destinado ao sistema 



 

 

público. A determinação de percentuais em leis, como se faz em outros setores como na saúde 

e na educação – que serão analisados mais adiante – é uma forma de garantir também 

autonomia, visto que deixar a cargo de aprovações anuais põe em jogo a independência dos 

veículos frente à cobertura política, por exemplo. 

Art. 9o  A EBC será organizada sob a forma de sociedade anônima de capital 
fechado e terá seu capital representado por ações ordinárias nominativas, das 
quais pelo menos 51% (cinqüenta e um por cento) serão de titularidade da 
União. 
§ 1o  A integralização do capital da EBC será realizada com recursos 
oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, destinadas ao 
suporte e operação dos serviços de radiodifusão pública, mediante a 
incorporação do patrimônio da RADIOBRÁS - Empresa Brasileira de 
Comunicação S.A., criada pela Lei no 6.301, de 15 de dezembro de 1975, e 
da incorporação de bens móveis e imóveis decorrentes do disposto no art. 26 
desta Lei. 
 
 

 Quando a este ponto, vale ressaltar que mais coerente do que ligar toda à Radiobrás e 

todo o serviço público de comunicação à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 

República, seria criar uma nova empresa pública de direito público (e não de direito privado 

como era a Radiobrás) para gerir da forma mais independente e autônoma possível os 

veículos públicos não institucionais.  

 
Art. 11.  Os recursos da EBC serão constituídos da receita proveniente: 
I - de dotações orçamentárias; 
II - da exploração dos serviços de radiodifusão pública de que trata esta Lei; 
III - no mínimo, de 75% (setenta e cinco por cento) da arrecadação da 
contribuição instituída no art. 32 desta Lei; 
IV - de prestação de serviços a entes públicos ou privados, da distribuição de 
conteúdo, modelos de programação, licenciamento de marcas e produtos e 
outras atividades inerentes à comunicação; 
V - de doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem 
destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado;  
VI - de apoio cultural de entidades de direito público e de direito privado, 
sob a forma de patrocínio de programas, eventos e projetos; 
VII - de publicidade institucional de entidades de direito público e de direito 
privado, vedada a veiculação de anúncios de produtos ou serviços; 
VIII - da distribuição da publicidade legal dos órgãos e entidades da 
administração pública federal, segundo o disposto no § 1o do art. 8o desta 
Lei; 
IX - de recursos obtidos nos sistemas instituídos pelas Leis nos 8.313, de 23 
de dezembro de 1991, 8.685, de 20 de julho de 1993, e 11.437, de 28 de 
dezembro de 2006; 



 

 

X - de recursos provenientes de acordos e convênios que realizar com 
entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas; 
XI - de rendimentos de aplicações financeiras que realizar; 
XII - de rendas provenientes de outras fontes, desde que não comprometam 
os princípios e objetivos da radiodifusão pública estabelecidos nesta Lei. 

 

 Outro grande problema desta lei, quiçá o principal, está na forma de composição , 

mais especificamente, na forma de indicação para os membros que compõem os referidos 

Conselhos e a Diretoria da entidade. Cabe aqui abrir um parêntese para registrar que uma lei 

de tal magnitude deveria ter sido amplamente discutida com a população através não só de 

consultas públicas ou Fóruns, como o Fórum de TVs Públicas, que teve um público restrito e 

que não teve as suas deliberações amplamente incorporadas à lei. Para se discutir 

principalmente a composição e as formas de indicação dos Conselhos e da Direção da 

Empresa, caberia ter sido feito um processo de Conferência, que além de atualizar todo o 

marco regulatório que está visivelmente caduco, definiria as principais diretrizes para a 

fundação do sistema público.   

 Sobre a composição dos Conselhos e da Diretoria, a lei diz o seguinte: Art. 12.  A EBC 

será administrada por 1 (um) Conselho de Administração e por 1 (uma) Diretoria Executiva, e na sua 

composição contará ainda com 1 (um) Conselho Fiscal e 1 (um) Conselho Curador. Sobre a 

composição e indicação do Conselho Administrativo do sistema público não institucional, é no 

mínimo complicado que isso fique a cargo único e exclusivo da Presidência da República sem se quer 

passar pala aprovação de um órgão com autonomia reconhecida publicamente. 

Art. 13.  O Conselho de Administração, cujos membros serão nomeados pelo 
Presidente da República, será constituído: 
I - de 1 (um) Presidente, indicado pelo Ministro de Estado Chefe da 
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República; 
II - do Diretor-Presidente da Diretoria Executiva; 
III - de 1 (um) Conselheiro, indicado pelo Ministro de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão;  
IV - de 1 (um) Conselheiro, indicado pelo Ministro de Estado das 
Comunicações; e 
V - de 1 (um) Conselheiro, indicado conforme o Estatuto. 
 

 Assim como também vão ser indicados pelo Presidente os membros do Conselho Curador 



 

 

 
Art. 15.  O Conselho Curador, órgão de natureza consultiva e deliberativa da 
EBC, será integrado por 22 (vinte e dois) membros, designados pelo 
Presidente da República. 
§ 1o  Os titulares do Conselho Curador serão escolhidos dentre brasileiros 
natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos, de reputação ilibada e 
reconhecido espírito público, da seguinte forma: 
I - 4 (quatro) Ministros de Estado; 
II - 1 (um) representante indicado pelo Senado Federal e outro pela Câmara 
dos Deputados; 
III - 1 (um) representante dos funcionários, escolhido na forma do Estatuto; 
IV - 15 (quinze) representantes da sociedade civil, indicados na forma do 
Estatuto, segundo critérios de diversidade cultural e pluralidade de 
experiências profissionais, sendo que cada uma das regiões do Brasil deverá 
ser representada por pelo menos 1 (um) conselheiro. 

 

 É importante registrar que este Conselho Curador que foi por completo indicado pelo 

Presidente da República é responsável por teoricamente fazer cumprir todos os princípios e 

diretrizes deste sistema, inclusive o de autonomia frete ao governo que lhe atribuiu o cargo, 

além de deliberar sobre a linha editorial das coberturas jornalística. Na melhor das hipóteses, 

dentro de um governo que privilegie o público em detrimento dos interesses privados, esta 

forma de composição pode dar certo, contudo, corre-se o risco de diante de um governo 

menos transparente, menos democrático ou até mesmo patrimonialista, o que não pode ser 

considerado uma exceção no Brasil, não se ter a independência necessária para se tocar um 

veículo que se pretenda autônomo com relação ao governo. Por isso que os mecanismos 

criados para que um sistema público não institucional seja autônomo não pode deixar de 

existir ou existir para deixar prevalecer os interesses apenas do governo eleito. 

Art. 17.  Compete ao Conselho Curador: 
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. 

 

 Entretanto, mesmo diante destes problemas apresentados, a criação da EBC é um 

importante passo para se começar a estruturação de um sistema público de comunicação, 

mesmo que não necessariamente o sistema público previsto na complementaridade que é tido 

quase que como oposição ao estatal, que a partir do que já vem sendo compreendido ao longo 

dessa pesquisa pode ser uma diferenciação equivocada. A Lei que cria a EBC vem com tantos 

problemas quanto os que tiveram os sistemas públicos Europeu e Americano para se formar. 

Não seria diferente no Brasil e em lugar nenhum do mundo que depois de 50 anos de 

consolidado o modelo de exploração privada (até mesmo quando eram teoricamente públicas) 

e comercial das comunicações, tivesse início um novo modelo de comunicação que, antes de 

qualquer que seja a sua conceituação formal, é considerado contra-hegemônico. Se pública, 

estatal ou governamental o fato é que ela não é do mercado e, sendo assim, vai entrar em 

disputa com o setor historicamente hegemônico. 

 Os erros, portanto, podem ainda ser consertados mediante forte organização social, foi 

assim que a Inglaterra, por exemplo, criou um sistema paralelo a BBC por este na sua origem 

estar atrelado ao Estado. Foi assim que ao poucos a BBC foi se moldando e se tornando a 

maior referência em sistema público do mundo. Não se constrói um modelo de exploração da 

radiodifusão de uma hora para outra, assim como não se constroem políticas representativas 

sem participação popular. A sociedade também tem responsabilidade por transformar os 

equipamentos sociais através de pressão e participação popular, inclusive a EBC.  

 

  

 
 



 

 

Capítulo IV 

A busca pelos conceitos não conceituados 

 

 

1 Cruzando possibilidades 

  

 Ao longo desta pesquisa, foi apresentada a história da regulação das comunicações no 

Brasil como também foram apresentadas propostas para se formular um sistema de 

comunicação que, pensado a partir da necessidade de se positivar e também de se 

compreender a comunicação como um direito, faz-se necessário; mais que isso, faz-se 

urgente.  

 Para não cair em erros anteriormente identificados de se trabalhar com idéias e 

conceitos imprecisos, neste capítulo será formulada uma síntese de possibilidades concretas 

de organização dos meios de comunicação vinculados ao sistema de radiodifusão. A ausência 

de uma conceituação clara dentro de uma proposta de regulação ou até mesmo de 

regulamentação pode colocar a perder o caráter muitas vezes progressista de algumas 

propostas.  

 Por se tratar nesta pesquisa de uma análise específica do artigo 223 e da 

complementaridade para o serviço de radiodifusão, as conceituações estarão centradas na 

radiodifusão apenas. O ponto de partida aqui será empírico. O cruzamento dos conceitos se 

dará a partir de modelos de rádio e de televisão que existem ou que existiram e mesmo que 

sua figura jurídica devesse determinar a sua característica, na prática, e não raras vezes, outras 

condicionantes estabeleceram/estabelecem as suas características. 

Quadro 1. 



 

 

 Caráter 
governamental 

Caráter  
Público 

Caráter comercial 

Público Publica 
governamental 

Pública Pública Pública comercial 

Privado X Privada pública Privada comercial 

 
1.1 Privada com caráter público 

  

Antes mesmo da primeira regulação da radiodifusão, antes mesmo de o Estado tomar 

para si o dever de outorgar as concessões, permissões e autorizações para o funcionamento 

das emissoras de rádio, algumas delas já existiam. As duas primeiras de que se tem notícia - e 

aqui não se entra no mérito de quem começou os serviços primeiro – a Rádio Clube de 

Pernambuco e a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, funcionavam de forma parecida. As 

rádios não poderiam ser consideradas públicas, no sentido de administradas e providas pelo 

poder público, porque isso não existia e nem sequer eram concessões. As rádios partiram de 

iniciativas de pessoas em condições de atividade privada, mas, contudo, a sua lógica de 

funcionamento se pautava pelo caráter público. A lógica de funcionamento era mesmo de 

clube e, por assim ser, o financiamento destes veículos advinha também da contribuição dos 

membros do clube, que também contribuíam com a linha editorial da rádio e apresentavam 

programas. As rádios clube tinham caráter público, mas que era restrito pela própria 

abrangência do veículo na época. Poucas eras as pessoas que na década de 1920 tinham 

aparelhos de rádio, portanto, estes veículos tinham espírito público, mas ainda com uma 

concepção elitista. Era a elite quem podia ouvir e financiar. Segundo Motter (1994): 

 As primeiras emissoras de rádio que começaram a operar no Brasil eram 
“sociedades de rádio” ou “clubes de rádio”, sem objetivos comerciais, 



 

 

voltadas para fins culturais e de entretenimento e eram mantidas através de 
contribuição dos associados. Portanto, em sua origem, foram organizados 
como serviços públicos. Uma vez que tinham caráter associativo e não 
visavam o lucro. (MOTTER, 1994, p. 104) 
 
 

 Hoje, para o funcionamento do serviço de radiodifusão, há de haver um contrato com 

o poder público, há de haver uma concessão, permissão ou autorização para exploração do 

espectro eletromagnético por onde trafegam as ondas que dão origem à radiodifusão. Este 

contrato serve tanto para organizar o acesso ao bem público que é o espectro, como também 

para comprometer o concedente com as responsabilidades que requer o serviço público 

concedido, visto que o Estado, o poder público, é o titular deste serviço.   

 As rádios clubes que deram início às transmissões do rádio no Brasil, no início da 

década de 1910, guardadas as devidas proporções, assemelhavam-se à forma de organização 

das rádios comunitárias de hoje. Atendiam a um determinado grupo e eram mantidas por ele. 

 Vale ressaltar que nos dias de hoje, com toda a complexidade que adquiriram as 

relações de trabalho e de produção, assim como as construções simbólicas, a questão da 

manutenção das rádios comunitárias a partir tão somente do dinheiro advindo das 

comunidades é extremamente complicada.  

 No caso da televisão, duas experiências podem ser citadas como privadas com caráter 

público: a TV Cultura, no início de suas transmissões ainda pelo grupo de Assis 

Chateaubriand e o canal Futura, veiculado pela TV a cabo e mantido pela Fundação Roberto 

Marinho. 

 A TV Cultura de São Paulo deu início às suas transmissões como um canal privado de 

um dos maiores grupos empresariais de comunicação do país. A Cultura tinha um caráter 

educativo e até mesmo parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para 

transmissão de telecursos. O caráter da rede era tão caracteristicamente público que, com a 

falência do grupo, ela foi imediatamente incorporada pelo Governo do Estado de São Paulo e 



 

 

é ainda hoje uma das maiores emissoras públicas educativas do Brasil. Destino muito 

parecido com o da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que foi repassada para o Ministério da 

Educação pelo seu fundador Roquette Pinto.  

 Emissora privada com caráter público e ainda em funcionamento que pode também ser 

usada como exemplo aqui é o Canal Futura, veiculada principalmente pela televisão a cabo, 

mas que também tem sua programação distribuída para outras emissoras abertas. O canal 

Futura não é uma concessão, pois os canais do cabo não funcionam nesta lógica. A concessão 

é dada à operadora. O Futura, apesar de ter o caráter educativo, e funcionar sem publicidades, 

apenas com apoios culturais, tem por trás o nome da Fundação Roberto Marinho, que é 

diretamente ligada ao maior grupo privado de mídia do país: a Rede Globo. Esta sua 

condição, já de saída, é um diferencial que favorece e muito a captação de recursos para sua 

manutenção, o que faz deste modelo um exemplo que dificilmente possa ser seguido sem 

ligações diretas com o grande capital privado. Contudo, não se pode deixar de registrar esta 

como uma experiência de um canal privado que funciona com caráter público.  

 Em regra geral, o funcionamento de emissoras privadas com caráter público é algo 

muito difícil de ser feito dentro da lógica que se construiu em torno dos meios de 

comunicação modernos. O padrão que se estabeleceu para radiodifusão exige um volume de 

capital e um nível de organização em grupos e redes que parece deixar apenas reais condições 

de existência para emissoras financiadas ou pelo Estado ou pelo grande capital privado. 

 Bustamante (1999), ao estudar a economia da televisão, analisa que este meio tem se 

convertido, através da publicidade, em uma máquina indispensável para o desenvolvimento da 

economia de mercado e em elemento acelerador da rotação do capital. Este é um papel muito 

caro ao sistema capitalista e os padrões criados pelos grandes conglomerados de comunicação 

para, por exemplo, massificar o consumo e criar as necessidades. Dificilmente os padrões 

criados pelos grandes grupos de mídia poderá ser seguido por organizações de menor porte e 



 

 

que não tenham os investimentos (e os investidores) necessários para promover as grandes 

produções que a audiência acabou por se acostumar. 

 Sérgio Caparelli ao estudar a Televisão e o Capitalismo no Brasil (1982), no início da 

década de 80, quando esta característica apresentada por Bustamante começa a tomar corpo 

no Brasil, aponta como sendo função da televisão Brasileira, dentre outros aspectos (como 

ampliação da produção, propaganda para produtos e ampliação do mercado e do setor das 

comunicações), a difusão e o reforça da ideologia dominante. Dentro deste ponto, Caparelli 

diz que “Ela [a televisão brasileira] tende a difundir idéias da classe dominante na formação 

social brasileira e age predatoriamente sobre as formas não centralizadas de 

comunicação” (grifo nosso) (CAPARELLI, 1982, p. 59). Este agir predatoriamente significa 

não abrir espaço para nenhuma outra forma de comunicação que não seja o modelo 

hegemônico, centralizado e com clara vinculação com o capital, ou seja, não se deixa muita 

alternativa. O volume de capital empregado para tais padrões acredita-se só será possível com 

uma generosa ajuda do Estado, contudo, outra idéia que os Aparelhos Privados de Hegemonia 

conseguiram disseminar – com o imprescindível papel da televisão comercial – foi o de que 

os meios de comunicação estatal serão inevitavelmente aparelhados pelo governo e que, 

portanto, não têm legitimidade. Esta é uma visão bastante sedimentada no Brasil, como pôde 

ser visto por diversos outros motivos, mas que a mídia comercial faz questão de reforçá-la. 

Mesmo com seus indícios de verdade, esta é uma afirmação que se não problematizada só 

quem perde é democracia.  

 

1.2 Privada com caráter comercial 

 



 

 

 Os serviços privados com fins comerciais é o setor apropriado pelo capital, que 

funciona sob a lógica do lucro. Na comunicação costuma-se chamar de lógica da audiência 

por ser ela o que de fato é vendido para os financiadores, que são os anunciantes. A audiência 

é usada para negociar os financiamentos. Esta é uma lógica que não favorece a emergência de 

novos veículos pois gera um ciclo vicioso do financiamento: ganha mais quem tem mais 

audiência e quem tem mais audiência tem mais recursos para investir. 

  Sobre esta lógica a Economia Política da Comunicação traz também suas 

contribuições. Dallas Smythe diz que o que o anunciante de televisão compra aos 

radiodifusores comerciais é a atenção dos telespectadores e a sua receptividade à publicidade. 

A lógica da teoria marxiana da mais-valia é aplicada por Smythe à relação do telespectador 

com a publicidade e, segundo o autor: “O espaço doméstico se converte em uma extensão da 

fábrica, sujeito aos regimes industrializados de tempo e movimento incluídos na grade de 

programação” (SMYTHE apud MURDOCK, 2006, p. 36). Fazem-se nesta situação até os 

cálculos para saber o custo benefício e a eficiência do produto vendido (ou comprado). Como, 

por exemplo, “a audiência teria que assistir quatro de doze comerciais durante o período de 

meia hora para alcançar seus custos. O que a audiência assistir a mais seria puro benefício” 

(SMYTHE apud MURDOCK, 2006, p. 36). Esta é a lógica econômica, mas deve-se também 

ressaltar que age ao mesmo tempo à função ideológica dos meios de comunicação, que, por 

sua vez, cumpre papel primordial para este modelo de exibição. 

