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Resumo: Compreender e apresentar as relações entre poder e mídia nos espaços públicos, 

mediados pelo jornalista inserido em uma imprensa vulnerável devido à pressões políticas 

e publicitárias são os objetivos principais deste trabalho. Com base nas discussões 

teóricas envolvendo arenas públicas arendtianas e espaços públicos habermasianos, 

apresentamos ainda as configurações latino-americanas para as tramas das mediações que 

envolvem a relação entre cultura, política e comunicação, segundo Martín-Barbero. 

Como proposta de experiência externa às condições anteriores, expomos a crise 

envolvendo a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), surgida entre 2007 e 2008 como 

marco imperfeito de um sistema público de comunicação no país. Entre 2016 e 2017, a 

Empresa passou por mudanças drásticas a partir do impeachment da então presidente do 

Brasil, que reconfiguraram as características de mídia pública previstas em lei federal. 
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Introdução 

Os meios de comunicação têm grandes dificuldades de cumprir suas promessas de 

pluralidade e de dar voz aos diversos atores sociais, garantindo que a ampla parcela de 

segmentos existentes na sociedade esteja representada no debate público. A concentração 

da propriedade, tendência do desenvolvimento do capitalismo, existe já a partir de meados 

do século XX e se aprofundou na sua última década. O fenômeno chamado por Ignácio 

Ramonet (2003) de “globalização neoliberal”, que ganha força nos anos 1990, leva a 

formação de grandes conglomerados de mídia, que por sua vez, vai restringir as 

possibilidades de acesso ao debate público. Isso porque a concentração reduz a 

diversidade de emissores e de opiniões disponíveis (SILVEIRA, 2004, p. 97-99). Ao 

reduzir quantitativamente a possibilidade de versões e de interpretações, essa 

concentração não só reduz o debate na esfera pública, como também fere a própria 

concepção liberal de que a verdade seria resultado do choque de ideias e do pluralismo 
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de órgãos de informação. Estas discussões, assim como questões envolvendo opinião e 

comunicação públicas e jornalismo em mídias públicas e privadas, seguem pertinentes 

em nossas pesquisas4. 

Como já abordamos anteriormente neste mesmo Grupo de Pesquisa da Intercom 

(DIAS, 2015), os conceitos e agentes citados acima necessitam de um Estado democrático 

responsável pelas concessões e possível incentivador de uma mídia pública que possa 

servir de base para as mídias comerciais. Ambos estão contidos na Comunicação Pública, 

esta entidade que se apresenta em diversas formas, conceitos e práticas. No entanto, uma 

das principais alternativas para a democratização das mídias passa pelo estabelecimento 

de eficientes sistemas públicos de comunicação mas, ao contrário dos países europeus – 

segundo pesquisas levantadas por Omar Rincón (2002), Rosário Perez e Laura Saura 

(2009) – os Estados integrantes da América Latina ainda enfrentam problemas diversos. 

Sendo assim, o trabalho aqui proposto buscará mostrar as tensões entre conceitos e 

configurações da opinião, comunicação e mídias públicas; reforçar que o direito à 

comunicação é mais amplo e antecede o direito à informação; destacar a importância do 

jornalismo para evitar o desequilíbrio entre poderes e forças sociais; e, por fim, usar como 

exemplo a reconfiguração da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) em 2016, ano em 

que o impeachment altamente questionável de uma presidente eleita por voto popular foi 

o estopim para ações políticas e socioeconômicas que impuseram mudanças radicais junto 

à sociedade brasileira. 

Em nosso entender, tamanha é a preocupação em manter o complexo midiático 

estagnado em oligopólios que, no dia seguinte à destituição da presidente Dilma 

Rousseff5, a primeiríssima ação do novo governo foi a Medida Provisória6 (MP) de nº 

744, que alterou a Lei nº 11.652/2008 responsável pela criação da EBC. As principais 

mudanças impostas pela MP foram a revogação dos artigos 15 a 17 (que detalhava as 

configurações do Conselho Curador7, entidade responsável pela condução da EBC) e 

                                                           
4 Emerson Dias defendeu da tese intitulada “O jornalista brasileiro no sistema público de radiodifusão: Experiências 

profissionais nas emissoras da EBC”; Fábio Silveira pesquisa o tema “O futuro do jornalismo: o enfrentamento das 

mudanças provocadas pelas novas tecnologias junto à imprensa local e o impacto na seleção de notícias”. Ambos são 

professores na UEL, onde concluíram mestrado em Ciências Sociais, com ênfase em Ciência Política e Políticas Sociais. 
5 O impeachment foi votado e aprovado pelo Senado brasileiro em 31 de agosto de 2016. A Medida Provisória foi 

assinada dia 1º de setembro e publicada em Diário Oficial da União dia 2 de setembro de 2016. No Brasil, Medida 