 Esta é uma problematização feita por Bustamente ao estudar a Televisão Econômica 

(1999).  Segundo o autor espanhol, a Televisão Publicitária, como ele chama a Televisão aqui 

conhecida como privada ou comercial, tem de fato como seu primeiro cliente a audiência, mas 

deve-se tomar cuidado para que esta visão economicista não “ocultar o papel político-

ideológico da televisão, onipresente em todos os sistemas televisivos e em todos os países” 

(BEAUD, FLICHY E SAUVAGE apud BUSTAMANTE, 1999, p. 20). 



 

 

A lógica da audiência está arraigada na radiodifusão brasileira e fez com que 

historicamente os empresários da comunicação, sob a regulação muitas vezes frouxa, deixasse 

prevalecer o interesse privado sobre o interesse público. As emissoras privadas de caráter 

comercial são responsáveis pela grande maioria de informação e entretenimento que circulam 

na esfera pública midiática brasileira. É, portanto, o capital que define o que será agendado na 

esfera pública brasileira.  Segundo Graham Murdock, o poder do capital para determinar a 

cultura pública; a industrialização da produção cultural e as suas conseqüências para a 

diversidade e originalidade de expressão; e o papel da regulação e do subsídio políticos, 

devem ser as três principais áreas que a Economia Política Crítica da Comunicação deve se 

ocupar (MURDOCK, apud SOUZA, 2006, p. 18). É fato que a forma com que o setor 

privado/comercial atua no Brasil, praticamente sozinha e sem fiscalização não pode ser 

considerado democrático sequer na lógica liberal, pois até mesmo o sistema público do país 

considerado mais liberalizado do mundo, os Estado Unidos, funciona sob forte controle 

público. 

Além de funciona sob a lógica da audiência, as principais redes privadas de 

comunicação do país se constituem como grandes e poderosos grupos de mídia, 

caracterizando um oligopólio com relação à audiência das redes nacionais, e se organizam 

através da concentração dos mais diferentes veículos de comunicação atuando, na maioria das 

vezes, de forma cruzada. A forma como prevalece o Sistema Privado Comercial no Brasil 

serve para constatar que, afora os seus problemas conceituais, inclusive o Art. 223, o 

ambiente regulatório da comunicação no Brasil não serviu sequer para impor a lógica da 

complementaridade das outorgas tampouco impedir a concentração e a propriedade cruzada 

dos meios de comunicação. 

 

 



 

 

1.3 Pública com caráter comercial 

 

 Esta é uma figura que juridicamente é difícil de conceber, pois público e comercial 

soam (e muitas vezes são) opostos. Uma das possibilidades de um sistema público com 

caráter comercial é a condição que acabaram tendo as emissoras públicas no Brasil (com 

também exemplos na Europa) de terem que ir ao mercado para garantir a sua existência. 

  Esta caracterização aqui feita de Público Comercial não é algo aceito normativamente, 

mas é algo que já existiu e ainda existe concretamente no Brasil e é fruto da tentativa de 

sobrevivência de algumas redes públicas. Como a maioria das formas de organização da 

radiodifusão pública no Brasil vive no desafio de garantir a sua existência em um ambiente 

regulatório que, se para a mídia privada é caduco, para a mídia pública sempre foi ineficiente 

e insuficiente para garantir sua estrutura e financiamento. Com as possibilidades não só 

geradas mais incentivadas pelo governo pós Reforma do Aparelho do Estado, ou seja, pós 

implementação das políticas neoliberais, principalmente as televisões educativas, algumas de 

maior porte como a Fundação Padre Anchieta, por exemplo, recorreram ao mercado para seu 

financiamento. A princípio o financiamento era o permitido por lei que garantia o apoio 

cultural, depois, em alguns momentos, o financiamento chegou a ser por meio de publicidade 

exatamente, como acontece no sistema comercial. A única diferença era que ainda se dava em 

menor proporção.  

 Sem política estruturada, sem financiamento e com a possibilidade (depois das 

reformas que incentivaram as organizações públicas a se tornarem as Organizações Sociais ou 

Fundações - como figuras jurídicas públicas, mas de direito privado, que admitem a captação 

de recursos no mercado) de garantir seu sustento no mercado, algumas emissoras 

ultrapassaram os indicativos legais de ficar no apoio cultural e partiram para a 

comercialização da sua grade de programação. 



 

 

 Exemplo destas condições pode ser visto também no Núcleo de Rádio e TV 

Universitária do Recife/Pernambuco. A TV Universitária, primeira emissora pública 

educativa do país, tem sérios problemas com relação à sua concepção e figura jurídica, o que 

também acabou por resvalar nas dificuldades mais diversas. Diferente da grande maioria das 

concessões educativas, a concessionária da TVU (que depois se tornou concessionária 

também de uma emissora de rádio FM e de uma AM), não é a secretaria de comunicação ou 

de educação do Governo Estadual (como acontece na minoria das vezes) ou Municipal, mas 

sim a reitoria da Universidade Federal de Pernambuco. A UFPE, por sua vez, não tem verba 

prevista, além do pagamento da folha, para manutenção de nenhum dos veículos do núcleo. A 

TVU compõe a Rede Pública de TV e é membro da Associação Brasileira de Emissoras 

Públicas, Educativas e Culturais, o que não a impediu de, para não fechar as portas, também 

aderir em determinados momentos à lógica de financiamento utilizada pelos meios 

comerciais.  

 Para não dizer que este é um modelo que existe apenas no Brasil por conta da crise das 

redes públicas, vale registrar que algumas emissoras públicas européias também aderiram a 

este modelo, contudo, por outros motivos. Depois da abertura do mercado europeu para a 

exploração privada do serviço público de radiodifusão – influenciado pelas políticas 

neoliberais do final do século XX -, televisões como a RTP de Portugal e também a RTVE da 

Espanha entraram na lógica da audiência, optando pela propaganda como uma das formas de 

financiamento.   

 

1.4 Pública com caráter público 

 

 Esta é uma das conceituações mais difíceis de ser feitas pela quantidade de 

experiências que existem de sistemas públicos mundo afora e pelas dificuldades de 



 

 

determinação deste modelo no Brasil. De acordo com Caetano (CAETANO apud LOPES, 

1999), “Os serviços públicos assumem-se como um prolongamento da pessoa coletiva 

pública, substituindo-a em determinados campos sociais, particularmente naqueles em que 

efetuam prestações singulares aos cidadãos” (CAETANO, 1943, p. 148). “A sua gestão, o seu 

financiamento e o controle dos seus serviços alteram-se conforme o regime jurídico a que 

estiverem submetidos” (LOPES, 1999, p.32). Esta afirmação mostra que não há um modelo 

fechado com relação ao que venha ser o serviço público, que além da denominação que tenha 

também o caráter público.  

A lei admite vários modos de gestão dos serviços públicos, podendo estes 
estarem a cargo de uma pessoa pública que se rege pelo Direito Público, com 
direitos e obrigações estabelecidos unilateralmente pela Lei, ou serem 
entregues a uma pessoa privada que se submeta ao Direito Privado, mas cuja 
a atividade, porque aceita uma missão de serviço público, se rege em parte 
pelo Direito Administrativo, acabando por ter um regime misto, mas o 
serviço continua a ser público. No caso da pessoa pública, a gestão pode ser 
direta ou feita através de um intermediário (estabelecimento ou empresa 
pública). No caso da pessoa privada, a gestão pode ser entregue a uma 
associação ou fundação públicas por meio de delegação ou a uma empresa 
privada por meio contratual (Amaral, 1989:630), elaborando-se para isso um 
contrato de concessão de serviço público, através do qual uma pessoa 
pública (concedente) confia a um particular (concessionário) a gestão de um 
serviço público. A escolha do concessionário pelo autor da concessão é livre. 
O contrato de concessão do serviço público e o caderno de encargos que, por 
regra, o acompanha deve regulamentar as relações entre as partes. (LOPES 
1999, p.33) 

 

Em se tratando mais especificamente da radiodifusão enquanto serviço público, Jay 

Blumler (BLUMLER apud MURCIANO, 2006, p. 110) vai dizer que o serviço público da 

radiodifusão “assumiu a responsabilidade de ampliar a participação pública dos cidadãos e de 

garantir a objetividade, a independência e a veracidade da informação, em consonância com a 

diversidade de tendências culturais e sociais que se manifestam crescentemente nas 

sociedades modernas industriais, cada vez mais plurais e complexas”. Por ser a Europa berço 

da concepção de serviço público de radiodifusão como um direito humano, muitas são as 



 

 

contribuições que os teóricos europeus como o Jay Blumler (1992), a Felisbela Lopes (1999), 

o Marcial Murciano (2006) têm dado à discussão do setor. 

Mas, como as relações e princípio são também construídos a partir da realidade dos 

países e das relações econômicas e sociais, aqui serão apresentados os princípios de sistema 

público de radiodifusão construídos por uma organização civil Brasileira, o Intervozes – 

Coletivo Brasil de Comunicação Social, que sustenta a sua razão de existir na luta pela 

efetivação do direito humano à comunicação. Para o Coletivo Intervozes, são princípios do 

Sistema Público de Radiodifusão: 

1. A afirmação da Comunicação como um Direito Humano, central para 
consolidação de uma sociedade democrática; 
2. O direito à informação plural, diversa, independente e que contemple as 
diferentes características regionais; 
3. O direito à liberdade de expressão e sua realização por todos os cidadãos e 
cidadãs através dos meios de comunicação de massa; 
4. O direito a participar da esfera pública midiática; 
5. O direito a uma programação que não viole os direitos humanos, que não 
atente contra a dignidade humana, que contribua com o acesso à cultura e 
com a formação crítica; 
6. A primazia do interesse público, em vez dos fins comerciais; 
7. A liberdade de criação e o estímulo a práticas colaborativas e ao 
compartilhamento do conhecimento; 
8. A mídia como um espaço de promoção e defesa dos direitos humanos e de 
exercício do direito humano à comunicação; 
9. A independência de gestão em relação aos governos e ao mercado; 
10. A participação popular na gestão do Sistema e das emissoras. 
(INTERVOZES, 2007, p. 07) 

 

 Um dos grandes problemas que envolve a conceituação do sistema público de 

radiodifusão, e isso em vários lugares do mundo, diz respeito à relação do sistema com os 

governos do dia. Este é um problema que merece os devidos cuidados, tendo por base a 

utilização que, não raras vezes, os governantes fizeram das redes públicas de seus países. No 

Brasil, esta intervenção foi feita por diversas formas e por diferentes governos. O estruturado 

modelo europeu também não deixou de ser vítima desses problemas, até mesmo o sistema 

britânico, tanto no início, na sua estruturação (que acarretou até mesmo na fundação da ITV), 

como também posteriormente em outras ocasiões, sendo que em menor grau.  



 

 

A devida separação entre o que venha a ser o Estado e o que venha a ser o governo é 

algo primordial para que o sistema público possa ser defendido a partir das responsabilidades 

que o Estado deve ter em manter este serviço público, mas sem que o governo do dia tenha a 

indesejável inserção na política editorial dos veículos públicos de comunicação.  

 Feito o devido exercício de separar Estado de governo pode-se avançar na idéia de que 

a radiodifusão pública, assim como saúde pública e a educação pública deve ser uma política 

de Estado e para que o governo não se aproprie de nenhum dos serviços públicos para seus 

interesses privados são necessárias instâncias de controle público e, especialmente para a 

comunicação, isso deve se refletir na própria forma de gestão e na programação. Sobre a 

importância do Estado, como poder público, na promoção da comunicação Marcial Murciano 

(2006, p. 105) diz o seguinte: 

Sabemos que o Estado, através das competências constitucionais que detém 
por meio de regulamentações específicas é praticamente a única instituição 
que pode garantir o exercício das liberdades públicas na informação e na 
comunicação, o incremento do pluralismo informativo e o fomento dos 
direitos culturais dos cidadãos, considerados todos eles como elementos 
constitutivos fundamentais do interesse geral de uma democracia avançada. 
De qualquer forma, temos sido testemunhas de como numerosas iniciativas 
propostas para impulsionar estes direitos foram bloqueadas ou contestadas 
por amplos setores da indústria ou do comércio e percebidas, em termos de 
opinião pública, como um abuso de atribuições de competências por arte do 
Estado, que vão contra legítimos interesses do mercado, a livre concorrência 
e o progresso material e social. 

 
 É ainda cedo dizer para dizer que a Empresa Brasil de Comunicação, com todos os 

problemas que foram identificados na lei que lhe dá origem (ver. pág. 121), pode ser usada 

como exemplo de modelo de Serviço de Rádio Difusão Pública de Caráter Público. Não há 

aqui uma negação de que a EBC represente o sistema público, mas também diante das 

limitações da sua lei ela também não pode ser considerada modelo. Modelo de sistemas 

públicos consolidados no mundo e que aqui podem ser registrados são a PBS dos Estados 

Unidos, a BBC do Reino Unido ou NRK da Noruega. 



 

 

Esclarecidas as relações entre Estado e comunicação não se pode deixar de falar sobre 

o governo, sobre os instrumentos que o mesmo deve ter de prestação de contas para a 

população, visto que foi eleito e por mais privados que possam ser os seus interesses, posto 

que eles não representam necessariamente a contradição que existe na sociedade, em 

determinados momentos ele vai representar o interesse público.   

 

1.5 Pública com caráter governamental/institucional 

 

 Por mais traumáticas que pareçam ser as experiências de apropriação privada da 

máquina Estatal por políticos e governos - e elas são ainda mais lembradas quando se utilizam 

dos meios de comunicação de massa - é legítimo que um governo popularmente eleito tenha 

um canal para prestar contas do seu trabalho. É importante, entretanto, que a função deste 

veículo esteja clara para a população e que assim como os demais ele tenha os compromissos 

que todos os serviços públicos devam ter.  

 Um modelo que, dentro da esfera pública, permita que o governo tenha o seu espaço 

pode estar contribuindo para salvaguardar o sistema público que também é financiado pelo 

Estado. É imprescindível resgatar aqui os argumentos elencados por Bernardo Kucinski 

(2008) para defender um sistema estatal. Entretanto, vale ressaltar, e posteriormente este 

posicionamento será mais explorado, que Kucinski não conceitua um serviço estatal com as 

devidas diferenciações entre Estado e governo. Contudo, se o que ele chama de estatal for 

entendido como governamental, encontrar-se-á bons argumentos para entender a necessidade 

de um sistema público governamental.  

 Kucinski (2008) alega que há uma incompatibilidade entre governos populares de 

projetos nacionais, por exemplo, e a mídia oligárquica. Ele remete a diversos momentos da 

história do Brasil para justificar “uma tendência autoritária” dos governos (como o de Getúlio 



 

 

Vargas, que teve que criar a Hora do Brasil), sendo em última análise uma forma de se 

contrapor à “força” da mídia privada que agia contra as mudanças propostas. Em outro texto, 

este de 2007, Alô, alô TV Pública aquele abraço, Kucinski45 (2007, p. 2) caracteriza como 

ingênua a tese de que a comunicação estatal é necessariamente jornalismo “chapa-branca” e 

que isso seja de um todo algo condenável, enquanto se considera que a “natureza autoritária 

dos barões da mídia é a democrática e pluralista”.  

 É fato que, mediante as argumentações acima apresentadas, deve-se desmistificar que 

um canal de comunicação do governo, seja ele ligado ao poder executivo ou ao poder 

legislativo, deva deixar de existir. Esta ausência pode gerar um prejuízo ainda maior que é o 

de não se ter como prestar contas dos mandatos para população e tampouco a população ter 

como fiscalizar o trabalho dos parlamentares eleitos. Outro papel que não pode também ser 

esquecido e que tem que existir é o de contrabalancear o poder que a mídia comercial tem de 

repassar apenas a sua visão do fato com relação aos atos institucionais. Sabe-se que por não 

existir a imparcialidade tão reivindicada por estes meios, o condicionamento ao apoio ao não 

a determinado partido ou governo pode prejudicar a veracidade dos fatos noticiados por só um 

tipo de sistema. 

 Existem no Brasil canais de comunicação ligados aos três poderes do Estado. No 

programa Voz do Brasil, que é veiculado pela Radiobrás, são repassadas sempre às 19h (no 

horário da Capital Federal) a todas as emissoras de rádio, sejam públicas ou comerciais, 

informações sobre os três poderes. Cada poder produz o seu noticiário que é veiculado neste 

sistema. Com relação à televisão, o executivo tem, ligada à Radiobrás, a NBR, canal 

destinado à cobertura dos atos do Poder Executivo, contudo, sua exibição é restrita às 

parabólicas e televisões a cabo, sendo que apenas em Brasília este canal pode ser visto em 

VHF.  

                                                 
45 O professor Bernardo Kucinski ocupou o cargo de Assessor Especial da Secretaria de Comunicação Social da 
Presidência da República no período de 10/02/2003 a 03/06/2006. 



 

 

Segundo informações da página eletrônica da emissora: “A NBR tem por missão 

constitucional noticiar as ações do Poder Executivo Federal com foco no cidadão. A NBR é 

uma TV que pode ser captada a cabo ou por parabólica, e a sua programação é transmitida por 

mais de mil emissoras em todo o país, públicas e privadas46”  (RADIOBRÁS, 2008). 

 Além da TV do executivo, há também, mantidas pelos demais poderes, a TV Senado, 

a TV Câmara e TV Justiça, além das suas respectivas versões locais referentes às Câmaras 

Municipais e as Assembléias Legislativas. Estes canais, que também não são concessões, são 

veiculados principalmente via cabo e parabólica sendo que em algumas cidades retransmitidas 

pelas educativas locais e/ou em UHF. Diferente da NBR, os canais do Legislativo e do 

Judiciário são criações da Lei do Cabo (8.977/95), assim como os canais comunitários e 

universitários. Estes últimos podem ser solicitados por cidade onde há atividade das 

operadoras de TV a cabo por organizações sociais ou universidades, respectivamente, para 

sua exploração. Contudo, a organização é que deve arcar com todos os custos de manutenção.  