Provisória é uma decisão unilateral do presidente da república para alterar leis em vigor, exceto as constitucionais. 
6 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11652.htm >. Acesso em 

16.jan.2017. 
7 O Conselho Curador era constituído por 22 membros: 15 representantes da sociedade civil; quatro do Governo 

Federal; um da Câmara dos Deputados; um do Senado Federal; e um representante dos trabalhadores da EBC. Em 

reuniões públicas e transmitidas ao vivo pela Internet, os membros avaliavam o desempenho da Empresa e orientavam 

as decisões dos diretores responsáveis. 
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alterações em outros artigos, como o 12 e o 18 (que tratam da subordinação do Presidente 

responsável pela Empresa). Em resumo: com a cassação dos conselheiros da Curadoria, 

a EBC passou gerida por indicados diretos do presidente da república. 

A questão a destacar aqui é que este episódio mostra a contínua influência e 

interferência política no âmbito de uma tentativa de comunicação pública efetiva, 

sistematizada e independente no Brasil. A MP 744/2016 (convertida pelo presidente 

Michel Temer, em 1º de março de 2017, na Lei nº 13.417) evidencia o desinteresse e o 

desvio de projetos do Estado para a mídia pública. Ao observar a trajetória da EBC, 

marcada por dificuldades desde o seu surgimento em 2008 até as reais ameaças de 

interdição e encerramento das atividades em meio à crise política brasileira atual, notamos 

interferência e empenho de segmentos político-empresariais pelo desmantelamento da 

Empresa. Não que a EBC deva ser aceita como exemplo efetivo de radiodifusão pública 

eficiente e independente (esta e outras pesquisas (DIAS, 2017; 2014) mostram que ela 

não é), mas que o cerceamento e deslocamento da Empresa para contornos estatais 

tendem a apagar as muitas batalhas e as poucas conquistas de pesquisadores e ativistas 

que lutam pela democratização da comunicação no Brasil e na América Latina. 

 

1. Arenas públicas para a Comunicação 

Sendo a mídia um elemento importante na sociedade contemporânea, tendo um 

peso importante na formação da esfera pública, os espaços nos quais a coletividade 

discute as suas questões, a formação de conglomerados alinhados política e 

ideologicamente tem como consequência a redução da esfera pública. Essa redução 

acontece com a negação da pluralidade, prática corrente nos veículos dos grandes grupos 

de comunicação, materializada na negativa de espaço para que correntes que não se 

enquadrem no consenso midiático. No Brasil, tal condição passa pela defesa da economia 

de mercado e do Estado mínimo, para citar duas das principais bandeiras desse consenso, 

cuja formação do mesmo – no caso brasileiro, em especial – reduz consideravelmente a 

possibilidade de, por meio da imprensa, formar um espaço público. Pelo contrário, o 

mundo comum construído pela mídia no Brasil é bem restrito, diferente do “mundo 

comum” arendtiano que mostraremos mais adiante. 

Além do problema da concentração da propriedade, que reduz a oferta de 

posicionamentos no debate político e social, outra fragilidade está na produção 

jornalística e exatamente naquilo que a doutrina liberal coloca como o seu principal 

trunfo: apesar de o jornalismo ser considerado um “serviço público” , ele só consegue 
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cumprir o seu papel de fiscalizar o poder político, funcionando como um suposto “quarto 

poder” se conseguir se viabilizar enquanto empresa privada, independente econômica e 

politicamente com relação ao Estado e aos anunciantes. 

Assim como em diversos países latino-americanos, jornalismo e mídias livres 

sofreram e sofrem bombardeio de interesses privados. Tal condição se deve ao fato de 

empresários midiáticos anteciparem historicamente os domínios sobre os espaços 

comunicacionais e passarem a atuar em duas frentes: desconstruindo e planificando a 

diversidade cultural e, ao mesmo tempo, provocando o esvaziamento das arenas públicas 

(ARENDT, 1992) ao interferir na vida política e subsidiar políticos, oferecendo espaço 

nobre nas páginas de jornais e na programação de rádio e tv enquanto desestabiliza, nos 

bastidores do poder, projetos e leis que buscam reconfigurar a comunicação pública para 

melhor. Identificamos isso nos dizeres de Martín-Barbero (2008), quando expõe o tripé 

que condiciona as mediações junto à sociedade: a Comunicação, a Cultura e a Política, 

cuja a última passou a ser impregnada pelos artifícios da primeira. “Mais que substituí-

la, a mediação televisiva ou radiofônica passou a constituir, a fazer parte da trama dos 

discursos e da própria ação política” (MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 14). 