Todos estes canais têm caráter público, mas só foram criados por lei em 1995 e 

continuam até hoje restritos a parabólicas e a TVs a Cabo. Este é um problema que poderá ser 

solucionado com a digitalização, pois de acordo com o decreto 5.820/2006, que instituiu o 

Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre, serão criado seis canais do que se chamou de 

Campo Público sendo um para veicular a TV Brasil, um para veicular a TV Câmara, um para 

a TV Senado, um para a TV Justiça, um para o Ministério da Educação, que seria o Canal da 

Educação, a que se refere o decreto e um ligado ao Ministério das Comunicações, que é o 

Canal da Cidadania, a que também faz referência o decreto. Sendo assim, estes canais, que 

anteriormente eram restritos, podem tornar-se abertos. Vele ressaltar o “podem se tornar”, 

pois sabe-se que ter condições técnicas para tal realização não significar ter vontade política e, 

portanto, enquanto não entrar no ar, tudo isso são apenas possibilidades. 

                                                 
46 http://www.radiobras.gov.br/estatico/tv_nbr.htm 



 

 

 Dentre as emissoras, as do Executivo e do Legislativo caberiam nesta qualificação de 

Pública Governamental, contudo, o Judiciário, por mais que tenha cargos (inclusive os mais 

importantes deles) indicados pelo governo, não se caracteriza como órgão de governo e sim 

como órgão de Estado, pois ele é, na teoria, um poder autônomo e independente dos demais 

poderes e não requer eleição - não se configura, portanto, como governo. Pode-se neste 

sentido chamas este tipo de veículo de institucional, pois todos os três poderes são instituições 

da República. 

 Feitos alguns esclarecimentos sobre possíveis figuras jurídicas que deverão aparecer 

nas discussões posteriores e sobre as complexas conceituações que elas podem ter. Dar-se-á 

início, no próximo ponto, à sistematização de conceitos sobre o que venham a ser os sistemas 

propostos no artigo 223.  

 Vale relembrar que esta foi uma questão que, após praticamente 20 anos de 

esquecimento e inoperância, voltou a ser discutida, à luz da criação de um sistema público de 

comunicação a partir da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC.  

 

2 Algumas propostas para se conceituar o princípio da complementaridade 

do art. 223 

 

O surgimento desta questão que diferencia o estatal do público fez com que autores 

brasileiros, dentre eles Ericson Meister Scorsim (2008), José Carlos Torves (2007), Valério 

Brittos e César Bolaño (2008), Eugênio Bucci (2005; 2008) e Bernardo Kucinski (2007; 

2008) dedicassem algumas linhas a tentar conceituar o que viesse a ser esta 

complementaridade tripartite e a ambigüidade no que viria a ser o serviço público e/ou o 

serviço estatal de comunicação. Vale ressaltar que essa diferenciação inexiste tanto na Europa 



 

 

quanto nos Estados Unidos. Ambos têm sistemas públicos, que são mantidos de diferentes 

formas, mas a ampla maioria com forte participação do Estado. 

Dois momentos foram importantes para pensar o sistema público no Brasil. O período 

que sucedeu às privatizações e que representou a “desresponsabilização” do estado com 

alguns setores, dentre eles, a comunicação. Neste período, a Abepec (Associação Brasileira de 

Emissoras Públicas, Educativas e Culturais) e acadêmicos da área uniram-se para discutir os 

caminhos, as saídas, enfim, o futuro do que se convencionou chamar de campo público. 

Marco desse primeiro período foi o seminário O desafio da TV Pública: uma reflexão sobre 

sustentabilidade e qualidade, que acabou tendo os principais debates sistematizados em um 

livro de mesmo nome lançado em 2003 e que teve como organizadora Beth Carmona, que foi 

diretora da TVE do Rio de Janeiro. Vale ressaltar que esta emissora foi, durante alguns anos, 

até mais ou menos o ano 2000, a cabeça da rede pública de televisão. 

Sem desmerecer o que foi produzido neste período sobre o tema, é fato que, nos 

últimos dois anos o debate da conceituação do serviço público de comunicação se centrou 

majoritariamente no objeto desta dissertação, que é a diferenciação dos sistemas privado, 

público e estatal de comunicação. A criação da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, por 

decreto no final de 2007 e como lei (11.653/08) aprovada em abril de 2008, fez com que a 

questão da conceituação dos sistemas e, principalmente o debate entre as diferenças entre 

público e estatal, voltasse a ser pauta e a preocupar estudiosos da área. 

Ericson Meister Scorsim (2008) traz em seu texto Delimitação conceitual das TVs 

Estatal, Pública e Privada uma contribuição sob a ótica jurídica. Apesar de não entrar no 

mérito da discussão se deve ou não haver separação entre o público e o estatal, Scorsim 

reconhece a complementaridade exposta no artigo 223 e se propõe a conceituar o que venham 

a ser as três figuras jurídicas ali expostas. A princípio, o jurista resgatou uma classificação 

aceita para os serviços públicos e aproximou da radiodifusão da seguinte forma: 1. serviço 



 

 

público privativo do Estado (sistema de radiodifusão estatal), 2. serviço público não privativo 

do Estado (sistema de radiodifusão público) e 3. Atividade econômica em sentido estrito 

(sistema de radiodifusão privado).  

 Vale ressaltar que esta é apenas umas das formas possíveis de se interpretar a 

complementaridade. O jurista, portanto reconhece que, na prática, há uma confusão conceitual 

entre a televisão estatal e a televisão pública e indica a necessidade de delimitação destes 

conceitos. 

Outro autor, José Carlos Torves (2007), este com história ligada ao movimento pela 

democratização da comunicação, mais especificamente à Federação Nacional dos Jornalistas 

(Fenaj), publicou o livro Televisão Pública, que de certa forma, traz conceituações acerca das 

diferenciações dos sistemas. Além de diferenciar as emissoras comerciais, das estatais e 

públicas, Torves classifica especificamente as emissoras educativas, culturais e comunitárias. 

Como os demais autores, Torves parte do problema central: “No Brasil, o espaço público 

historicamente tem se confundido com o estatal, daí a necessidade de compreender o caráter 

público por meio da reconstrução conceitual, da reconstituição dos meios e das imagens no 

espaço de reconhecimento social, das novas formas de existência e do exercício da cidadania” 

(TORVES, 2007, p.108).   

Apesar de não dedicarem um texto maior sobre a questão, Valério Brittos e César 

Bolaño conseguiram sistematizar uma proposta de organização do sistema público/estatal de 

comunicação em um texto apresentado no encontro da Compós em 2008. O texto que tem 

como título TV Pública, políticas de comunicação e democratização, identifica também o 

problema da delimitação conceitual no princípio da complementaridade. 

O que há, portanto, é um panorama extremamente complexo, em que se 
articulam interesses públicos e privados, diferentes formas de financiamento 
e modelos de produção, o que não foi até o momento devidamente estudado, 
mas, seguramente, apresenta as mais variadas distorções em relação aos 
padrões mais elevados de organização dos sistemas nacionais de televisão 
em países democráticos. Trata-se, em essência, de uma forte herança do 



 

 

modelo implantado à época do regime militar, acrescido da referida 
anomalia de emissoras de vocação aberta e de serviço público, inclusive 
aquelas que deveriam ser classificadas como de publicidade obrigatória dos 
atos do poder público, os chamados canais institucionais, como as TVs 
Senado, Câmara e Justiça, postas decididamente fora do lugar. (BOLAÑO e 
BRITTOS, 2008, p. 8) 
 

 Outra importante contribuição para esta problemática vem de Eugênio Bucci (2005; 

2008), que além de estudar a temática das comunicações teve uma experiência prática como 

diretor-presidente da Radiobrás (2003/2007). Em seu livro, Em Brasília 19h: a guerra entre a 

chapa-branca e o direito à informação no primeiro governo Lula, Bucci (2008), já fora da 

presidência da Radiobrás, dedica um capítulo para fazer, como ele intitula, Um breve ensaio 

sobre o público, o estatal e o corporativismo disfarçado. Antes de entrar nas definições, ele 

faz a seguinte contextualização: 

O Brasil não tem um padrão equilibrado para a radiodifusão, seja em rádio 
ou em TV. Os veículos comerciais parecem preencher todos os vazios. Os 
veículos de comunicação pública, quando existem, são minoritários e 
cabisbaixos. Na média, padecem cronicamente de má gestão. Ora, para que o 
espaço público – atualmente mediado pelos meios eletrônicos, cuja presença 
se tornou mais forte e mais central que a dos meios impressos – respire 
valores pluralistas, é preciso que exista uma convivência saudável entre o 
sistema público, não comercial, e o sistema privado comercial por definição. 
(BUCCI, 2008, p. 256) 

 

E ainda detecta o problema: 
 
A Constituição Federal em seu artigo 223, fala em complementaridade dos 
sistemas privado, público e estatal. Quanto ao que o primeiro representa, não 
cabe dúvidas: trata-se daquele que é propriedade de particulares, que tem por 
objetivo o lucro, e, por fonte de receita, a publicidade. O limbo se insurge no 
que se refere aos outros dois. E já começa na própria Constituição, que 
institui os sistemas estatal e público de radiodifusão sem indicar uma 
distinção mínima entre ambos. Prossegue na ausência de lei complementar 
para organizar a matéria. Poucos são os estudiosos que sabem fazer uma 
distinção sensata sobre o que é o sistema estatal e o público. No vazio legal, 
o senso comum dos profissionais – e dos políticos – da área consagrou o 
maniqueísmo estapafúrdio de que a comunicação estatal é aquela que 
“defende o ponto de vista do governo” e a pública é aquele que “dá voz à 
sociedade”. Não é nada disso, mas o senso comum prevalece. (BUCCI, 
2008, p. 259)  

 



 

 

 Aqui fica claro, já no início das reflexões de diferentes autores, que são possíveis as 

mais diferentes avaliações e possibilidades para se pensar a organização dos sistemas privado, 

público e estatal de comunicação. Contudo, encontra-se em todos eles o ponto comum da 

problemática de se entender a complementaridade, principalmente no que diz respeito à 

diferenciação entre o público e o estatal e também acerca do que venha a ser a definição do 

privado e do comercial.  

 Nem mesmo o parecia fácil de se definir, o sistema privado, por já existir no Brasil, 

consegue ter uma definição minimamente próxima entre os autores. Scorsim (2008), por 

exemplo, classifica o serviço de radiodifusão privado de atividade econômica de sentido 

estrito. Esta classificação pode dar à comunicação – mesmo que apenas em um sistema, o 

privado – o sentido de mercadoria e fortalecer o discurso de não regulamentação pública.  

Ao colocar à comunicação como atividade econômica em sentido estrito ele nega a 

condição da comunicação como um serviço público em qualquer que seja a sua forma de 

exploração, e, assim sendo, negará a sua condição de direito humano. Entrando em 

contradição com o que já foi colocado por Celso de Mello (2004), Scorsim define a televisão 

privada da seguinte forma: 

A televisão privada é aquela de titularidade dos agentes econômicos que 
oferecem uma programação voltada para o atendimento de sua finalidade 
lucrativa. Atualmente, já prevalece a lógica de mercado no sistema de 
radiodifusão privado, porém a doutrina e a jurisprudência tratam, ainda, 
como serviço público privativo do Estado. Um conceito só se justifica se ele 
refletir a realidade dos fatos e do direito. Mostra-se inadequado insistir na 
manutenção da utilização de uma noção clássica, sendo que as realidades 
constitucional, social e tecnológica apontam para a necessária atualização de 
seu sentido. (SCORSIM, 2008, p. 6) 

 

Torves (2007), ao contrário de Bucci (2008), que diz que o sistema privado é 

comercial por definição, diferencia a exploração privada da exploração comercial. Esta última 

é apenas uma variação daquela, assemelhando-se, como será visto, à definição presente na 

saúde e na educação. Existem as privadas com fins lucrativos (ou comerciais), e as sem fins 



 

 

lucrativos. E, portanto, a figura que comumente costuma-se chamar de privada, ele denomina 

comercial. Torves classifica ainda as TVs Universitárias e Comunitárias como TVs privadas, 

daí a necessidade de o mesmo ao definir as emissoras privadas (estrito senso) denominá-las 

como comerciais. Esta classificação assemelha-se, como será apresentado, com a classificação 

proposta pela regulamentação da educação. Nesta, há apenas a diferença entre público e 

privado sendo o serviço público aquele mantido e administrado pelo poder público (as escolas 

públicas municipais e estaduais e as universidades públicas estaduais e federais). O serviço 

privado é todo aquele mantido e administrado por pessoas físicas ou jurídicas de direito 

privado, sejam elas empresas, organizações sociais ou fundações de direito privado. O serviço 

privado se distingue entre particulares em sentido estrito (lucrativas) e o privado sem fins 

lucrativos, as escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas.  

Esta é uma forma de pensar a regulamentação da comunicação a partir das suas 

semelhanças com outros serviços públicos que são seções do título VIII (Da Ordem Social) 

como a educação, por exemplo, mas que ainda encontra bastante resistência por parte dos 

movimentos sociais que se organizam em torno da comunicação. A principal argumentação é 

de que, tanto as universitárias quanto as comunitárias comporiam o que se convencionou 

chamar de campo público e que elas também dependem financeiramente dos investimentos 

públicos para se manterem distantes dos apelos do mercado. 

Juridicamente, as emissoras Universitárias, Comunitárias e os Canais Institucionais 

(do executivo, legislativo e do judiciário) passaram a existir a partir da lei do Cabo (Lei 

8.977), de 1995. Antes disso, as emissoras de caráter público existiam apenas no formato das 

concessões, que só se diferenciam entre educativas e comerciais, a primeira destinada 

prioritariamente (não exclusivamente) para o poder público e/ou instituições públicas (de 

direito público ou privado) e a segunda a pessoas físicas e jurídicas de direito privado. 



 

 

Mas, ainda na avaliação do sistema comercial, Torves (2007, p. 87) faz a crítica de que 

a televisão comercial, por exemplo, embora uma concessão pública comporta-se como uma 

empresa privada, sem nenhum compromisso público e tem como única finalidade o lucro.  

Neste mesmo sentido, posicionam-se também Bolaño e Brittos (2008): 

“O sistema privado não se pode eximir das obrigações de serviço público, 
visto tratar-se de concessão pública, exigindo, no caso dos países plenamente 
democráticos, contratos de concessão, cadernos de encargos e controle 
público sobre os conteúdos, de modo a evitar as distorções conhecidas no 
mercado brasileiro: censura privada e manipulação”. (BOLAÑO e BRITTO, 
2008, p. 10)  

 

Sobre o sistema de radiodifusão pública é que as definições vão ficar ainda mais 

complicadas, pois, além de ter a confusão conceitual com o estatal, não é um sistema que 

tenha tradição no Brasil para se terem, ao menos na sua prática, elementos para se construírem 

conceitos. Alguns dos teóricos aqui usados partem de idéias construídas a partir dos serviços 

públicos em geral; outros, das experiências de demais países.  

O jurista Scorsim (2008) reconhece, de saída, que, na prática, há uma confusão 

conceitual entre a televisão estatal e a televisão pública e indica a necessidade de delimitação 

destes conceitos. Para o autor, o sistema público possibilita a concretização dos direitos à 

educação e à cultura por intermédio das televisões educativas e, especialmente, no caso das 

televisões comunitárias, o exercício direto pelos cidadãos das liberdades de expressão e de 

comunicação social.  

A televisão pública é uma das modalidades de serviço de televisão, 
integrante do sistema de radiodifusão público, caracterizada como um 
serviço público não-privativo do Estado cuja função primordial é a execução 
de serviços sociais relacionados à educação, à cultura e à informação, 
realizada por organizações independentes do Estado, com a participação e o 
controle social, que não integram a administração pública e que não possuem 
fins lucrativos, submetidos a um regime de direito público de modo 
preponderante.  (...). Em outras palavras, o sistema público é o âmbito, por 
excelência, para a realização dos direitos sociais relacionados à educação e à 
cultura. (SCORSIM, 2008, p.03) 

 



 

 

 Cabe ainda registrar que o autor alerta para o fato de o serviço público ter como 

principal característica a independência com relação ao poder público e lembra ainda que 

políticas compensatórias (que visem dar mais concessões com finalidades privativas e não 

privativas do Estado) devam existir para que se fixe o princípio da complementaridade, visto 

que a disparidade entre as concessões privadas e as públicas e estatais ainda é muito grande. 

Para Torves (2007), a TV pública não existe no país. O autor diz que: “No Brasil, não 

existe juridicamente a figura da televisão pública, mas sim a televisão estatal e educativa” 

(TORVES, 2007, p.116). Ainda na leitura do autor, a Constituição Brasileira define esse 

sistema [o das TVs educativas] como público e estatal. As tevês educativas estariam 

enquadradas como públicas, entretanto, todas são sustentadas pelos estados da federação e 

podem ser classificadas como estatais. Torves faz ainda considerações que precisam ser 

registradas. Para ele, “a televisão pública brasileira não conseguiu se desvencilhar das amarras 

da ditadura, por quem ela foi criada, mantendo-se como instrumentos ideológicos dos 

governos” (TORVES, 2007, p. 90). 

Bolaño e Britos (2008) não fazem necessariamente um debate conceitual sobre uma 

possível diferença entre o público e o estatal, pois, para os autores, o estatal seria um 

segmento do público e, por essência, eles não se diferenciam. Inspirados pela discussão sobre 

a TV Brasil, sistematizaram possíveis propostas para o sistema público influenciados pelos 

modelos europeus. Inicialmente, os autores apresentam duas possibilidades que podem seguir 

este novo modelo público. A primeira seria a manutenção do modelo atual, com um setor 

público mais centralizado, ligado de alguma forma ao Poder Executivo - independentemente 

do grau de autonomia que ele venha a ter em relação ao governo, problema a que os autores 

creditam a maior relevância, mas que afirmam fazer parte de outra questão - e a outra 

possibilidade, é a constituição de um novo modelo, misto, mais ou menos como o europeu.   

O primeiro caso é a reafirmação do projeto cultural do regime militar, 
relativamente mitigado, com um setor comercial hegemônico, estruturado 



 

 

sobre a base do sistema de concessões e afiliações, com alta capacidade de 
manipulação e poder de lobby e de agendamento político e cultural. O 
segundo caso, menos provável, é também menos previsível, visto que se 
trata de uma construção nova, dependente das idas e vindas da luta política e 
da correlação de forças em cada momento do processo.  (BOLAÑO e 
BRITTOS, 2008, p.09) 
 

    Bolaño e Brittos (2008) apesar de tomarem como consensual a complementaridade 

proposta no artigo 223, partem da diferença básica entre público e privado, seguindo a linha 

do modelo europeu. O setor privado/comercial para eles, como já foi mencionado, é 

reconhecido também como parte do serviço público, pois devem cumprir com as necessidades 

do interesse público. O sistema público, por sua vez, estaria dividido entre estatal e não 

estatal: 

 O sistema público estatal deve submeter-se também a formas democráticas 
de controle público, evitando concentração de poder e uso político dos 
meios. O sistema público não estatal, entendido provisoriamente como 
comunitário, universitário e outros sem fim lucrativo, assim como o estatal, 
deve atuar excluído da lógica da publicidade comercial, salvo as exceções 
conhecidas de patrocínio cultural, conforme regulamentação específica. 
(BOLAÑO e BRITTOS, 2008, p.10) 
 

Os autores não fazem uma diferenciação sistemática do que venha a ser o público e o 

estatal, pois, segundo os mesmos, tendo em vista que as necessidades do sistema público não 

estatal, não lucrativo, devem ser preenchidas, de alguma forma, pelo Estado, não diferindo, 

em essência, daquelas do público estatal (financiamento e qualificação técnica), pode-se 

pensar num modelo constituído, à moda européia, no seu conjunto por dois setores (público e 

comercial). Dentro do que seria o sistema público, Bolaño e Brittos ainda fazem mais uma 

explanação de como deve se organizar especificamente este setor. A proposta é baseada no 

modelo europeu e pode ser constituída por três redes nacionais: 

Um primeiro canal centralizado, à maneira do que parece virá a ser a 
recém criada TV Brasil, com capacidade de concorrer pela liderança de 
audiência em nível nacional. Um canal deste tipo deveria propor-se a 
conquistar uma participação de 30% da audiência nacional (share). Um 
segundo canal mais segmentado – que poderia ser definido em nível 
estadual, como as atuais emissoras educativas, mas com o mesmo elevado 



 

 

grau de autonomia financeira e de gestão pensada para a primeira TV e 
dispondo de mecanismos semelhantes de controle público. Teria por objetivo 
algo em torno de 15% de share diário, podendo disputar espaço com a 
primeira rede em determinados momentos, através de uma programação 
mais vinculada à cultura local.O terceiro canal totalmente 
descentralizado, com uma grade estruturada à base de produção local 
independente, muito próximo do que deveria ser uma TV comunitária. A 
coordenação da grade se daria, de um modo geral, em nível local, mas o 
conjunto das emissoras desse sistema se articularia em rede nacional, em 
determinados horários, de modo a permitir que toda a produção local 
pudesse atingir, em algum momento, a audiência nacional, como ocorre 
tradicionalmente com a televisão pública alemã, por exemplo. Em média 
poder-se-ia supor um share de 5%. (BOLAÑO, BRITTOS, 2008, p.11) 

 

 O público não-estatal para Bolaño e Brittos seria justamente o que Torves (2007) no 

seu conceito colocou como as privadas sem fins lucrativos, que são as universitárias, as 

comunitárias e as demais sem fins lucrativos. Acerca da organização deste tipo de emissoras, 

os autores não fizeram maiores comentários. 

Antes de falar sobre a definição de Bucci (2008) do que venha a ser o sistema público, 

é imprescindível fazer o resgate da discussão de que ele é partidário de que não deve haver a 

diferenciação proposta no artigo 223, no princípio da complementaridade, entre o público e o 

estatal. A diferenciação entre público e estatal pode ser feita através de diferentes chaves de 

leitura. Uma delas é a de Murilo César Ramos (2008), que afirma ser equivocada a 

diferenciação, pois, separa o público do estatal como se um pudesse existir sem o outro. O que 

ainda segundo ele, induz a uma confusão conceitual entre Estado e Governo, como se aquele 

pudesse se reduzir a este. 

Na ocasião da escritura do texto constitucional, e mesmo algum tempo 
depois, até parecia para muitos de nós que o Artigo 223 era inovador, porque 
trazia para o lado do estatal e do privado um sistema público de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens. Havia, porém, embutida na formulação do 
Artigo 223 uma armadilha normativa que nos escapou durante muito tempo, 
em grande parte por conta da difícil luta que fora levar para a Constituição 
Federal um capítulo inteiro dedicado à Comunicação Social. (...) No Brasil, a 
idéia, inscrita na Constituição, de sistemas complementares, estatal, público 
e privado, separa equivocadamente o público do estatal, como se um pudesse 
existir sem o outro, além de induzir a uma confusão conceitual entre Estado 
e governo, como se aquele pudesse se reduzir a este. Ainda mais, a idéia 
inscrita na Constituição isola o privado do estatal e do público, como se 



 

 

aquele pudesse existir sem a licença e o controle regulatórios destes. 
(RAMOS, 2008, p. 2-5) 

 

 Outra contribuição neste sentido foi dada pelo Diretor Presidente da Agência 

Nacional do Cinema, Manoel Rangel Neto, em entrevista durante I Fórum Nacional de TVs 

Públicas, que ocorreu em Brasília de 8 a 11 de maio de 2007. 

Em qualquer lugar do mundo que se fizer esta distinção de TV estatal e TV 
pública ninguém vai entender. Esta é uma coisa inventada pelos brasileiros. 
No Brasil, apenas, separa o estatal do público. A BBC é estatal, é pública, na 
Espanha e em Portugal a mesma coisa. São estatais/públicas. Nos EUA é 
diferente. (RANGEL, 2007) 

 

 Bucci (2008), por sua vez, faz primeiro uma diferenciação que é crucial para entender 

a sua posição, que é a diferença entre uma empresa pública de comunicação estatal e a 

secretaria de comunicação do governo. A primeira, como serviço público, deve prestar 

informação de interesse público e tem compromisso com a objetividade, já a segunda deve 

representar a fala oficial e institucional dos governos além de prestar os serviços de assessoria 

de imprensa. Esta é uma contribuição muito cara a uma das propostas desta dissertação, que é 

fazer entender que a principal diferença que deve ser feita - para se pensar a 

complementaridade e propor um ajuste na regulamentação da comunicação - é entre governo 

e Estado.  

Não é por acaso que, nas democracias modernas, o campo das Relações 
Públicas do Governo e da Propaganda de Governo tornou-se especializado, 
não se confundindo com um outro campo, que é o de prestar informações 
jornalísticas objetivas ao cidadão. Tanto um quanto o outro são 
indispensáveis, legítimos e necessários, e cada vez mais caminha 
separadamente e de modo transparente, para benefício de todos (BUCCI, 
2005, p.228). 

  

Em seguida Bucci reforça a postura de que o público e o estatal não devem ser 

dissociados. Ele desenvolve essa concepção a partir da sua prática na Radiobrás e dá 



 

 

considerações iniciais sobre o que se compreende como sistema público e faz ponderações 

importantes: 

(...) as emissoras ditas públicas não-estatais pertencem, em geral, a 
uma associação ou a uma fundação, enfim, não são de propriedade do 
Estado. São, porém, geridas por regras públicas. Normalmente elas 
têm os seus dirigentes aprovados por um conselho cuja maioria é 
formada de representantes da sociedade – governos podem até indicar 
alguns membros do conselho, mas o bom senso recomenda que os 
representantes do Executivo não constituam maioria. (...) Isso não 
garante, porém, que numa TV formalmente pública as vozes dos 
movimentos sociais ou dos cidadãos aparecerão mais do que poderiam 
aparecer numa TV estatal.Também não garante que uma TV pública 
não sofra pressões governamentais, por meio de constrangimentos 
políticos ou chantagens orçamentárias. Elas sofrem pressão e por 
vezes, muitas vezes, cedem a elas. (BUCCI, 2008, p.261) 
 

 Em contrapartida, Bucci (2008) tenta resgatar a função pública do que também se 

convencionou chamar sistema estatal na tentativa de desmistificar a diferenciação a partir da 

visão quase maniqueísta de que o Estado vai sempre “fazer o mal” e a “sociedade civil”47 

sempre “fazer o bem”. Todas estas convenções, entende-se na fala de Bucci, são construídas a 

partir de pontos de vista e de interesses que envolvem o poder e a necessidade de se 

perpetuarem estigmas.    

Nenhum órgão de radiodifusão sob gestão do Estado pode virar defensor de 
um “ponto de vista” em detrimento de outros pontos de vista, mesmo que 
seja o ponto de vista do presidente da República. Quem oficialmente defende 
governos são os porta-vozes, os ministros, a base de sustentação ao governo 
no Congresso. Aos meios estatais de radiodifusão cabe entrevistar as fontes 
que falam pelo governo – e não assumir para si a fala que deve ser das 
fontes. Os meios estatais não podem tomar como seus os pontos de vista do 
governo porque não pertencem ao governante ou, se preferirem, pela mesma 
razão que Estado e partido – ou coalizões partidárias, envolvendo mais de 
um partido – são entidades que o gestor público tem o dever de separar. Os 
meios não têm, não podem ter e não podem abraçar “ponto de vista”. Os 
meios estatais são públicos, por definição, o que quer dizer que não 
pertencem mais a uns, que apóiam o governo, do que a outros, que não o 
apóiam. Não se pode admitir, sob nenhuma justificativa, que um lápis, uma 
impressora, uma ambulância ou um canal de TV do Estado não sejam 
administrados com critérios impessoais. Não se pode admitir que se 
subordinem a “pontos de vista”. O que é estatal, ora essa, também é público 
– obviedade que parece ter sido esquecida. Em matéria de comunicação 

                                                 
47 Este termo aqui é usado em u conceito mais condizente com a teoria da terceira via de Giddens do que o termo 
Sociedade Civil em Gramsci. 



 

 

pública, não pode haver dúvidas, o estatal deve ser entendido como uma 
subcategoria do público, ou seja: embora nem tudo que é público seja estatal, 
tudo que é estatal só pode ser público. (BUCCI, 2008, p. 259-260) 
 

 A concepção de Bucci vem dialogar também com o que já foi exposto no Capítulo III 

como um dos motivos para se ter diferenciado o público e o estatal na formulação do artigo 

223, que é uma tendência à “demonização” do Estado. Segundo o autor, “a opinião de que a 

comunicação pública, stricto sensu, não estatal, daria mais voz à sociedade é um sofisma cuja 

intenção é demonizar o estatal, que teria de nascença a sina governista, e santificar o 

“público”, que jamais cairia em tentação” (BUCCI, 2008, p. 26). Contudo, a experiência do 

autor não permite a ausência de críticas à forma com que o Brasil se apropriou do 

público/estatal de forma a servir de fato aos governos.  

Ocorre que, na gestão costumeira dos órgãos de comunicação do Estado 
brasileiro, os dirigentes são indicados e demitidos, a qualquer tempo, 
diretamente pelos chefes dos poderes da República – o Executivo, o 
Legislativo (que controla a TV Senado e a TV Câmara, entre outras) e o 
Judiciário (TV justiça). Em razão disso, supõe o senso comum que os chefes 
dos poderes teriam a prerrogativa de fazer gato e sapato dos meios públicos 
sob sua alçada. (BUCCI, 2008, p. 260) 
 

 Outro resgate com relação ao que já foi anteriormente dito é com relação à 

compreensão (ou o ranço) que se tem do estatal no Brasil como resultado da cultura 

patrimonialista do país. Para Bucci, imaginar que elas por estatais, sejam governamentais é 

conceder ao patrimonialismo. Esta compreensão patrimonialista pode existir enquanto 

constatação do modelo brasileiro, mas não pode determinar, a princípio, o conceito de estatal 

como sempre atrelado aos interesses privados dos governos ou dos governantes; tornaria 

improdutiva toda e qualquer tentativa de mudança e não levaria em consideração a condição 

dialética do Estado. 

 Sobre a independência frente ao governo do dia, Bucci (2008) faz importante 

lembrança de que nem mesmo as emissoras privadas podem se arvorar de independentes do 

governo. Ele aponta que as emissoras comerciais, em determinados governos, fazem, e muito, 



 

 

o papel de chapa-branca. Vale relembrar que historicamente as políticas de concessões dos 

meios de comunicação no Brasil abriram brechas para que a relação entre governo e meios de 

comunicação de massa fosse íntima e quase que de fidelidade. 

 Entretanto, a posição de Bucci sobre a necessidade de se diferenciar governo de 

Estado antes mesmo de se diferenciar o que não pode (ou não deve), segundo ele, ser 

desassociado (o público do estatal), não é nem de longe uma unanimidade.  

Scorsim (2007), parte da discussão normativa de que a televisão (que aqui pode ser 

compreendida sem prejuízos como sistema de radiodifusão) estatal constitui uma modalidade 

de serviço público privativo do Estado, sendo que uma de suas finalidades é assegurar a 

comunicação social de caráter institucional, nos termos do art. 37, §1º da CF, a respeito dos 

atos e (ou) fatos relacionados ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário. 

No sistema de radiodifusão estatal, 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. Isto implica a possibilidade de criação e manutenção de canais 
de televisão para atendimento da referida obrigação. (...) O poder público 
tem deveres a cumprir no que tange à educação e à cultura. Em razão disso, a 
televisão estatal não se reduz à realização da comunicação institucional. 
Nesse sentido, é possível que um canal de televisão integrante do sistema 
estatal veicule tanto conteúdos relacionados à informação institucional 
quanto à educação e à cultura. (SCORSIM, 2007, p.03) 

   

Não há uma discordância necessariamente com relação ao que venha a ser o papel a 

ser desenvolvido pelos meios que venham a fazer a comunicação institucional, o que há é uma 

questão de ordem teórico-conceitual, mas que também não deixa de ser político-ideológica, 

sobre se deve ou não haver diferença entre público e estatal. Bucci não nega a necessidade de 

se ter um veículo institucional, governamental, mas acredita que a gestão deste não pode ser 

confundida com a gestão dos demais sistemas públicos só pelo fato de ambos terem relação 

com o Estado. Nessa discussão, é importante deixar claro que chamar de estatal ou de 

governamental/institucional não é só uma mera diferença de nomenclatura, mas sim uma 



 

 

forma de se posicionar politicamente frente ao que se entende por Estado e o que se entende 

por governo. 

A posição de Bucci de defender o estatal como público e de tentar fazer deste conceito 

uma realidade dentro do órgão do qual foi presidente, a Radiobrás, rendeu posições contrárias 

dentro do próprio governo. À época em que Bucci foi presidente da Radiobrás, Bernardo 

Kucinski, que também é professor universitário e tem suas contribuições acadêmicas ao tema 

- ocupava outro cargo de confiança do governo - era assessor especial da Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República. Responsável pela assessoria do Presidente 

com o que diz respeito às questões midiáticas e às falas institucionais.  

Kucinski (2007; 2008) travou, via veículos de comunicação e artigos científicos, um 

verdadeiro embate conceitual com Bucci com relação ao papel dos veículos de comunicação 

do Estado. Na opinião de Kucinski, as mudanças feitas pelo ex-presidente da Radiobrás além 

de “violar” a lei que criou a empresa estatal e também o Artigo 223 da CF, demonstravam 

uma “vergonha de ser estatal”. No artigo, A Radiobrás no Governo Lula (2008a), o autor diz, 

considerando a Constituição Brasileira e a complementaridade, que “hoje temos uma 

comunicação dominante de caráter privado de má qualidade, uma comunicação pública débil 

e fragmentada, e uma comunicação estatal que ficou com vergonha de ser estatal” 

(KUCINSKI 2008a, p. 3). Ele ainda define da seguinte forma o que ele acredita ser a 

comunicação estatal e também a forma como ele enxerga tal mudança: 

(...) a [emissora] estatal tem as funções principais de divulgar as campanhas 
sanitárias, educativas e outras de utilidade pública, e prover informação 
básica, precisa e acurada sobre os atos do governo. Serve, inclusive, como 
fonte de informação primária para o jornalismo das empresas privadas, como 
era o papel histórico da Agência Brasil da Radiobrás. (...) Comunicação 
oficial de Estado não é propaganda. É um serviço público essencial nos 
estados modernos. Por trás dessa concepção de que comunicação do governo 
é algo nefasto está também a idéia de que o estado é nefasto, quanto menor 
melhor. É a proposta neoliberal do Estado mínimo. E também o equívoco 
conceitual de considerar que o Estado não faz parte da esfera pública, 
quando ele é a mais pública de todas as partes dessa esfera. (KUCINSKI, 
2008b, p. 3) 
 



 

 

Neste ponto, há de se ressaltar que parece não haver uma compreensão correta com 

relação à visão que o Eugênio Bucci tem do papel do Estado. Apesar de ser clara a diferença 

entre os dois no que diz respeito às mudanças feitas na Radiobrás e no papel que deve ter uma 

empresa estatal de comunicação, não há na proposta de Bucci o viés neoliberal como aponta 

Kucinski. Em nenhum momento o ex-presidente da Radiobrás defende à diminuição do 

Estado nas linhas do liberalismo ou do neoliberalismo. A proposta de Bucci não nega o 

Estado como a Esfera primordialmente pública e prova disso é a crítica que o mesmo faz com 

relação à distinção entre público e estatal, pois, afirma que tudo que é estatal é 

necessariamente público. Há sim, entre os dois autores, uma diferença de idéias de onde deve 

estar alocada a comunicação institucional do governo. Diferentemente de Bucci, Kucinski não 

aprofunda a diferença entre Estado e Governo e considera um erro profundo um país abdicar 

de uma imprensa oficial, entretanto, isso não é defendido por Bucci. Sobre as emissoras 

públicas, Kucinski tem também uma posição polêmica quando a atribui o papel de 

concorrência com as redes privadas. 