Convém inserir a Teoria das Mediações em conjunto com o Conceito de 

Audiências pelo viés de Orozco Gómez (2002), onde a “mediatização” só se configura 

como referência expansiva da atual sociedade da informação se conseguirmos entender a 

“audientização”. Seria quando as relações sociais, carregadas de interferências 

audiovisuais, “reconstituem diariamente a cultura, a cidadania, os saberes e 

conhecimentos, as identidades, as sensibilidades, as representações, as alianças e o poder” 

(OROZCO GÓMEZ, 2002, p. 235). E complementa ainda que tal configuração amplia “o 

despoder dos sujeitos sociais (...), a petrificação unilateral dos silêncios auditivos e 

visuais, o prolongamento das experiências vicárias, a expropriação da expressão e a 

usurpação mediática do espaço público (id., ibid.). 

No campo cultural, por sua vez, o Martín-Barbero aponta falhas na visão 

maniqueísta que arrebanhava as culturas primitivas sob a tutela dos antropólogos (onde 

“cultura é tudo, pois, o magma primordial em que habitam os primitivos”) e a culturas 

modernas pelo viés dos sociólogos (onde “cultura é somente um tipo especializado de 

atividades e de objetos, práticas e produtos pertencentes às artes e às letras”). Atualmente, 

a cultura escaparia de toda a compartimentação:  
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Hoje são sujeito/objeto de cultura tanto a arte quanto a saúde, o trabalho ou a 

violência, e há também cultura política, do narcotráfico, cultura organizacional, 

urbana, juvenil, de gênero, cultura científica, audiovisual, tecnológica, etc. (...) a 

comunicação e a cultura constituem hoje um campo primordial de batalha 

política: o estratégico cenário que exige que a política recupere sua dimensão 

simbólica – sua capacidade de representar o vínculo entre os cidadãos, o 

sentimento de pertencer a uma comunidade – para enfrentar a erosão da ordem 

coletiva. (MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 14-15). 

 

Podemos tratar da “ordem coletiva” de Martín-Barbero a partir do termo “domínio 

público” de Arendt (2010) que, segundo a pensadora alemã, tem dois significados: o 

espaço da aparência e o mundo comum. Sobre o primeiro, o senso de realidade do ser 

humano depende da aparência e por isso mesmo, da existência de um domínio público 

porque este admite aquilo que é considerado relevante, digno de ser visto ou ouvido. Por 

consequência, faz com que tudo que seja irrelevante para a sociedade torne-se privado. O 

outro sentido do domínio público está além do espaço da aparência, efetivando-se como 

um mundo comum a todos.  

 

Conviver no mundo significa essencialmente ter um mundo de coisas interposto 

entre os que o possuem em comum, como uma mesa se interpõe entre os que se 

assentam ao seu redor; (...) O domínio público enquanto mundo comum reúne-

nos na companhia uns dos outros e, contudo, evita que caiamos uns sobre os 

outros, por assim dizer. (ARENDT, 2010, p. 64). 

 

O mundo comum, lembra Arendt, transcende o tempo de vida do homem. Ele 

transcende gerações, pois diz respeito aos que já morreram, aos que virão depois e aos 

que convivem em nosso tempo. Esse mundo comum só consegue passar por várias 

gerações porque aparece em público. A publicidade do domínio público contribui para 

que aquilo que o homem pretende fazer durar seja preservado da ruína dos séculos. 

São condições milenares que passam por uma reconfiguração na modernidade, 

onde havia uma dificuldade muito grande para diferenciar o domínio público e o privado 

que na antiguidade caracterizavam de forma clara as atividades do mundo comum e do 

mundo privado. Se na modernidade passou a existir um conflito de espaços públicos e o 

domínio público tornou-se uma função do domínio privado, no mundo contemporâneo 

temos a percepção acentuada de uma “sociedade de proprietários”, onde a única condição 

que os homens têm em comum são os interesses privados. Assim, da sociedade industrial 

para a sociedade midiática, prevalecem e intensificam os interesses de nichos econômicos 

sobre o interesse comum. Mais que isso, conseguem padronizar o interesse comum, 

destituindo a pluralidade e efetivando aquilo que chamamos de massa (social, de 

manobra, de consumo, etc.). 
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Na sociedade midiática, a pluralidade arenditana não é destruída nos campos de 

concentração ou no totalitarismo estatal: ela é desconstruída a partir das padronizações 

cultural, de pensamento e de consumo. A política, que é construída no domínio público e 

também é espaço da pluralidade e da convivência entre os diferentes, também é 

transmutada pela comunicação (como afirma Martín-Barbero) e deslocada da sua órbita 

natural junto à sociedade, fragmentando-se como a própria sociedade transformada em 

audiências. No entanto, Orozco Gómez destaca que os critérios para as segmentações 

clássicas – de gênero, idade, etnia ou orientações política e religiosa – se potencializam 

com a “segmentação midiática” realizada numa espiral de “mass-mediação globalizante”. 