Já a rede pública tem a função de produzir informação jornalística, cultura, 
crítica e entretenimento movidos estritamente pelo interesse público, em 
competição qualificada com o jornalismo das redes privadas, esse movido 
essencialmente pela busca de lucro e, portanto, pelos índices de audiência. A 
competição da rede pública não é com a do Estado, é com a da empresa 

privada. (KUCINSKI, 2008b, p. 3) 
  

 Contudo, é no papel da Radiobrás que reside a polêmica que merece ser aqui exposta. 

Kucinski acredita que com a postura que a mídia privada tem e com o poder que ela exerce 

sendo claramente dominante, um governo não pode abdicar de ter um veículo de comunicação 

próprio, por questão até mesmo de segurança nacional. Como, para Kucinski, em 

determinados momentos da história ficou provado que a mídia privada, sem compromisso 

com a veracidade e/ou com o interesse público, cometeu equívocos como os de apoiar 



 

 

governos ditatoriais e “condenar” governos eleitos democraticamente, nenhuma gestão 

deveria abrir mão deste canal.  

Para Kucinski, a mídia é considerada governista quando o governo faz o jogo da 

dependência, como foram os governos de Dutra, Café Filho, Jânio Quadros e Fernando 

Henrique. E anti-governista quando os governos são portadores de projetos de autonomia 

nacional, como foram os governos de Getúlio, Juscelino, que rompeu com o FMI, Jango e 

agora o de Lula.  

(...) A incompatibilidade entre governos populares portadores de projetos 
nacionais e a mídia oligárquica é de tal ordem que muitos desses 
governantes tiveram que jogar o mesmo jogo do autoritarismo, para dela se 
proteger. Getulio criou a Hora do Brasil como programa informativo de 
rádio para defender a revolução tenentistas contra a oligarquia ainda em 
1934, quando o regime era democrático, fundado na Constituição de 34. No 
Estado Novo foi ao extremo de instituir a censura previa através criando o 
Departamento de Imprensa e Propaganda. (DIP). No seu retorno 
democrático, estimulou Samuel Wainer a criar sua cadeia Última Hora. 
(KUCINSKI, 2008c, p. 3) 

 

É a partir destas reflexões que o autor afirma que a política de comunicação do 

governo Lula foi equivocada. Kucinski (2008c) diz que o governo erra a começar por não 

atribuir à comunicação e às relações com a mídia o mesmo peso estratégico que atribuiu às 

suas relações com a banca internacional. Contudo, é na política adotada pela Radiobrás que 

ele centra suas críticas. 

Nesse vazio, o único grande aparelho de comunicação social do governo, o 
sistema Radiobrás acabou embarcando numa política editorial chamada de 
“comunicação cidadã,” que tinha como preocupação fundamental e explícita 
de dissociar-se do governo do dia. O que é pior: despojava a Radiobrás de 
sua atribuição formal de sistema estatal de comunicação. Isso num momento 
histórico que exigia, ao contrário: reforçar o sistema estatal de comunicação. 
Fechar a Radiobrás foi o ato síntese de todos os grandes erros na política da 
comunicação do governo Lula. Ademais, ao fechar a Radiobrás o governo 
violou a Constituição que manda coexistirem os três sistemas; púbico, 
privado e estatal. E não é à toa que a Constituinte cidadã assim decidiu. (...) 
Ter um sistema Estatal de comunicação minimamente funcional, com 
credibilidade e legitimidade junto á população é uma espécie de apólice de 
seguro contra golpes de Estado. (KUCINSKI, 2008c, p. 4) 

 



 

 

 Apesar de não ser mais do governo quando a lei da Empresa Brasil de Comunicação 

(EBC) entrou em vigor e absorveu a Radiobrás neste novo “sistema público”, sabe-se que tem 

no processo que deu cara a nova empresa pública muito das idéias introduzidas pela equipe 

coordenada por Eugênio Bucci.  

De fato, a gestão de Bucci tentou dar um caráter público ao que até então era, até 

mesmo legalmente, um espaço de comunicação institucional do governo, a Radiobrás. Por ser 

uma empresa pública e não um órgão ligado à Secretaria de Comunicação da Presidência da 

República, acreditou-se que, a partir deste órgão, pudesse ser criado o tão reivindicado 

sistema público de comunicação, e com as mudanças na linha editorial promovidas pela 

gestão Bucci isso pôde, de fato, ser feito, como foi visto no capítulo que foi avaliada a lei que 

criou a Empresa Brasil de Comunicação.  

Entretanto, ao invés de se vincular a nova empresa pública à estrutura da Radiobrás, 

que já existia como empresa pública ou criar uma nova empresa para esta função, vincularam 

a própria EBC e a Radiobrás à Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o que 

deixou mais confusa a relação do governo com o sistema que se pretendia autônomo. O que se 

entende da explanação de Bucci é que deveria haver dentro do sistema público, que também é 

estatal: 1) veículos ligados a uma empresa pública de comunicação autônoma e independente 

do governo; 2) veículos institucionais governamentais, esses sim ligados à Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República e responsáveis pelos atos institucionais do 

presidente, e aos órgãos similares dentro das representações dos demais poderes (legislativo e 

judiciário). E, portanto, ele não nega a necessidade de comunicação do governo e dos poderes 

da República. 

É importante considerar que por pensar essa diferenciação entre Estado e Governo e 

sendo assim conseguir construir uma proposta mais palpável de sistema público e da 

complementaridade sem necessariamente diferenciar o público do estatal, a proposta de 



 

 

Eugênio Bucci parece ser o que se pode chama (a partir do que aqui nesta dissertação vem se 

construindo) de proposta ideal. Contudo, não se pode deixar de considerar as contribuições de 

Kucinski e as críticas que ele faz ao “perigo” de um governo preceder de veículos 

institucionais. É fato que a transposição da Radiobrás para a construção de um sistema 

público sem que nenhum sistema governamental fosse colocado em seu lugar deixou capenga 

a comunicação institucional do governo em um momento em que, como ficou claro na 

avaliação de Kucinski, isso não poderia acontecer. O período da mudança de linha editorial da 

Radiobrás (na tentativa de tornar-se independente do governo) foi também o período em que o 

governo do Presidente Lula mais sofreu com o ataque da mídia comercial gerando um 

verdadeiro mal estar dentre dos diferentes órgãos e instâncias do governo. 

Como pôde ser visto, existem propostas e visões claramente opostas com relação à 

complementaridade. Nem mesmo os conceitos que para o senso comum parecem ser 

facilmente distinguíveis, são tão simples assim quando se trata de comunicação, e, sobretudo, 

de poder. 

As contribuições aqui apresentadas pelos autores serão mais adiante retomadas para 

fins de se pensarem, dentro das possibilidades abertas, possíveis sistematizações. O capítulo 

seguinte trará, com as devidas contextualizações históricas e estruturantes, a regulamentação 

da saúde e da educação para que a partir de ambientes normativos considerados afins - por 

serem serviços públicos e também serem reconhecidos como direitos fundamentais – possam 

ser encontrados caminhos para a regulação/regulamentação da comunicação. 

 

 

SCORSIM 

 
Serviço Público Privativo Serviço Público Não 

Privativo 
Atividade Econômica em 
Sentido Estrito 



 

 

 

 

• Serviço Estatal  
 

 

No sistema de radiodifusão 
estatal, 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. O 
poder público tem deveres a 
cumprir no que tange à 
educação e à cultura. Em 
razão disso, a televisão 
estatal não se reduz à 
realização da comunicação 
institucional. 

 

• Serviço Público 

 

A televisão pública é uma 
das modalidades de serviço 
de televisão, integrante do 
sistema de radiodifusão 
público, caracterizada como 
um serviço público não-
privativo do Estado cuja 
função primordial é a 
execução de serviços sociais 
relacionados à educação, à 
cultura e à informação, 
realizada por organizações 
independentes do Estado, 
com a participação e o 
controle social, que não 
integram a administração 
pública e que não possuem 
fins lucrativos, submetidos a 
um regime de direito público 
de modo preponderante. 

 

• Sistema Privado 

 

 

A televisão privada é 
aquela de titularidade dos 
agentes econômicos que 
oferecem uma 
programação voltada para 
o atendimento de sua 
finalidade lucrativa. 

 

TORVES 

Serviço Estatal 

Quando aos serviços 
público e estatal Torves 
faz referência de que 
deve haver tal 
diferenciação, contudo 
não entra em detalhes de 
quais seriam as 
definições para casa 
figura. Ele diz apenas que 
no Brasil não existe 
serviço público, pois as 
educativas que costumam 
ser chamadas desta 
forma, são na verdade o 
que ele consideraria 
como estatais. 

Serviço Público 

 

 

Serviço Privado 

- Com fins lucrativos – 
Comercial 

- Sem fins lucrativos –  

 * Universitárias 

 * Comunitárias 

 

 

 



 

 

 

BOLAÑO BRITTOS 

Sistema Público 

 

- Estatal – Institucional 

 

Não Estatal  

• Universitário 
• Comunitário 
• Demais sem fins lucrativos 

Sistema Comercial 

 

- Privado com fins lucrativos 

 

BUCCI 

Sistema Público Estatal 

 

Institucional/governamental 

Ligado às secretarias de comunicação dos 
órgãos dos poderes da República 

 

Não governamentais 

Ligados à empresas públicas autônomas e 
independentes 

 

 

 

Sistema Privado Comercial 

 

Privado Comercial - o sistema privado 
comercial por definição 

 

 

KUCINSKI 

 

Sistema Público 

• a rede pública tem a 
função de produzir 
informação 
jornalística, cultura, 

 

Sistema Estatal  

• a [emissora] estatal 
tem as funções 
principais de divulgar 
as campanhas 

 

Sistema Privado 

• comercial - redes 
privadas, movidas 
essencialmente pela 
busca de lucro e, 



 

 

crítica e 
entretenimento 
movidos estritamente 
pelo interesse 
público, em 
competição 
qualificada com o 
jornalismo das redes 
privadas 

sanitárias, educativas 
e outras de utilidade 
pública, e prover 
informação básica, 
precisa e acurada 
sobre os atos do 
governo. Serve, 
inclusive, como fonte 
de informação 
primária para o 
jornalismo das 
empresas privadas 

portanto, pelos 
índices de audiência. 

 

 

3. Uma análise comparativa da regulamentação da comunicação com outras 

duas seções do Título VIII da Ordem Social 

 

 A análise comparativa proposta neste capítulo não pretende, nem de longe, esgotar as 

possibilidades de interface entre os setores apresentados, visto que uma comparação desta 

magnitude por si só daria um largo estudo. Pretende-se aqui, como o título anuncia, uma 

breve avaliação de um ponto específico em comum (a complementaridade dos setores privado 

e público), com o objetivo de encontrar pistas para a regulação da complementaridade na 

comunicação, bem como para a conceituação/diferenciação dos sistemas privado, público e 

estatal. 

  Antes de entrar na analise comparativa propriamente dita, é importante explicar 

porque foram escolhidas a saúde e a educação para comparação. A saúde e a educação 

tiveram históricos de regulamentação marcados por forte pressão social, além do mais, ambas 

são compreendidas como direito fundamental e assim foram claramente positivadas. Vide os 

acordos internacionais, as campanhas eleitorais e os orçamentos destinados a estas áreas. 

Assim como a comunicação, a saúde e a educação estão dentro do mesmo título na 

Constituição Federal de 1988, o título da Ordem Social. Estar dentro de um mesmo título na 



 

 

Constituição diz muita coisa sobre a proximidade das matérias sob um aspecto jurídico, mas 

também tem sua importância enquanto construção ideológica.  

 A Constituição Federal de 1988, que é conhecida como a Constituição Cidadã e que 

traz pela primeira vez a comunicação como um capítulo, é composta por 250 artigos divididos 

em nove títulos48. Os títulos são temáticos de forma a agrupar, a partir de determinadas 

características, os capítulos neles existentes.  

 O título VIII, que trata da Ordem Social, é formado por 49 artigos divididos em oito 

capítulos. Além das disposições gerais, os capítulos são: da seguridade social, saúde, 

previdência e assistência; da educação, da cultura e do desporto; da ciência e tecnologia; da 

comunicação social; do meio ambiente; da família, da criança, do adolescente e do idoso; e, 

finalmente, dos índios.    

Nas disposições gerais do Título VIII está dito que: “Art.193 A Ordem Social tem 

como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça social”. Para o 

jurista, Saïd Farhat (2004, p.692-693), no Dicionário Parlamentar e Político: o processo 

político e legislativo no Brasil:  

Todo o Título VIII da Constituição é dedicado aos direitos que constituem a 
ordem social, a qual, com a ordem econômica, dá as linhas gerais do 
funcionamento do Estado e da sociedade, no que têm ambos a ver com o 
bem-estar da população, a conquista, a preservação e a defesa de certos 
direitos e valores. (...) Nos quarenta artigos referentes à ordem social, a CF 
se estende generosamente em reconhecer direitos, mas é acanhada (...) em 
prover a seguridade social e os demais componentes da ordem social de 
meios suficientes para atender à demanda de recursos necessários para 
executar os programas que contempla.  

  

Ainda de acordo com os conceitos que englobam a Ordem Social na CF, Edilsom 

Farias (2004), doutor em Direito Constitucional, diz que neste título estão reunidos alguns 

direitos fundamentais resguardados pela Constituição Federal. “Na Constituição Federal em 

                                                 
48Título I Dos Princípios Fundamentais; II Dos direitos e garantias fundamentais; III Da Organização do Estado; 
IV Da organização dos Poderes; V Da defesa do Estado e das Instituições Democráticas; VI Da Tributação e do 
Orçamento; VII Da Ordem Econômica e Financeira ; Da Ordem Social e IX Das disposições Constitucionais 
Gerais. 



 

 

vigor, os direitos fundamentais estão reunidos, principalmente no Título II (dos Direitos e 

Garantias Fundamentais). Entretanto, no Título VIII (da Ordem Social), encontram-se 

também dispersos os supramencionados direitos” (FARIAS, 2004, p. 27). Farias, em sua tese 

de doutorado: Liberdade de Expressão e Comunicação. Teoria e proteção constitucional, 

defende a constitucionalidade dos direitos à liberdade de expressão e comunicação e também 

entende tais direitos como fundamentais.  

A categorização jurídico-constitucional dos direitos fundamentais referem-se 
aos direitos subjetivos básicos reconhecidos aos cidadãos e protegidos na 
Constituição de um Estado. Em outras palavras: significa a positivação em 
nível constitucional de direitos proclamados em documentos internacionais. 
O conceito apresentado de direitos fundamentais pressupõe o conceito prévio 
de direitos humanos. (FARIAS, 2004, p. 26) 

 

A partir das considerações dos dois juristas, podemos ter duas linhas de raciocínio para 

acompanhar a avaliação do ambiente regulatório proposto neste item. Uma é que na ordem 

social estão às linhas gerais do funcionamento do Estado e da Sociedade e que essa ordem 

está estritamente ligada à ordem econômica. Na segunda linha, entende-se que na ordem 

social estão também direitos fundamentais que precisam ser garantidos pelo Estado. Entende-

se também, e portanto, que todas as seções, conjuntamente, devem funcionar adequadamente, 

e a partir dos princípios positivados na Carta, para que seja garantida a Ordem Social.  

 Vale ressaltar outro comentário do jurista Farhat (2004) sobre o Capítulo da 

Comunicação Social. Para o autor, tanto esse capítulo como o da ciência e tecnologia, do 

mesmo Título, são matérias que também se projetam na ordem econômica. A avaliação do 

jurista serve para alertarmos para o fato de que até mesmo a locação deste capítulo na Ordem 

Social foi fruto de uma disputa, a disputa de tirá-lo especificamente da Ordem Econômica, na 

qual as leis do mercado ditam as regras. Esta disputa tem sua projeção em organismos 

internacionais, como no caso em que a UNESCO, a Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura, e a OMC, Organização Mundial do Comércio, travaram um 



 

 

grande debate sobre a que órgão caberiam as provisões das políticas de comunicação. Ou seja, 

estar ou não estar em determinado Título é fruto de uma construção histórica e tem a ver com 

a correlação de forças e com a composição do Estado em determinado momento. 

 Outra relação que deve ser feita é com a teoria gramsciana, especificamente com 

relação aos Aparelhos Privados de Hegemonia. É importante lembrar que três dos principais 

aparelhos citados por Gramsci (2002) – escola, cultura e imprensa – estão neste Título. 

Portanto, este é um Título que define políticas para setores importantes da que estão na linha 

de frente da construção da hegemonia. Os sujeitos envolvidos na construção destas leis – 

Estado e mercado – tinham consciência que nestes pontos residiam questões cruciais para se 

manterem ou se alterarem as relações de poder na sociedade.  

 A título de exposição, serão analisados neste item o capítulo da Seguridade Social, 

especificamente a saúde e o capítulo da Educação, Cultura e Desporto – especificamente a 

parte da educação - e o capítulo da Comunicação Social. Cada um desses setores tem as suas 

peculiaridades; eles foram constituídos de diferentes formas, com diferentes correlações de 

forças. Nosso objetivo é averiguar as semelhanças e diferenças entre estes setores no que diz 

respeito às relações público/privado, tanto no texto constitucional positivado quanto no 

processo pós-Constituição Federal, como nas leis que vieram posteriormente regulamentar, 

em alguns setores, os capítulos e em outros apenas alguns artigos.   

 

3.1 As relações entre a regulamentação da saúde e da educação com a da comunicação 

social   

 

As disputas que foram travadas na Constituinte para positivar todos estas seções e 

posteriormente as disputas para a regulamentação de cada um desses serviços públicos (saúde, 

educação e comunicação) teve como pano de fundo a discussão sobre as responsabilidades do 



 

 

Estado. Como se deu a participação do mercado e do Estado em cada um desses setores é o 

que baliza a regulamentação. Cada ponto foi regulado/regulamentado em seu tempo, primeiro 

a saúde, depois a educação e a comunicação, como foi visto, teve pouca regulamentação, 

principalmente pela ausência de uma lei geral que se propusesse a regular de forma ampla a 

matéria.  