Temos a subversão de segmentos e a do espaço-tempo das interações político-sociais. 

 

As audiências não apenas estão à deriva, como vêm sua ancoragem no real tornar-

se difusa, movediça, imprevisível, o que provoca um processo inflacionário de 

dispersão-reencontros, com ligações em “não-lugares”, que tornam deslocadas e 

intempestivas as suas inserções no cotidiano. (OROZCO GÓMEZ, 2002, p.237). 

 

Na trajetória desta transformação do domínio e dos espaços públicos para os “não-

lugares”, temos imprensa jornalística também transformada de mediadora histórica de 

conflitos (portanto, potencializadora das mídias a partir do século XIX) para refém das 

mídias, deixando os interesses privados adentrarem as arenas públicas. Um dos problemas 

da imprensa neste começo do século XXI, em que pese a sua inegável contribuição na 

construção do mundo comum, é a concentração da propriedade. Ao reduzir 

quantitativamente a possibilidade de versões e de interpretações, essa concentração não 

só reduz o debate no domínio público, como também fere a própria concepção liberal de 

que a verdade seria resultado do choque de ideias e do pluralismo de órgãos de 

informação. A concentração, no entanto, é fruto do próprio desenvolvimento do 

neoliberalismo na esfera econômica, tanto que provoca visões maniqueístas e ilusórias de 

“esquerda e direita”. 

Dentre os fatores que fazem com que o jornalismo produzido pelos grandes 

conglomerados midiáticos, em muitos momentos, contribua para reduzir em vez de 

ampliar o debate público é que, longe de propor o debate, a imprensa está preocupada em 

convencer a sociedade sobre situações “pró” ou “contra”. Nesse sentido o jornalismo é 

utilizado, não para dar vazão à pluralidade, mas para tentar apenas ludibriar o interlocutor, 

tentar convencer da justeza das suas teses. Essa redução se materializa na negativa de 

espaço para que correntes que não se enquadrem no consenso midiático se manifestem 

no debate público. Para não sermos apenas entendidos como catastróficos, ressaltamos 
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que há estratégias para enfrentar as condições midiáticas impostas neste início de século. 

Os autores deste trabalho entendem o comunicador (e, por extensão, o jornalista 

profissional diplomado) como uma das molas-mestras tanto da indústria cultural quanto 

do jornalismo “pós-industrial” apontado por Anderson, Bell e Shirky (2013). 

 

Precisamos, hoje e num futuro próximo, de um exército de profissionais que se 

dedique em tempo integral a relatar fatos que alguém, em algum lugar, não deseja 

ver divulgados, e que não se limite apenas a tornar disponível a informação 

(mercadoria pela qual somos hoje inundados), mas que contextualize a 

informação de modo que cheque ao público e nele repercuta (ANDERSON, 

BELL e SHIRKY, 2013, p. 33). 

 

Acreditamos na possibilidade de um jornalismo pós-industrial que tenha, em 

primeiro plano, conhecimento e habilidade prática como elementos fundamentais para a 

manutenção da credibilidade das instituições jornalísticas e para a reformulação do valor 

da notícia no atual momento histórico de transição e junção de plataformas midiáticas 

(DIAS; MOREIRA, 2014). Assim, também propomos tentar compreender os campos de 

atuação dos profissionais da comunicação e relacioná-los com os conceitos relativos à 

comunicação pública. 

 

Transformações estruturais do capitalismo combinaram-se à política de expansão 

do ensino superior, à redemocratização do país e as mudanças na regulamentação 

profissional e produziram um ambiente em que se reconfiguraram por inteiro as 

possiblidades de atuação dos jornalistas. Como resultados, as dimensões da 

categoria se expandiram exponencialmente, diversificaram-se as áreas de atuação 

desses profissionais e alteraram-se competências e habilidades deles demandadas 

(MICK, 2013, p. 15). 

 

Convém salientar que entendemos o jornalismo tanto como profissão (composto 

por técnica, aperfeiçoamento, carga horária, etc.) quanto compromisso social: o jornalista 

não escreve ou produz para o proprietário da mídia, mas sim para o público. O mesmo 

ocorre com o reconhecimento profissional: ele se constrói na “área de produção” (como 

na classe operária), mas é conquistado e ampliado fora das redações a partir da 

reverberação da notícia de qualidade junto aos espectadores e líderes de opinião. O que 

costura tais peculiaridades é aquilo que professores e teóricos da Comunicação Social 

reafirmam diariamente junto aos acadêmicos e profissionais: a ética individual e a relação 

com o público. Resumindo, mesmo sendo privado em muitos casos, o jornalismo segue 

com características e compromissos públicos. 