 A saúde, a educação e a comunicação como pode ser observado, oscilam entre ser um 

direito e ser uma mercadoria, pois são interessantes empreendimentos econômicos. No 

entanto, os dois primeiros setores já são reivindicados e consagrados como direito há muito 

tempo – o que teve repercussão na sua regulação/regulamentação –, enquanto a comunicação, 

apesar de ser reivindicada como direito desde a Declaração Universal dos Direito Humanos, 

de 1948, teve no Brasil, especificamente, uma barreira forte para que não fosse positivada de 

tal forma. 

 Foi na década de 1980, com a abertura democrática, que o movimento pela 

democratização da comunicação ganhou um pouco mais de força, principalmente depois da 

publicação, pela UNESCO, do livro Um mundo e muitas vozes - comunicação e informação 

na nossa época de 1980, publicado no Brasil em 1983. Contudo, este segmento não conseguiu 

se organizar suficientemente para depois da Constituinte disputar uma regulação para setor e 

esta, por sua vez, veio de forma fatiada a partir de, na maioria das vezes, interesses privados, 

como no caso da Lei Geral das Telecomunicações, da Lei do Cabo, da Lei da Radiodifusão 

Comunitária. 

A saúde, por sua vez, já chegou à Constituinte de forma muito organizada, havia um 

consenso de que este era um direito do cidadão e um dever do Estado, e que deveria ser criado 

um Sistema Único de Saúde. No primeiro artigo da seção da saúde da CF está consagrado o 

seguinte: Art. 196. “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 



 

 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação” (grifo nosso). Logo em seguida, é consagrado o Sistema Único de Saúde, que 

dará as linhas de atuação de toda a assistência em saúde, seja pública ou privada, e será todo 

regulado e regulamentado pelo poder público. 

  O SUS, por sua vez, teve os seguintes princípios constitucionais consagrados na Carta 

Magna: a universalidade, a equidade e a integralidade; e como diretrizes: a descentralização, a 

regionalização e a hierarquização, a participação popular, a resolutividade, a acessibilidade e a 

complementaridade do setor privado. Atualmente o setor privado funciona como 

complementar, no caso de ausência de leitos na rede pública, por exemplo. Todo serviço 

considerado pela lei como serviço suplementar de saúde, na forma das redes privadas 

(hospitais e clínicas) e dos planos e seguros de saúde, podem funcionar como complementares 

ao SUS. 

O sistema de saúde brasileiro pode ser caracterizado como um sistema de 
saúde misto, onde os setores público e privado atuam no provimento e no 
financiamento dos bens e serviços de saúde. A constituição de 1988 garante 
acesso aos serviços de saúde como um direito universal e igualitário de todos 
cidadãos brasileiros, mas permite a coexistência, paralelamente ao sistema 
público de saúde, de um sistema de saúde suplementar.(MAIA, ANDRADE 
e OLIVEIRA, 2007, p.3) 
 

A complementaridade do setor privado e público da saúde foi também de saída 

regulamentada pela mesma Lei Federal nº. 8.080/90 que cria o SUS e continuou sendo 

regulamentada por leis posteriores. “A relação com esse setor complementar tem sido 

regulada sucessivamente pelas Normas Operacionais Básicas 01/93 01/96 e a Norma 

Operacional de Assistência à Saúde (NOAS/2002), que operacionalizam a descentralização e 

municipalização do sistema, a integração das ações preventivas e curativas e a regionalização 

do sistema” (IBANHES, HEIMANN e JUNQUEIRA [et. al.], 2007, p. 03) 

 Vale registrar ainda com relação à saúde, que no texto constitucional fica clara a 

função do Poder Público como promotor e também como regulador, fiscalizador e controlador 



 

 

das ações e serviços de saúde. Este entendimento existe porque parte da compreensão de que 

um direito, um serviço público, não pode ser explorado sem que prevaleça o interesse público. 

No seu artigo 199, a Carta deixa livre à iniciativa privada a assistência à saúde, no entanto, 

segue a este mesmo artigo os seguintes incisos que por sua vez já dão indicações de regulação 

do setor privado:  

§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, 
mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
§ 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 
subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 
§ 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou 
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos 
previstos em lei. (BRASIL, 1988) 
 

  A estes incisos seguem também leis complementares. Resolvidos alguns pontos de 

dissenso e chegado a um texto constitucional com importantes garantias, inclusive a da 

participação do Estado no provimento deste serviço. Além da Lei Orgânica que regulamenta o 

SUS e que foi aprovada já em 1990, o Sistema Único de Saúde dispõe de outras leis 

complementares e que foram promulgadas posteriormente, como por exemplo, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal e a Emenda Constitucional 29, que estabelece percentuais mínimos 

para serem investidos anualmente em saúde pela União, estados e municípios. 

  A educação, segundo Andrea Nárriman Cezne (2006), é concebida como direito de 

todos desde a Constituição de 1934, sendo este direito reafirmado nas Constituições de 1946, 

1967 e na Carta em vigor de 1988. Contudo, a autora lembra que, “a efetivação do direito à 

educação depende não só da sua previsão normativa abstrata, mas de instrumentos jurídicos 

que obriguem especialmente o Estado à sua concretização” (CEZNE, 2006, p. 03). Como foi 

visto, a educação fazia parte durante a constituinte da mesma comissão e subcomissão em que 

estava a comunicação. 



 

 

Apesar de ser reconhecida como direito de todos desde muito tempo, a educação 

somente foi reconhecida como dever do Estado a partir da Emenda Constitucional nº 1, de 

1969. Na sua redação atual (1988), o papel primordial é do Estado, conjuntamente com a 

família, mas na ordem do art. 205 encontra-se clara a obrigatoriedade da atuação deste, que 

deverá não somente fornecer a educação gratuitamente nos estabelecimentos oficiais, como 

estabelecer políticas públicas visando a ampliação desse sistema, possibilitando a colaboração 

com a sociedade.  

A lei que regulamenta o setor da educação, consagrado na Constituição Federal, é a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996. Dentre muitos princípios e diretrizes que esta 

lei traz, estão presentes: a gestão democrática do ensino público, progressiva autonomia 

pedagógica e administrativa das unidades escolares, gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais, estabelecimento de percentuais mínimos do orçamento da União, 

Estado e Município na manutenção e desenvolvimento do ensino público, coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino, além da criação do Plano Nacional de Educação, 

que foi aprovado em 2001 e que tem duração de dez anos e deve passar por reedições. 

  De acordo com o entendimento de Cezne “A relação entre o Estado e as instituições 

particulares é prevista pelos Arts. 209 e 213, mas é explícita a vinculação atual da educação 

como um dever do Estado, maior do que ocorria nas Constituições anteriores, o que é 

sumamente relevante em termos de análise do direito à educação e do papel do Estado neste 

campo” (CEZNE, 2006, p. 2). Desta forma, claramente regulamentado o papel da educação e 

das instituições que vão oferecer este serviço – consagrado como direito -, delimitam-se 

normas que impedem iniciativas de caráter privado atuarem de forma diferente do que 

estabelece a LDB e o PNE, por exemplo. 

O artigo 209 prevê a coexistência de entes privados e públicos no campo 
educacional, alcançando todos os níveis de ensino. Todavia, a liberdade 
prevista não pode ser entendida com a livre iniciativa nos termos de uma 
atividade econômica qualquer, tendo em vista o caráter específico da 



 

 

educação, como função pública. O condicionamento da atividade às normas 
gerais de educação nacional, e à autorização e avaliação de qualidade pelo 
Poder Público instrumentaliza-o para que ele exerça sua função primordial 
em relação à educação, seja prestando-a diretamente, seja controlando a sua 
prestação pelos setores privados. (CEZNE, 2006, p.03) 
  

 

Assim como a saúde, a regulamentação da educação com relação à coexistência dos 

sistemas público e privado na prestação do serviço está bem delimitada tanto por forma do 

texto constitucional como pelas leis complementares. 

 

3.1.1 A regulação do Sistema Privado na saúde e na educação 

 

 Com relação à exploração dos três serviços públicos (educação, saúde e comunicação), 

viram-se diferentes níveis de evoluções das leis. A saúde e a educação funcionam como 

sistemas mistos, onde operam empresas, entidades ou órgãos públicos e privados. No que 

tange à Constituição Federal, ou às leis que regularam o setor imediatamente depois da CF, o 

sistema público da educação e da saúde é todo aquele mantido e administrado pelo Estado, e o 

setor privado tudo que não é o setor público, por oposição.  

 Dentro do sistema privado da educação, estão as instituições particulares (com fins 

lucrativos) e as comunitárias, confessionais ou filantrópicas, que podem também ser entendias 

como as sem fins lucrativos.  

Na saúde esta relação é praticamente a mesma. Fazem parte do sistema público todos 

os equipamentos mantidos e administrados pelo Estado, e do sistema privado são os 

empreendimentos, com ou sem fins lucrativos, que não são geridos nem mantidos 

exclusivamente pelo Estado. Podem os empreendimentos sem fins lucrativos receber auxílio 

do Estado. O sistema privado é chamado também de suplementar. Na saúde, especificamente, 

o sistema suplementar, que é a rede privada, pode atuar quando necessário, como 



 

 

complementar a rede pública. Tudo isso muito bem regulado e fiscalizado pelo poder público. 

Tanto na saúde quando na educação há leis e normas para o funcionamento do setor privado 

na exploração do serviço público. Na saúde, a lei que cria o sistema único regula todos os 

sistemas. No seu Título II - Dos Serviços Privados de Assistência à Saúde a Lei 8.080/90 diz 

o seguinte:  

Art. 20. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela 
atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente 
habilitados, e de pessoas jurídicas e de direito privado na promoção, 
proteção e recuperação da saúde. Art. 21. A assistência à saúde é livre à 
iniciativa privada. Art. 22. Na prestação de serviços privados de assistência à 
saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo 
órgão de direção do Sistema Único de Saúde-SUS quanto às condições para 
seu funcionamento; Art. 23. É vedada a participação direta ou indireta de 
empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo através de 
doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações 
Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e 
empréstimos.  

 

Na educação, esta relação se dá, por exemplo, via Lei de Diretrizes e Bases, que dita 

linhas mínimas a serem seguidas por qualquer sistema que queira explorar o serviço público. 

Como pode ser visto no Art. 7º. “O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 

condições:I – cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino; 

II – autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público; III – capacidade de 

autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 da Constituição Federal”. Por sua vez, no  Art. 

19 a LDB destrincha todas as possibilidades de exploração do serviço de educação e explica a 

partir de que regras ele pode funcionar.  

Art.  19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas 
seguintes categorias administrativas: 
I - públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e 
administradas pelo Poder Público; 
II - privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas 
físicas ou jurídicas de direito privado. 
Art. 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes 
categorias: 
I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e 
mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que 
não apresentem as características dos incisos abaixo; 



 

 

II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de 
pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas 
de professores e alunos que incluam na sua entidade mantenedora 
representantes da comunidade; 
III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de 
pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a 
orientação confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso 
anterior; 
IV - filantrópicas, na forma da lei49. (BRASIL, 1996) 

Vale ressaltar que tanto o sistema público como o privado, na saúde e na educação, só 

funcionam mediante autorização e fiscalização do poder público. Como bem explica o jurista 

Celso de Mello (2003), todo o serviço público, seja ele explorado pelo Estado ou pela 

iniciativa privada, deve funcionar mediante mecanismos que façam prevalecer o interesse 

público. Legalmente, é através do Poder de Polícia50 que o Estado, mediante lei, condiciona, 

limita o exercício da liberdade e da propriedade dos administrados, a fim de compatibilizá-las 

com o bem estar social. “Daí que a Administração fica incumbida de desenvolver certas 

atividades destinadas a assegurar que a atuação dos particulares se mantenha constante com as 

exigências legais, o que pressupõe a prática de atos ora preventivos, ora fiscalizadores e ora 

repressivos” (MELLO, 2003, p. 631).  

 

3.1.2. As diferentes origens do Público não-estatal da comunicação, da saúde e da educação 

 

 Mesmo fazendo parte dos serviços públicos, a comunicação viu sua regulação acontecer 

de forma um pouco diferente, a começar pelo texto constitucional que ao invés de partir do 

sistema misto, público e privado, como aconteceu na saúde e na educação, partiu de um 

sistema tripartite: privado, público e estatal.  

 Artur da Távola (1987) na sua justificativa pela introdução da idéia da 
                                                 
49 Grifo nosso. 
 
50 A atividade estatal de condicionar a liberdade e a propriedade ajustando-as aos interesses coletivos designa-se 
“Poder de Polícia” (MELLO, 2003, p. 718). Vale ressaltar que Celso Bandeira de Mello discorda da 
nomenclatura usada para tal atribuição do Estado em face da fiscalização dos serviços públicos, mas por ainda 
no Brasil este tipo de atividade ser chamada dessa forma ele  (?????) 



 

 

complementaridade na Carta Magna de 1988, disse que não havia na sociedade apenas as 

forças do Estado e do capital e que, portanto, um sistema organizado por instituição da 

sociedade que funcionasse independente do Estado e do capital seria importante para a 

democracia.  

 Além desta relação, Távola acrescenta a sua justificativa para o sistema tripartite: a 

apropriação do Estado pelos interesses do capital, inclusive através das armas (numa menção 

à ditadura recém acabada) e uma necessidade de equilíbrio entre os sistemas, visto que no 

Brasil havia uma destinação praticamente exclusiva das concessões dos meios de 

comunicação social às instituições do capital. Esta diferenciação apesar de ser polêmica, visto 

que ela não encontrava paralelo em nenhum outro capítulo da Ordem Social, também não foi 

especificada na CF, tampouco foi objeto de preocupação de uma lei posterior. A explicação 

de Artur da Távola só existe nos anais das discussões constituintes, nunca foi aprovada por 

parlamentares e tão logo não tem força de lei. A compreensão destas três figuras jurídicas, 

como está positivada, deixa aberta qualquer interpretação que se queira fazer das funções e 

obrigações de cada sistema. 

 Aqui é importante ressaltar a curiosidade de, mesmo estando na mesma comissão e 

subcomissão da educação e de também ter sido alocada no mesmo título da saúde, a 

comunicação ter sido regulada de forma tão diferente. Se a justificativa inicial é fazer valer 

uma força social que não se encontra dentro do Estado e do Capital, por que este raciocínio 

também não foi feito com relação à educação e a saúde naquele momento? 

 Também curiosa é a forma com que, quase uma década depois de se positivar para 

comunicação o público não-estatal (na Constituição de 1988), a reforma neoliberal (na década 

de 1990) veio propor mudanças neste sentido tentando introduzir em vários outros setores (a 

partir de outras justificativas, é certo) esta figura do público não-estatal. 

 Sabe-se que de fato é diferente a construção da proposta do público não-estatal para a 



 

 

comunicação, que certamente teve uma raiz liberal, mas que teve condicionamentos mais 

conjunturais. Ambas são liberais, mas podem ser diferenciadas a partir da compreensão e 

análise dos momentos em que elas foram propostas.  

 A concepção tão mais liberal quanto mais privatista das comunicações fez com que na 

radiodifusão, por exemplo, as políticas neoliberais não representassem o impacto que 

representou para a saúde e a educação, por exemplo. Cabe registrar que nas telecomunicações 

foi diferente. Para as telecomunicações, o projeto neoliberal conseguiu, pode-se dizer, uma 

das suas melhores atuações. Um setor que era monopólio do Estado foi revertido para 

iniciativa privada, que atualmente opera 100% dos seus serviços, sob a vigilância de uma 

agência reguladora, e consegue alterar as mais variadas leis a seu favor. Houve pouca 

resistência organizada à privatização das telecomunicações no Brasil. Para se enquadrarem às 

mudanças que privatizaram o setor, as telecomunicações precisaram ser separada da 

radiodifusão; resultado também da força dos radiodifusores que não desejavam atualização 

das leis que de caducas contribuía com eles. Como a radiodifusão era um serviço que não 

precisava ser privatizado, visto que já funcionava nessa lógica, houve um grande acordo para 

separação das telecomunicações da radiodifusão.  

 Portanto, não houve regulação coordenada, do tipo lei geral, do setor de radiodifusão no 

Brasil durante o período em que se desenham as políticas neoliberais. Vale reafirmar que isso 

ocorre justamente porque este já era um setor suficientemente privatizado e já funcionava na 

lógica que vinha sendo implementada nos outros setores sociais. Entretanto, as mudanças nos 

Art. 222 que alterou a porcentagem de capital estrangeiro, a lei do Cabo, a da Radiodifusão 

Comunitária e, portanto, todas as regulações fatiadas da radiodifusão foram motivadas por 

influências neoliberais.  

 O empresariado do setor da radiodifusão só vai começar a se sentir ameaçado e volta a 

ter que se preocupar com disputas, quando entra em debate o padrão a ser adotado pela TV 



 

 

digital no início dos anos 2000, pois começa uma disputa entre eles e os operadores de 

telecomunicações. Posteriormente, o projeto do governo de colocar no ar o sistema público da 

radiodifusão, através da EBC, também vem dar trabalho aos radiodifusores. Este projeto foi 

recebido de forma negativa pela imprensa comercial, que representa os interesses dos 

radiodifusores e que  tentou de diversas formas reduzir os verdadeiros problemas à acusação 

de que a proposta do governo era a de construção da “TV do Lula”, e que esta seria uma 

“estatal” chapa-branca. 

 

3.1.3. Especificidades da Comunicação  

 

 Não se pode, portanto, deixar de resgatar uma idéia que aqui já foi apresentada e que, de 

certa forma, contribui para justificar a diferença da regulação da comunicação com relação à 

saúde e à educação, que é a sua condição de Aparelho Privado de Hegemonia e parte 

integrante das Indústrias Culturais. Rebouças (2004) lembra que os processos que envolvem 

as Indústrias Culturais são de natureza especial e merecem ser observados a partir das suas 

próprias lógicas. A saber: a grande influência que a comunicação, por exemplo, tem sobre 

questões sociais, culturais e políticas; a dificuldade de enquadrar a regulação deste setor na 

área puramente econômica ou social e também as conseqüências para fluxo de idéias em uma 

sociedade.  