No entanto, percebe-se que os fluxos midiáticos presentes no “continuum 

cotidiano” de Martín-Barbero e German Rey (2004) impregnaram a produção jornalística, 
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já que ela também deixou de analisar e investigar para tornar-se uma disseminadora de 

informação generalizada. Tudo que envolve o jornalismo, portanto, configura a profissão 

com características de serviço público, mesmo estando muitas vezes sob o amparo de 

organizações privadas dependentes de concessões (como as emissoras de rádio e de TV) 

ou não (como os jornais impressos e portais de notícias na Internet). 

Se jornalistas do velho continente, onde instituições públicas da comunicação se 

estabeleceram e solidificaram no decorrer dos 70 anos pós-guerra, enfrentam dilemas, 

crises e reconfigurações na profissão, que dizer dos repórteres e demais integrantes das 

redações e organizações brasileiras e latino-americanas, que buscam acompanhar o ritmo 

das mudanças de todo o processo jornalístico – desde o ato de buscar as informações até 

a produção e disseminação da notícia – sob a pressão de um cenário amplamente privado 

e comercial. Lembrando, sempre, que não estamos negando a existência e atuação da 

mídia privada, como bem pondera Danilo Rothberg (2011, 39), mas sim que ela amplie a 

participação da sociedade na solução dos problemas de um país. Expostas tais condições, 

convém abordar o caso da EBC, modelo imperfeito de sistema público de comunicação 

brasileiro, que vem sofrendo pressões antes mesmo de se estabelecer como tal. 

 

2. EBC: uma proposta imperfeita que segue ameaçada 

Com a criação da Empresa Brasil de Comunicação entre 2007 e 20088, o país para 

efetivamente a reconhecer a terceira modalidade de radiodifusão prevista no Art. 223 da 

Constituição Federal, “observado o princípio da complementaridade dos sistemas 

privado, público e estatal”. (BRASIL, 1988, grifo nosso). Até então, diversas tentativas 

ocorreram na história, sem sucesso, para oferecer um serviço público no Brasil. Prestes a 

completar dez anos de atividades, verificamos que tentativas de cerceamento, 

aparelhamento do Estado, perseguições ideológicas junto aos funcionários (mesmo com 

a estabilidade concedida por meio de concurso público para os cargos) e falta de 

planejamento foram uma constante na trajetória da Empresa.  

Ainda assim, até a MP nº 744 de 2016, havia o pressuposto legal de independência 

da instituição por meio de lei: o presidente da EBC, junto com o Conselho Curador 

(ambos cassados pela MP), eram eleitos por quatro anos de maneira alternada em relação 

às eleições gerais do Brasil: o presidente da República, quando eleito, deveria aguardar 

mais dois anos para indicar o presidente da EBC que, por sua vez, seria chancelado ou 

                                                           
8  Inicialmente, a EBC é criada em outubro de 2007, por meio da Medida Provisória (MP) nº 398, assinada pelo então 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2008, a MP é convertida, pelo Congresso Federal, na Lei 11.652. 
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não pelo Conselho Curador juntamente com outros conselhos deliberativos (Fiscal e de 

Administração). Além disso, em nosso entender, a própria configuração da EBC surge no 

Brasil como proposta nova por se assemelhar menos com os modelos europeus e mais 

com o modelo de “alternativa à mídia comercial”, tal qual funciona o Public Broadcasting 

Service (PBS) norte-americano. Este modelo ganha respaldo inclusive da Unesco (2000, 

p. 8): “não é apenas uma questão de produzir os tipos de programas que outros serviços 

não estão interessados em fazer, visando audiências rejeitadas por outros. É uma questão 

de fazer diferente (...) Este princípio deve comandar os radiodifusores públicos a inovar”. 

Como não teríamos espaço aqui para apresentar os contornos gerais da 

administração da Empresa, optamos por focar no jornalismo público junto à opinião 

pública. Quando o foco recai sobre o jornalismo do sistema público de comunicação, é 

preciso pensar em ambientes com tradições já enraizadas em um relacionamento não 

consensual entre poder, credibilidade, ética e visibilidade. Em um dos importantes textos 

abordados nesta pesquisa, a ouvidora da EBC, Joseti Marques (2016), apresenta a 

perspectiva acima, lembrando que estas “tradições” comportamentais em relação à 

imprensa envolvem quem produz informação, quem a oferece como fonte e, por fim, que 

a consome ou reage diante da mesma. O trecho é longo, mas merece ser apresentado aqui: 

 

O discurso autorreferencial da imprensa e do jornalismo invoca a busca pela 

verdade como o seu mais alto valor e principal arma na defesa do bem comum. 