 Por ser também um dos Aparelhos Privados de Hegemonia, um dos mais fortes e 

eficazes da contemporaneidade, os meios de comunicação são espaços de predominância do 

poder hegemônico que ao mesmo tempo em que se utiliza deles para dar sustentabilidade aos 

seus discursos reproduze neles a sua forma de organização privatista e as suas relações 

comerciais.  

 



 

 

3.1.4. A positivação da comunicação a partir da lógica identificada na Saúde e na Educação  

 

 Feitas as devidas análises comparativas e ressalva às diferenças entre os setores, cabe 

agora ver a pertinência de desenhar a regulação da comunicação a partir das lógicas e modelos 

aqui apresentados. Se seguidos os parâmetros da positivação da saúde e da educação na 

Constituição de 1988 a comunicação teria também apenas dois sistemas: o público (que 

também é estatal principalmente pela sua forma de financiamento) e o privado (que pode ou 

não ser comercial), dentro de um Sistema maior que poderia ser o Sistema Nacional de 

Comunicação. Importante é ter um sistema que represente unidade entre as vertentes pública e 

privada, para que esta última não se sinta autônoma ou diferente da primeira em termos de 

função pública. 

 Como sistema público/estatal seriam entendidas as entidades, órgãos e empresas 

públicas criados ou incorporados, mantidos e gerenciadas pelo poder público. Assim como na 

saúde, para esta gestão poderiam ser criados os mais diferentes órgãos de participação 

popular, como os conselhos municipais, estaduais e o conselho nacional, todos com os 

necessários mecanismos de autonomia com relação aos governos e ao mercado. O sistema 

estatal não deve ser aparelhado pelo governo, e para tanto, devem-se criar mecanismos de 

controle social para que isso não ocorra. Contudo, ele também deve prever canais 

direcionados à comunicação institucional dos poderes executivo, legislativo e judiciário.  

 Deve estar previsto na dotação orçamentária do Estado o financiamento deste sistema 

por mecanismos de fundo fixo, com percentuais estabelecidos por lei, para que também a 

aprovação de verbas não dependa dos governos e parlamentares. 

 O sistema privado seria aquele que, por oposição, não seria mantido nem administrado 

pelo Estado. Dentro deste estariam divididos em comercial e não-comercial, os com fins 

lucrativos e os sem fins lucrativos, respectivamente. Com fins lucrativos são aqueles cujas 



 

 

fontes de financiamento são advindas quase exclusivamente da publicidade e/ou da venda dos 

seus serviços (no caso das radiodifusoras a cabo). Entre os veículos sem fins lucrativos 

estariam as comunitárias e as universitárias geridas por instituições de ensino superior (aqui 

vale fazer uma ressalva, visto que seria problemático encaixar as instituições públicas de 

ensino superior que operam este tipo de concessão como privada sem fins lucrativos).  As sem 

fins lucrativos, como na educação e na saúde poderiam ter parte do seu financiamento advinda 

do Estado, mas também devem ter outras fontes de financiamento.  

 Sem entrar em maiores detalhes de como se daria a organização de cada uma das 

possíveis figuras jurídicas na comunicação ficaria mais ou menos desta forma a 

sistematização de uma proposta (não fechada) baseada na regulamentação da saúde e da 

educação: 

Sistema Nacional de Comunicação 

 
Conselho Nacional de Comunicação Social – órgão responsável pela aprovação das 
outorgas, regulação, regulamentação concedidas pela União e fiscalização das atividades de 
comunicação eletrônica e de massa sejam elas privadas ou estatais. O Conselho deve ser 
composto por membros dos governos e da sociedade civil, com as responsabilidades de 
garantir a pluralidade de vozes, a riqueza cultural e a inserção das diversas localidades do 
país. Esta composição deve ser amplamente discutida e aprovada dentro de um processo de 
Conferências Municipais, Regionais e Nacional de Comunicação.   

 
Sistema Privado Sistema Público 

 
Comercial – com fins lucrativos, mas 
também subordinada às normatizações do 
Sistema Nacional de Comunicação 

Sua outorga, concessão ou autorização deve 
ser, além de aprovada, fiscalizada pelo 
Conselho Nacional de Comunicação. A 
renovação das mesmas deve passar por 
mecanismos de controle público. 

Governamental/Institucional – com função 
de noticiar atos dos três poderes. Gerido 
pelos representantes de cada poder, com 
controle público. Exemplos: NBR (mas que 
deve ser ligada à Secretaria de Comunicação 
da Presidência da República e não à Empresa 
Pública de Comunicação); TVs e Rádios do 
Senado, TVs e Rádios da Câmara dos 
Deputados e também das respectivas 
representações locais do Poder Legislativo; 
TVs e Rádios do Poder Judiciário.    

O financiamento destes veículos são 



 

 

financiamentos públicos, previsto por cada 
órgão e aprovado pelo Poder Legislativo e 
pelo Conselho Nacional de Comunicação. 

Não Comerciais - Sem Fins Lucrativos – 
filantópico, Universitário51, comunitária. 
Estas por suas vez podendo receber auxílios 
do Estado e também estando livres para 
buscar suas fontes alternativas de 
financiamento.  

Sua outorga, concessão ou autorização deve 
ser, além de aprovada, fiscalizada pelo 
Conselho Nacional de Comunicação. A 
renovação das mesmas deve passar por 
mecanismos de controle público. 

Não Governamental/Institucional – Gestão 
compartilhada, transparente, democrática e 
representativa. Construída a partir do 
processo de Conferências.  

Financiamento público/estatal, com 
destinação orçamentária garantida por 
legislação específica como a porcentagem 
garantida à saúde e a educação, por exemplo. 

Cabe ao Conselho Nacional de Comunicação 
fiscalizar suas atividades e garantir o 
estabelecimento de controle público. 

 

 Vale ressaltar, que na radiodifusão, a exploração do serviço não é livra à iniciativa 

privada, como acontece na saúde e na educação, a execução tal serviço somente pode ser feita 

mediante concessão, permissão ou autorização do Estado. A mais importante contribuição 

desta reflexão se dá pela compreensão de que os diferencia não é o compromisso com o 

interesse público, este compromisso, como bem explicou Mello (2003), é dever de todos que 

prestam um serviço público. Os princípios são igualmente válidos para a totalidade do 

sistema, estando, portanto, a manutenção da exploração privada do serviço público 

condicionada ao cumprimento total dos princípios e deveres estabelecidos no momento da 

autorização, outorga ou concessão, por exemplo. Para isso é necessário atualizar as leis e 

criar, principalmente, instrumentos/órgãos fortes, eficazes, representativos, transparentes e 

democráticos de controle público do sistema de comunicação. 

 Contudo, as especificidades da forma com que é concedida a exploração das 

comunicações podem gerar também outras propostas.  

                                                 
51  Um problema que vale ser problematizado se pensada a regulamentação da comunicação a partir dessa lógica 
é a alocação das Universitárias exploradas por Instituições Públicas de Ensino Superior (IFES). As IFES não são 
órgãos ligados ao Poder Público Estatal, sejam elas federais ou estaduais e, assim sendo, não podem ser 
encaradas como privadas mesmo que não comerciais.  



 

 

 

3.1.5. A positivação da comunicação a partir da sistematização de idéias apresentadas ao 

longo da pesquisa 

 

 Como já foi dito no Capítulo I (item 1.5), e ainda de acordo com Celso de Mello (2003) 

há diferentes imposições constitucionais quanto aos serviços públicos no Brasil. O serviço de 

radiodifusão o Estado tem obrigação de prestar, mas também tem obrigação de conceder, ou 

seja, além de não poder ter exclusividade sobre o serviço, o Estado deve, por meio de 

concessão, permissão ou autorização, outorgar a exploração a terceiros. Já a saúde e a 

educação são serviços públicos que o Estado tem obrigação de prestar, mas sem exclusividade 

e não cabe a esses dois tipos de serviço concessão ou permissão, eles são livres à iniciativa 

privada, sendo necessária apenas autorizações e fiscalizações para o seu funcionamento como 

citado acima. 

 O mais irônico em toda esta situação é o fato de que juridicamente uma concessão ou 

permissão, que acontece na maioria dos casos da radiodifusão, são acordos em torno de 

serviços privativos do poder público e por isso caberia mais fiscalização do Estado. O que não 

acontece. A saúde e a educação são infinitamente mais controladas e fiscalizadas pelos órgãos 

responsáveis do que às comunicações.52  

 Vários são os motivos para que as comunicações sejam objeto de concessões, 

permissões e autorizações53, além do já mencionado no parágrafo anterior; há de lembrar que 

                                                 
52

 O fato de a exploração privada das duas primeiras se dar também sob leis bem mais recentes facilita a 
adequação, é bom ressalvar. 
53 No âmbito das comunicações, as concessões são aquelas dadas para emissoras de TV e para Emissoras de 
Rádio de caráter nacional ou regional, isto é, para ondas curtas e para ondas médias em alta potência. A 
concessão é prerrogativa do Presidente da República e é dada sempre por decreto.  As permissões  são dadas 
para emissoras de âmbito local, como as FMs e as Mas de potência mais baixa. A permissão é prerrogativa do 
Ministério das Comunicações, e é dada por portaria. E, por fim, as autorizações são dadas para as rádios 
comunitárias, retransmissoras e repetidoras de rádio e TV. (INTERVOZES, Coletivo Brasil de Comunicação 
Social. As capitanias Hereditárias. In: Concessões de Rádio e TV: onde a democracia ainda não chegou. São 
Paulo, 2007. 27p.)  



 

 

o espectro eletromagnético por onde trafegam as ondas que dão origem a radiodifusão é, até 

então, finito e é também um bem público, sua outorga deve, por tanto, ser administrada por 

quem represente o interesse público e sua exploração deve ser concedida a quem melhor 

atender a tais interesses. Por assim ser, cabe ao Estado, o poder público, organizar a utilização 

deste espectro de forma a garantir o mais adequado uso deste bem. É importante ressaltar que 

a Lei 8. 987/95 que dispõe sobre as concessões e permissões de serviços público, regulando o 

Art. 175 da Carta Magna, só não regula as concessões e permissões de radiodifusão. Sendo, 

somente a lei Lei 2108/96, posteriormente regulamentada, que trata de tais tipos de 

concessões. Por ocasião de a primeira lei não dispor da regulação da radiodifusão, Mello 

(2003) faz o seguinte comentário: 

Este dispositivo refere que tanto a permissão quanto a concessão de serviços 
públicos far-se-ão “sempre através de licitação”, Contudo, entre nós, quando 
se trata de concessão ou permissão de rádio ou de televisão, tal regra é 
inteiramente ignorada, seguindo-se quando muito disfarçadamente, a velha 
tradição do mero favoritismo. Como se sabe, é grande o número de 
congressista que desfruta de tal benesse. Nesse setor reina – e não por acaso 
– autêntico descalabro. (MELLO, 2003, p. 655) 

 

 A regulação da comunicação por envolver diversos interesses diretamente relacionados 

ao poder concessionário - como foi no caso da constituinte, da privatização das 

telecomunicações, da exclusividade de não participar a princípio das leis de concessões e 

permissões, dentre outras – nunca foi eficaz e sempre trouxe consigo a idéia de privatização 

da coisa pública. 

 Pensada a partir dessa diferença crucial que tem a comunicação com relação à saúde e à 

educação (o fato de ter de ser objeto de concessões e permissão), a sua regulamentação pode 

ser considerada de outra forma. Adotada a lógica de caracterização do serviço público 

proposta por Celso Bandeira de Mello (2003) de que a submissão às leis do Direito Público é 

o que caracteriza o serviço público, outro modelo de regulação pode ser apresentado. Antes de 

apresentar um modelo alternativo, vale resgatar duas premissas apresentadas pelo jurista 



 

 

Celso de Mello: 1) que, mesmo quando os serviços públicos são prestados por terceiros por 

meio de concessão, autorização ou permissão, o Estado “assume como próprios, por serem 

reputado imprescindíveis, necessários ou apenas correspondentes a conveniências básicas da 

sociedade, em determinado tempo histórico” e também 2) o fato de que em se tratando 

especificamente da radiodifusão o Estado não pode permitir que este serviço seja prestado 

exclusivamente por terceiros, mas também é obrigado a oferecer em concessão, permissão e 

autorização.  

 A partir do apresentado: 1) o Estado é quem detém a propriedade sobre o espectro 

eletromagnético e é ele o responsável por conceder a permissão para exploração desse bem, 

seja via poderes executivos e legislativo, como acontece, ou através de órgãos auxiliares como 

o Conselho de Comunicação Social, como foi proposto durante a constituinte; 2) O Estado 

tem obrigação de prestar por si ou por criaturas suas e de conceder a figuras não estatais, tal 

serviço; 3) a radiodifusão é um serviço público e, portanto, deve, independente de quem seja o 

seu concessionário, permissionário ou entidade autorizada a prestar tais serviços estar sob o 

regime de direito público; 4) Deve também estar submetida a controle público e a participação 

social. 

 Ainda para compreensão da proposta alternativa, vale ressaltar que esta vai partir da 

idéia aqui defendida por alguns autores dentre eles Ramos (2008) e Bucci (2008) - para 

ficarmos apenas nestes dois exemplos - de que a diferença entre público e estatal é uma 

“armadilha normativa” e que teve como contexto – como foi apresentado no capítulo sobre a 

formulação do Art.223 – a crise de confiança no Estado como representante dos interesses 

social e promotor dos bens públicos. Essa foi uma crise que simbolicamente foi sustentada 

pela descrença tanto da direita, que historicamente quis respaldar o mercado para os fins de 

promotor dos bens públicos, como por parte da esquerda que perdia a esperança no Estado 

depois da derrocada da experiência soviética.  



 

 

 A não diferenciação entre público e estatal é aqui adotada por se entender o Estado, 

como já foi exposto, a partir da teoria gramsciana, como um espaço privilegiado de disputa 

entre as classes sociais54 e não apenas um aparelho estático da burguesia e, portanto, não 

necessariamente um fim em si mesmo ou “um mal irremediável”. Muito pelo contrário, 

mesmo com todos os problemas pelos quais historicamente passou o Estado Brasileiro, 

acredita-se, assim como expõem os economistas políticos, que o Estado “através das 

competências constitucionais que detém por meio de regulamentações específicas é 

praticamente a única instituição que pode garantir o exercício das liberdades públicas na 

informação e na comunicação” (MURCIANO in SOUZA, 2006, p 105).  

 Outro fator importante para ser rechaçada aqui a diferenciação entre o público e o 

estatal na regulação da comunicação é a falta de paralelo nos dois outros setores comparados, 

saúde e educação, e também a não referência a esta diferença em larga literatura de diversos 

campos pesquisada para esta pesquisa. O que descarta esta diferença como algo crucial para a 

independência dos meios de comunicação frente aos governos. Vale ressaltar, tão somente, 

que aqui não está se negando uma diferença entre os termos, ou entre a necessidade de se 

compreender o que é público e o que é estatal individualmente. Aqui, é importante que fique 

claro, defende-se não diferenciar para reafirmar o estatal como necessariamente público, 

mesmo que a recíproca não seja verdadeira. Um conceito não está limitado ao outro, mas eles 

podem e devem, em determinados momentos, serem usados como sinônimos a fim de não 

conceder espaços para a privatização da coisa pública a partir dos interesses governamentais. 

A verdadeira diferença que precisa ficar clara para se pensar a regulamentação da 

comunicação é entre Estado e Governo, ou entre veículos governamentais ou não-

governamentais ou institucionais e públicos, ou como se queira chamar.  
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 Embora se saiba que esta disputa não se dá em pé de igualdade entre as classes sociais. 



 

 

SISTEMA NACIONAL DE COMUNICAÇÃO 

 

Obs.: a classificação aqui se dá pela caracterização do serviço – é um serviço público que deve estar 

sob a lógica dos serviços públicos e do direito público independente da sua forma de captação de 

recursos ou gestão. 

Conselho Nacional de Comunicação Social – órgão responsável pela aprovação das 
outorgas, regulação, regulamentação concedidas pela União e fiscalização das atividades de 
comunicação eletrônica e de massa sejam elas privadas ou estatais. O Conselho deve ser 
composto por membros dos governos e da sociedade civil, com as responsabilidades de 
garantir a pluralidade de vozes, a riqueza cultural e a inserção das diversas localidades do 
país. Esta composição deve ser amplamente discutida e aprovada dentro de um processo de 
Conferências Municipais, Regionais e Nacional de Comunicação.   

 

Obs.: para fiscalização do cumprimento das normas e princípios do serviço público há de se 

ter um órgão autônomo e independente do governo e do mercado e que seja representativo das 

diferentes forças políticas e representações socioculturais 

Sistema Público Sistema Comercial 

 
• Governamental/Institucional 

- NBR 

- TV Senado/Rádio Senado 

-TV Câmara/Rádio Câmara 

- TVs Assembléia/TVs Câmara 
(municipal) 

Obs.: gestão e financiamento ligados aos 
órgãos de assessoria de comunicação de cada 
um dos poderes e não a empresas públicas de 
comunicação. 

Obs.: Sua atividade deve ser fiscalizada pelo 
Conselho Nacional de Comunicação, que por 
sua vez deve garantir mecanismos de 
controle público e participação social. 

 

• Comercial 

- redes de comunicação que têm sua principal 
fonte de renda a publicidade e que não pode 
receber verbas do Estado para sua 
manutenção. Como todas as emissoras dos 
demais sistemas faz parte do serviço público 
de comunicação e deve portanto estar em 
consonância com o sentido do serviço 
público outorgado para sua exploração, 
podendo, se descumprida as regras da 
concessão, permissão ou autorização perder o 
direito de exploração.  

- Sua outorga, concessão ou autorização deve 
ser, além de aprovada, fiscalizada pelo 
Conselho Nacional de Comunicação. , que 
por sua vez deve garantir mecanismos de 
controle público e participação social. 