A contrapartida para o investimento é o capital de credibilidade, que se 

transforma em lucro e dinheiro para os veículos atrelados ao comércio e setores 

econômicos; no caso dos veículos estatais, o retorno vem em termos de 

publicidade que se pode transformar em prestígio político e voto. Para ambos, 

igualmente, a moeda de troca é o poder. Mas quando o vínculo é apenas com a 

sociedade e o cidadão, de que tipo de retorno se poderia beneficiar a mídia pública 

ou os que nela atuam? Como empreendimento, nenhum – não terá lucro, nem 

voto, nem poder. Ao contrário, na comparação frequente com os modelos 

comercial e estatal, a mídia pública é ameaçada permanentemente de extinção. 

Não se compreende o que ela é, o que significa e para o que serve. Estamos 

acostumados a uma imprensa que serve. E servir à sociedade tornou-se apenas 

uma peça de retórica, esfrangalhada pelo uso excessivo e indevido nos discursos 

políticos e em propagandas eleitorais ditas gratuitas. Muitos se perguntam qual a 

razão para se ter um aparato tão caro e complexo como a radiodifusão pública, 

cujo objetivo é apenas contribuir para a formação crítica das pessoas; servir à 

sociedade (MARQUES, 2016). 

Reiteramos, pois, a importância da produção jornalística no ambiente público, 

visto que a presença destes profissionais colaboraria para a inibição de ações que 

descaracterizem a função social das concessões. Mesmo não sendo o carro-chefe da 

radiodifusão pública (entretenimento de boa qualidade também faz-se necessário), o 

jornalismo tem um papel importante de vigiar (enquanto profissional a campo) e vigiar-
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se (enquanto segmento fixo de um conglomerado de comunicação), algo próximo à 

analogia encontrada nas discussões sobre o importante processo de “continuidade” das 

instituições jornalísticas na história das sociedades: 

 

A continuidade institucional vem respaldar duas funções exercidas pelo 

jornalismo: a de cão de guarda e a de espantalho. Tanto um cão de guarda quanto 

um espantalho dão certa proteção. Mas o fato de que só o cão de guarda é capaz 

de ladrar nem sempre importa. Embora o espantalho “não faça nada”, sua simples 

existência (...) costuma bastar para coibir a má conduta de corvos e afins. 

(ANDERSON, BELL e SHIRKY, 2013, p. 59). 

 

Para os autores, a “continuidade” seria um dos quatro pilares que consolidam 

muitos veículos de comunicação como “instituições jornalísticas”. Os outros três fatores 

seriam “influência, capital simbólico e margem de capacidade” para atuar continuamente 

em diversos campos de investigação, condições que novos e/ou pequenos veículos de 

comunicação (principalmente os digitais e ambientados na Internet) não conseguem 

apresentar ao público, tornando-os efêmeros ou ainda frágeis no ambiente pós-industrial. 

As mudanças ocorridas recentemente, pelo menos no Brasil, forçam a sociedade 

a pensar no poder do “Coronelismo Eletrônico”9, um segmento existente em todos os 

países latino-americanos e que ainda consegue desestabilizar projetos e propostas 

democráticas para as mídias. O caso da EBC é apenas um exemplo da capacidade que 

corporações político-midiáticas tem de estrangular propostas para a democratização da 

comunicação: as alterações maquiavélicas dos códigos legais abrandadas pelo 

acompanhamento seletivo do veículos de comunicação. 

A partir do surgimento da Empresa, o cenário midiático brasileiro passa a sofrer 

remodelações. Mudança que proporia um descolamento do ambiente comercial das 

mídias amparado nos índices de audiência que retroalimenta aparentes definições daquilo 

que seria um “bom” ou “péssimo” programa que, ilusoriamente, são definidos em 

extremos: entre ser líder de audiência e apresentar “traço” (percentuais pífios nas 

avaliações quantitativas da mesma audiência), condição criticada pela Teoria das 

Audiências de Guillermo Orozco Gómez (2002, 1996). 

Para além das configurações da EBC, foi proposto um ambiente envolvendo 

representantes da comunidade, governanças e pesquisadores da academia, nichos que 

atuavam em espaços definidos até serem convocados para as pesquisas, consultorias e 

                                                           
9 Para mais detalhes sobre os coronéis mandatários na mídia brasileira, onde boa parte dos políticos atuam como sócios 

ou dirigentes diretos de algum veículo de comunicação, vale consultar a extensa pesquisa disponível no portal 

www.coronelismoeletronico.com.br 
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curadorias nas arenas públicas de Arendt (1992) efetivando a ação política e a liberdade 

e corroborando com interesse público que deve superar os interesses individuais para dar 

sustentabilidade às discussões críticas (HABERMAS, 2004).  

Tratam-se de políticas de comunicação que podem ser estatais ou pessoais 

(privadas), mas não deixam de ser públicas. O diferencial é que as políticas públicas neste 

segmento – o da radiodifusão – envolvem condições e viabilidades técnicas e conjunturais 

que se estendem à educação, cultura, direitos humanos, etc. Assim, as políticas de 

comunicação não podem “se restringir à criação de infraestrutura e a investimentos a ela 

vinculados. Compete-lhes também criar condições para a difusão de ideias, aliada ao (...) 

processo técnico de transmissão de informações”. (PIERANTI, 2007, p. 23). 

Em que pesem as desconfianças existentes no que diz respeito à capacidade dos 

jornalistas de levar aos cidadãos informações que não sejam contaminadas por interesses 

políticos ou econômicos das empresas que editam jornais, revistas ou outros produtos 

jornalísticos, a imprensa tem, em vários momentos, atuação relevante no debate público. 

Essa atuação aparece tanto quando a imprensa revela escândalos políticos, quanto quando 

ela consegue debater agendas relevantes para a sociedade. As desconfianças, porém, se 

justificam pelo delicado trabalho de equilibrar a realidade de empresas privadas com a 

tarefa de apurar e veicular informações. Em alguns momentos salta aos olhos a tentativa 

dos veículos de comunicação de fazer valer os seus interesses mais imediatos. Por outro 

lado, não há como negar que a imprensa também faz parte do domínio público, da 

comunicação pública. 

 

Considerações finais 

A história brasileira mostra que política e comunicação atuam 

complementarmente, se completam e se misturam como em muitos países da América 

Latina. Mostramos que sempre houve o uso direto da radiodifusão por políticos e 

empresários e que, ao invés da pluralidade e da independência política e econômica da 

mídia, percebemos um processo de retroalimentação nefasta: empresários colaboram com 

políticos regionais e estes, por sua vez, legislam para beneficiar oligopólios. O 

Coronelismo Eletrônico em conjunto com a atual “bancada da mídia” – hoje com cerca 

de 70 deputados e senadores, segundo o DIAP (2015) – confirmam isso. 

Vemos que esta “dimensão política”, envolvendo a influências e interferências, 

segue permeando a história das mídias e minando tanto o ambiente radiofônico quanto 

televisivo, como reforça Martín-Barbero (2008). No entanto, nossa abordagem tentará 
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fazer uma ponte entre o processo constitutivo dos empreendimentos e a configuração do 

profissional da comunicação ao longo do tempo. 

Com o passar das décadas, deputados e senadores brasileiros perceberam que a 

mídia é essencial para garantir votos e passaram a “adquirir” e repassar concessões entre 

eles mesmos ou para “representantes” regionais (vereadores, prefeitos, deputados 

estaduais), todos legislando em causa própria e barrando tentativas de democratizar a 

mídia. 

Mesmo assim, em meio a tantas pressões, um cenário político favorável para a 

descentralização midiática surgiu entre 2007 e 2008 com a EBC, tentativa de oferecer 

uma terceira via entre a comunicação estatal e a privada. Mostramos que o sistema público 

de comunicação brasileiro, imperfeito e ainda cheio de falhas, passou a sofrer pressões 

antes mesmo de projetar estratégias para a democratização da mídia no país. 

Mais que isso: com a mudança de presidência no Brasil em 2016, a ação inicial 

do novo governo para reprimir legalmente qualquer possibilidade de atuação de uma 

mídia pública independente no país mostrou a situação paradoxal da Empresa Brasil de 

Comunicação: sua força tamanha para intimidar políticos (não pelas suas ações, mas pela 

sua simples existência) e uma fragilidade imensa diante de simples alterações das leis que 

regiam a comunicação brasileira (como a MP que extinguiu o Conselho Curador da EBC). 

Reiteramos que é consenso entre profissionais e pesquisadores que o sistema 

público de comunicação no Brasil segue longe e ser perfeito, exatamente porque está 

longe de manter uma caminhada, uma ascensão, um processo contínuo e evolutivo nos 

debates, nas experimentações e também carente de bases legislativas e jurídicas sólidas. 

Dentre diversos argumentos, destacamos o fato de que comparar os dez anos da EBC com 

seis ou sete décadas de projetos públicos europeus não seria apenas injusto, mas capcioso 

por parte de qualquer analista crítico. Se a BBC inglesa, a RFI francesa, RAI italiana, 

RTP portuguesa e a DW-ARD alemã enfrentam dificuldades para se reformularem nos 

tempos atuais, temos um sinal que nos alertam sobre o longo caminho a ser percorrido. 