 A renovação das mesmas deve 
passar por mecanismos de 



 

 

• Educativas/Culturais (o que 
poderia ser uma EBC) 

Obs.: Gestão ligada a empresas públicas de 
comunicação de caráter nacional com 
financiamento previsto por leis, sem que a 
dotação orçamentária que fique à mercê de 
aprovação do executivo ou legislativo. Com 
possibilidade de em menor parte ter o 
complemento do financiamento feio por 
meio de apoios culturais. 

Obs.: Sua atividade deve ser fiscalizada pelo 
Conselho Nacional de Comunicação, que por 
sua vez deve garantir mecanismos de 
controle público e participação social. 

• Universitárias 

Obs.: gestão ligada às instituições de ensino 
superior com caráter local ou regional 
(estados ou cidades) e com financiamento da 
própria instituição 
concessionária/permissionário e em menor 
grau com financiamento do Estado, com 
previsão orçamentária que leve em 
consideração a capacidade de captação da 
instituição diferenciado, por exemplo,  a 
porcentagem destinada às organizações 
ligadas à instituições públicas e às privadas. 

Obs2: Cabe aqui explicitar que, por se 
tratarem as Universitárias juridicamente não 
existem sem que seja pela lei que cria a TV a 
Cabo, exceto a do Rio Grande do Norte e a 
de Pernambuco. Contudo, a proposta aqui é 
que elas se tornem um tipo autônomo de 
concessão como são as educativas. Outra 
peculiaridade é com respeito a sua 
fiscalização, ela deve se dar também 
mediante atuação de Conselhos Estaduais de 
Comunicação, que apesar de não terem 
função de apreciação das outorgas, devem 
trabalhar no sentido de garantir mecanismos 
de controle público e participação social. 

• Comunitárias 

Obs.: gestão ligada às associação de 
moradores, povos tradicionais, etc. de 
abrangência local e com financiamento em 
sua maior parte feito por captação da 

controle público. 



 

 

organização concessionária/permissionária, 
podendo o Estado, contribuir com 
porcentagem estabelecida por leis, como 
acontece no exemplo acima.  

Obs2: As comunitárias também merecem 
ressalvas quanto a sua forma de exploração 
que é por autorização e não por concessão, 
como se dá para as emissoras de âmbito 
nacional e regional; ou por permissão, como 
se dá para emissoras de rádio AM ou FM de 
baixa potência em âmbito local. Neste caso, a 
responsabilidade para outorga de tal 
exploração é do Ministério das 
Comunicações e fiscalização ocorre por 
intermédio da Anatel.  Aqui cabe o 
apontamento de que seria interessante 
encontrar propostas que alterassem o 
contrato de exploração e a forma de 
fiscalização. Esta última, deveria se dá 
através de órgãos locais, como Conselhos 
Municipais de Comunicação, e deveria ter 
como prerrogativa uma consulta à 
comunidade/região para qual a emissora 
preste tal serviço.   

 

 Aqui foram sistematizadas apenas duas das possíveis formas de se compreender a 

regulação da comunicação. Uma a partir das experiências apresentadas pelos modelos da 

saúde e da educação, já regulamentados, que ao longo dos vinte anos de promulgada a 

Constituição ainda sofrem com problemas de diferentes ordens, mas que enquanto modelo 

ainda não foram superados; e outra a partir da sistematização do cruzamento das 

possibilidades  e das contribuição de vários autores feita no Capítulo IV.  

 Na primeira proposta, a sistematização se deu por consideração do modelo jurídico da 

exploração do serviço. Dessa forma, a definição de o sistema ser ou não comercial, passa a ser 

mais forte do que ser ou não privado. A determinação de privado não traz, por exemplo, na 

primeira proposta, o caráter “de comercial” que esse tipo de concessão adquiriu ao longo dos 

anos, mas sim, de qualquer forma de organização que não seja explorada por órgãos direta ou 



 

 

indiretamente ligados ao poder público. Um tipo de reflexão que aponta para a necessidade de 

uma revisão não só do conceito de público e de estatal, mas também o de sistema privado 

dentro da lógica dos serviços públicos.  

 Já a segunda proposta, por sua vez, a base está na concepção da exploração e forma de 

organização do que necessariamente na sua concepção jurídica, e por isso, foi optado por 

deixar as Universitárias e as Comunitárias no sistema público. Ambas propostas partem de 

duas idéias básicas aqui defendidas: a primeira delas a de que são necessários apenas dois 

conceitos, o de público e privado ou de público e comercial para se organizar os sistemas, e 

não mais a complementaridade tripartite de público, privado e estatal. Sendo, entendido pra 

fins desta regulação, o estatal como público; e também, compreendido como estatal todo o 

serviço público de radiodifusão, pois, como prevê a Constituição Federal, é o Estado o titular 

deste serviço e, portanto, o único que pode conceder tal outorga a terceiros.  

 A outra idéia, que também deriva da anterior, é a de que, seja a radiodifusão explorada 

pelo poder público ou por terceiros, ela deve seguir as normatizações de um serviço público; 

com controle e participação social, por exemplo. Por isso, a persistiu-se na existência de um 

Conselho Nacional de Comunicação, que fosse deliberativo e representativo.  

 Nenhuma dessas propostas aqui apresentadas são modelos fechados e tampouco 

conseguiu-se aqui esgotar as possibilidades de se pensar a regulação da radiodifusão. Ficam 

aqui, ao menos esta é a pretensão, propostas para se pensar, refletir e problematizar uma 

regulamentação que é urgente.  

  

 

 

 

 



 

 

Considerações finais 

 

Inicialmente, esta dissertação pretendia encontrar propostas para os conceitos de 

sistema privado, público e estatal previstos pelo princípio da complementaridade positivado 

pela Constituição de 1988. Ao longo da pesquisa, foi identificado um problema anterior, e que 

precisava ser investigado: a diferença entre os conceitos de público e estatal. Esta diferença, 

que traz consigo uma série de conceitos e de posições políticas e ideológicas, foi nessa 

dissertação de várias formas explorada. 

De início, foram identificadas duas posições sobre a pertinência ou não desta 

diferenciação. A primeira delas, em consonância com a tese defendida por Artur da Távola - 

relator da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e 

da Comunicação da Assembléia Nacional Constituinte e responsável por esta diferença entrar 

no art.233 - indicava a necessidade de um público-não estatal a partir da idéia central de que 

não existem apenas as forças do mercado e do Estado, e que a sociedade deveria também ter 

um espaço livre das pressões provenientes destes dois modelos. Esta foi uma posição 

defendida durante muito tempo por acadêmicos e também pelo movimento de luta pela 

democratização da comunicação.  

A segunda posição foi sistematizada e publicada recentemente e surgiu a partir da 

problematização do caráter liberal da proposta inicial, que diferencia o público do estatal. O 

problema é levantado também por autores que durante a Constituinte defenderam a 

complementaridade tripartite. A justificativa para os que defenderam à época o que hoje 

consideram uma “armadilha normativa” (RAMOS, 2008) foi a crise pela qual a instituição 

Estado passava no final da década de 1980.  

De um lado, a direita proclamava o fim da era do Estado promotor, do Estado de Bem 

Estar Social, e festejava a ascensão do neoliberalismo e a abertura para o capital de mercados 



 

 

antes fechados ou semi-fechados para exploração comercial. Do outro lado, a esquerda 

também perdia a suas esperanças em um Estado promotor e regulador completamente 

imbuído do espírito democrático, pois ruía a União Soviética e junto com ela a esperança de 

algumas mudanças que não foram feitas, inclusive com relação às políticas de comunicação. 

O que restou à esquerda, outrora defensora de um Estado forte e promotor, foram as dúvidas a 

respeito de qual seria a alternativa ao mercado. 

Aliada à decepção com o Estado Soviético, estava também uma descrença total com o 

Estado Brasileiro recém saído de uma ditadura que aparelhou os meios de comunicação de 

massa e usou do seu poder de polícia para perseguir e até matar os que se insurgiam contra o 

sistema. Esta turbulência, que teve seu princípio em meados dos anos 1980, com o fim da 

ditadura militar, e perdurou até depois do fim da URSS, fez com que houvesse, até mesmo 

por parte da esquerda, um apoio ao projeto de um público não-estatal para as comunicações 

naquele momento. Sabia-se que ali estava um importante Aparelho Privado de Hegemonia e 

que até então vinha sendo utilizado com fins privados pelos governantes que representavam o 

Estado.  

Vale registrar que atualmente a conjuntura político-econômica mundial passa, mais 

uma vez, por mudanças significativas com relação à disputa de poder e de atribuições entre 

Estado e mercado. A grande crise, que teve início (publicamente) em meados de 2008, coloca 

em xeque novamente capacidade do mercado regular de forma satisfatória a economia, e 

sendo assim, põe outra vez o Estado como regulador (ao menos, de início, da economia) e 

como ponto de equilíbrio. Assim como na Grande Crise de 1929, o Estado voltou a ser 

acionado para socorrer o mercado e segurar a crise.  Já se pode ver, nos discursos dos 

presidentes dos países mais conservadores, como do recém-eleito presidente dos EUA, que o 

Estado vai voltar a ter um papel regulador.  



 

 

Anos depois do debate grado pela crise do Estado, alguns acadêmicos, dentre eles 

Bucci (2008), Ramos (2008), Bolaño e Brittos (2008) começaram a desconstruir a idéia de 

que o estatal não é público e que tudo que é estatal é necessariamente apropriado de forma 

autoritária pelo governo. Para tanto, foi proposta uma distinção que conserva a qualidade de 

servidor público do Estado e não de instrumento e aparelho exclusivo e imutável do 

governante, que é a distinção entre Estado e Governo. 

Esta posição, em sua raiz, compreende o Estado como o poder público. A idéia que 

permeia a defesa desses autores não é a de que o Estado será sempre o defensor do bem 

público, mas tampouco que ele será sempre usurpador e privado. O Estado, a partir desta 

compreensão, é um espaço em disputa, muitas vezes apropriado por uma elite econômica e 

política que o privatiza, mas que também, pela sua própria forma de organização, tem que 

fazer concessões para a classe que não é hegemônica. Quando ocorre de a classe 

economicamente dominante não dirigir o Estado, as concessões também ocorrem, sendo que, 

por sua vez, para os interesses do capital. Enfim, o Estado representa o consenso possível em 

uma eterna disputa entre interesses de diferentes classes. Contudo, vale ressaltar, no sistema 

capitalista, essas classes não disputam em pé de igualdade. O que vai justamente determinar a 

atuação do Estado é a correlação de forças econômicas e políticas, as alianças e a 

disponibilidade para que o governo eleito, mediante apoio popular ou não, siga na construção 

da sua hegemonia continuar ou não na direção do Estado. Estar no governo não 

necessariamente significa ter total poder de mando, assim como foi visto que, estar positivado 

nas Constituições ou nas leis não significa ter eficácia.  

O Estado, longe de ser a encarnação do bem ou do mal, é, no processo de disputa  

dentro do modelo capitalista, uma das poucas instituições que democratizada é capaz de fazer 

a mediação entre as classes sociais e instrumentalizar a população a partir do que se constitui 

enquanto interesse público.   



 

 

Na opinião do jurista Fábio Konder Comparato, o Estado deve superar a dicotomia 

Estado-Sociedade Civil, sobre a qual, segundo o autor, se fundou o compromisso histórico 

entre capitalismo e democracia representativa no século XIX. Superada esta falsa dicotomia 

resolve-se também o problema do público não estatal, porque se não há Estado sem Sociedade 

Civil - pois esta categoria junto com a Sociedade Política compõe o Estado -, não há estatal 

sem ser público. Contudo, há de se construir na disputa pelo aparelho estatal a sua 

“desprivatização”, deve-se fazer do Estado, efetivamente, o principal servidor público. Esta 

não é uma tarefa fácil, mas também não é impossível.  

A partir do entendimento aqui construído, vale deixar claro que a desprivatização do 

Estado passa pela desprivatização dos serviços públicos, dentre eles a comunicação. A 

comunicação, principalmente a que funciona como serviço público, ou seja, os veículos 

ligados à radiodifusão, constitui o cerne da esfera pública, e as idéias que permeiam a 

sociedade passam incondicionalmente por este espaço de disputa. A privatização da esfera 

pública nos moldes que acontece no Brasil, com um sistema comercial amplamente 

dominante e sem controle público, contribui para a privatização do serviço público e do 

Estado e não para o contrário. 

Os economistas políticos críticos da comunicação identificam, segundo Murdock 

(apud Lopes, 2006, p. 18), a incompatibilidade entre o capitalismo e a democracia como 

fundamental e estrutural. Para eles, o fato de os serviços culturais e de comunicação serem 

propriedade privada de acionistas, cujo maior interesse é aumentar o rendimento do seu 

investimento ou desenvolver suas ambições econômicas ou políticas, privilegia os interesse 

particular em detrimento do interesse público. Estes autores insistem em bater na tecla da 

incompatibilidade do exercício privatizado deste serviço com a efetivação do direito pleno ao 

seu exercício público; ou seja a seu exercício por um número cada vez maior de pessoas e que 

represente as mais diferentes culturas e formas de pensamento.  



 

 

Esta contradição não pode ser menosprezada, pois ela é parte fundamental do debate 

proposto nesta pesquisa. A diferenciação dos sistemas foi estudada com base em três modelos 

de comunicação: privado, público e estatal. Portanto, deve-se atentar para as diferentes 

leituras que envolvem esta complexa relação entre o modelo privado/comercial e a exploração 

do serviço público da radiodifusão, visto que a construção de uma esfera pública democrática, 

onde está pressuposta a cidadania efetiva, depende de um sistema de comunicação baseado 

nos princípios igualmente democráticos. 

Fábio Konder Comparato, em seu texto A democratização dos meios de comunicação 

de massa (2000), diz que esta contradição não diz respeito apenas à industria cultural ou à 

comunicação. Para Comparato, a incompatibilidade está desde a estrutura entre o capitalismo 

e a democracia e vai se refletir – como no Brasil pode se ver – nas relações com o Estado, .  

Dada a visceral incompatibilidade entre o capitalismo e a democracia 
efetiva, a soberania do capital não pode, logicamente, ficar confinada ao 
terreno econômico-empresarial: ou os detentores do capital se organizam 
para afastar o povo do controle efetivo do Estado, ou o povo acaba se 
organizando para afastar os capitalistas do controle do sistema econômico. 
Como costumam dizer os juristas de minha geração, tertium non datur, isto 
é, traduzido em linguagem política atual, não existe a terceira via proposta 
pelos pseudo-socialista. (COMPARATO, 2000, p.194-195) Mal 
 

O jogo político e econômico consegue muitas vezes legislar mais do que as próprias 

leis positivadas. Como de forma muito lúcida externou o jurista Marcelo Neves (2007), 

muitas leis são positivadas como álibi tanto por motivos de reconhecimento internacional 

como também como forma de criar falsos consensos. Na maioria das vezes, isso se dá através 

da aprovação de uma regulação progressista que, sabe-se, tão cedo não será regulamentada. 

 Por mais que: 1) o ambiente regulatório da comunicação seja ainda muito arcaico; 2) 

que as leis que regulamentam a matéria de forma mais abrangente são anteriores a sua 

positivação na Carta Magna de 1988; 3) e mesmo sabendo que na própria Carta poder-se-ia 

ter ido muito mais além; o Capítulo da Comunicação Social ainda pode ser considerado um 



 

 

avanço (perto do que o setor comercial defendia para ele), que acabou como uma legislação 

álibi. 

A correlação de força, a hegemonia dos interesses do capital dentro da radiodifusão, 

inclusive a força e representatividade do empresariado do setor dentro dos poderes da 

república, nunca permitiram que os artigos considerados decisivos para a “democratização” 

da radiodifusão fossem regulamentados, nunca permitiu que uma Lei Geral das 

Comunicações - que atualizasse o antigo Código Brasileiro de Comunicação de 1962 -  fosse 

aprovada. Vale ressaltar que onde houve regulamentação posterior à Carta Magna, houve 

também hegemonia dos interesses do capital, até mesmo na regulação do Conselho de 

Comunicação Social, pauta do movimento que lutava por democratização nos meios de 

comunicação.  

 Espera-se para o ano de 2009 a primeira Conferência Nacional das Comunicações, 

enquanto a da Saúde está na sua 13ª edição e a da Educação na sua 5ª edição. A primeira 

Conferência Nacional das Comunicações pode ser um grande passo para a difusão e quem 

sabe positivação da comunicação como um direito humano fundamental. É tão somente a 

partir deste princípio que uma nova regulação para o setor merece ser pensada e, a partir daí, 

ela deve assumir o desafio de além de atualizar as regulamentações existentes, desconstruir as 

fragmentações impostas pelas políticas neoliberais, como, por exemplo, a que separou as 

telecomunicações da radiodifusão.  É preciso rever o próprio capítulo da Comunicação Social 

na Constituição Federal, que pela conjuntura em que foi elaborado trouxe consigo problemas 

estruturais e que não serão resolvidos com rearranjos legais. Um deles é o artigo aqui 

pesquisado, que apresenta problemas de ordem conceitual e que para além de ser regulado, 

precisa ser discutido, problematizado e, se necessário, superado.  

 Quem sabe esse período de mudanças no reposicionamento do Estado e do mercado na 

economia mundial e por sua vez também na promoção e regulação dos direitos sociais, 



 

 

advindas da crise do neoliberalismo, consiga trazer para o debate da 

regulação/regulamentação da comunicação questionamentos acerca do que aqui foi 

problematizado nesta pesquisa com relação ao Estado. 

 No Brasil, a construção de uma comunicação democrática passa necessariamente pela 

revisão do ambiente regulatório e do cumprimento de leis que são propositalmente 

esquecidas, mas passa também e, principalmente, pela participação popular tanto nos 

processos de elaboração e de fiscalização destas leis, como na própria construção simbólica 

feita via meios de comunicação. A construção de processos participativo e representativo 

depende também a sensibilização da sociedade para o tema da comunicação e a academia, 

mesmo sem os mecanismos mais eficazes de intervenção na esfera pública, não pode se furtar 

de fazer este debate, seja através de propostas ou de problematizações, mas deve, da sua 

forma, não só ser pautada mas também pautar a agenda pública sobre o tema. 
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