Também é visível a dificuldade para consolidar as arenas e os espaços públicos 

arendtianos e habermasianos no Século XXI frente aos avanços tecnológicos e à inserção 

de estratégias de domínios midiáticos/comunicacionais nos ambientes culturais e 

políticos dos países latinos, como nos mostra Martín-Barbero (2008). 

Dentre a pequenas propostas possíveis para mediar tais condições, destacamos a 

necessidade de revigorar o pensar e o fazer jornalístico. Não podemos deixar de destacar 

que, especificamente na história brasileira, as condições políticas, sociais e econômicas 
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próprias do Brasil fazem com que os grandes conglomerados de mídia tenham opiniões 

mais ou menos parecidas, homogêneas, sobre tais temas. Assim, há conexões entre os 

fatos de grande impacto e relevância no país: o impeachment da presidente Dilma 

Rousseff em 2016, cerco político-midiático ao presidente Getúlio Vargas em 1954 (que 

resultou no suicídio do mesmo) e o golpe militar em 1964 (que gerou uma ditadura de 20 

anos). Momentos históricos em que a “grande imprensa” mostrou-se de um só lado e, em 

alguns casos como em 64, grupos de comunicação atuaram direta e pessoalmente na 

conspiração que precedeu o golpe dos militares. O mesmo estaria acontecendo neste 

momento no Brasil, com a diferença que não há uso de armas? O jornalista e pesquisador 

Juremir Machado, em dois livros recentes (MACHADO, 2014, 2016), afirma que sim e 

chama o de 1964 de golpe “civil-midiático-militar” enquanto o impeachment de 2016 

seria um golpe “jurídico-parlamentar-midiático”. 

Como consequência disso, temos uma esfera ou domínio público midiático 

bastante restrito e que não reproduzem a pluralidade, cultural ou política, existente na 

sociedade brasileira. A dificuldade do jornalismo de cumprir o papel ao qual se propõe – 

enquanto espaço de debate público que forneça informações não contaminadas por 

interesses políticos ou econômicos para que os cidadãos livres possam se autogovernar – 

está posta na América Latina. Antes de mais nada porque a imprensa não consegue (ou 

não quer) dar voz à diversidade de opiniões existentes na sociedade, tanto por questões 

políticas, quanto econômicas e até mesmo pela forma como o jornalismo é produzido no 

mundo contemporâneo. As questões políticas e econômicas vão desde os interesses dos 

próprios grupos de comunicação até sua fragilidade na relação com a publicidade que 

permeia a produção midiática (impressa, audiovisual ou digital). 

A coalizão entre interesses políticos e econômicos com os interesses dos 

proprietários das empresas jornalísticas reduz o debate, restringe o espaço dado às 

opiniões que não se enquadrem no consenso, reduz a diversidade de visões da sociedade, 

enfim, reduz o domínio dos espaços públicos destinados à sociedade. Nesse sentido, é 

difícil ver nos grandes conglomerados de mídia e no jornalismo produzido pelos mesmos 

a possibilidade de ampliação do domínio público. Ainda assim, não acreditamos que isso 

represente a falência do jornalismo e a sua impossibilidade definitiva e insanável de 

contribuir com a construção do mundo comum e o respeito à pluralidade. A Internet tem 

capacidade para subverter a lógica tradicional das tecnologias de comunicação que a 

antecederam. A partir dela, os meios de comunicação tradicionais deixaram de ser os 

únicos emissores de informação, que se dirigiam a um público passivo. 
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Com a internet, já não cabe mais aos veículos de comunicação ou mesmo ao 

jornalismo o monopólio da difusão de informações. Não significa, por outro lado, que a 

informação veiculada na Internet seja positiva e contribua para o debate público. Sem o 

amadurecimento da sociedade no mundo real, é impossível imaginar que o ambiente 

digital reverbere uma conscientização democrática plena e efetiva. A rede global deve ser 

vista apenas como um instrumento, mas com grande potencial de resgatar a 

imprevisibilidade e as condições ilimitadas do discurso e da ação, que todo e qualquer 

totalitarismo (ou golpe) tenta suprimir. 

Neste grande entrelaçamento – que inclui, obviamente, as condições enviesadas 

que atravancam as possibilidades midiáticas latentes, como os interesses comerciais das 

mídias que desrespeitam regras das concessões dadas pelo Estado – inserimos o jornalista 

de mídia pública neste artigo para demonstrar um sujeito histórico com possiblidades de 

compreender as fissuras sociopolíticas como algo dúbio: ao mesmo tempo em que 

expõem crises e instabilidades, mostram pequenos e sinuosos caminhos para adentrarmos 

com pesquisas, debates e ações contínuas no combate aos oligopólios políticos e 

midiáticos na América Latina. 
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