
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017

Exclusão comunicacional no Brasil: uma reflexão contemporânea a partir da

destituição da presidente Dilma Rousseff1

Alberto Magno Perdigão Silveira2

Universidade de Fortaleza, Fortaleza, CE

Apresenta dados de pesquisa bibliográfica que explora a exclusão comunicacional no
Brasil, buscando propor a exclusão comunicacional como conceito e, assim, facilitar o
entendimento  da  atuação  do  sistema  de  comunicação  brasileiro  na  destituição  da
presidente Dilma Rousseff. Parte do conceito de cultura do silêncio, de Paulo Freire,
referencia o Brasil sem fala, constante de um dos sermões do Padre Antônio Vieira,
considera as análises contemporâneas de Venício de Lima e outros autores, e acolhe
observações feitas sobre o papel dos meios de comunicação na referida destituição.
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O  presente  artigo  tem  como  tema  a  exclusão  comunicacional  no  Brasil,

entendida como a privação parcial ou total do direito à comunicação ao cidadão, ou seja,

de ser informado sobre temas de interesse coletivo,  de se expressar livremente e de

dialogar publicamente com outros cidadãos, agentes públicos e do mercado; ou, ainda,

como  consequência,  a  ter  uma  esfera  pública  desimpedida  e  vivificada,  legítima  e

representativa dos temas e das vozes do interesse público. 

Como objeto de estudo, toma aspectos conceituais da exclusão comunicacional

no Brasil, desde sua constituição como colônia até os dias atuais de um país marcado

pela destituição da presidente República. Considera-se que o referido objeto de estudo,

como  aqui  se  coloca,  merece  um  lugar  na  Academia,  dada  a  sua  importância  e

oportunidade  histórica,  notadamente  para  as  pesquisas  em jornalismo,  comunicação

pública, cidadania, democracia e direito à comunicação. 

A pesquisa quer entender se a exclusão comunicacional no Brasil contribui para

compreender a destituição da presidente da República, tendo, como hipótese, a ideia de

que  o  referido  entendimento  é  chave  essencial  para  compreender  destituição  da

presidente da República. Para tanto, objetiva analisar a exclusão comunicacional em
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seus diferentes aspectos, considerando ser este um novo conceito, que pode ajudar na

buscas de novos esclarecimentos da relação entre comunicação e política. 

Do ponto de vista  da metodologia,  apresentam-se os dados de uma pesquisa

bibliográfica de caráter exploratória, que revisita Padre Antônio Vieira, em um de seus

sermões; que traz o educador Paulo Freire, no conceito de cultura do silêncio, Venício

de Lima, nas suas reflexões sobre o direito à comunicação, e a contribuição de autores

que analisam o papel do sistema de comunicação brasileiro, predominantemente privado

e, por consequência, excludente, na perspectiva da destituição presidencial.

Nas próximas páginas, o leitor terá a oportunidade, portanto, de, inicialmente,

reconhecer o conceito de cultura do silêncio; em seguida, de se apropriar do conceito

que se propõe para exclusão comunicacional, tendo como escopo o contexto brasileiro;

e,  finalmente,  de  discutir  a  possível  influência  dos  meios  de  comunicação  naquela

destituição.  Espera-se,  desta  forma,  estimular  o  debate  em  torno  da  exclusão

comunicacional como traço a se considerar na cultura política brasileira.

A cultura do silêncio

A exclusão comunicacional no Brasil deve ser entendida a partir das reflexões

oferecidas  pelo  educador  brasileiro  Paulo  Freire,  que  dedicou  sua  obra  a  pensar  a

educação como atividade humana libertadora, portanto política. Em vasta obra, Freire

aponta a comunicação dialógica e desimpedida como condição à verdadeira educação, à

verdadeira emancipação dos oprimidos. Foi, no contexto do terceiro quartel do século

XX, na América Latina, que o autor fincou o conceito de cultura do silêncio.

O tema entrou mais claramente na obra de Freire por meio da palavra mutismo,

substantivo daquilo ou daquele que se qualifica como mudo, no caso, de uma sociedade

sem  fala,  de  cidadãos  sem  voz  na  esfera  pública  das  problematizações,  das

argumentações, da construção dos consensos e deliberações democráticas. Aquele autor

se referia, então, à “posição meramente expectante do nosso homem, diante do processo

histórico nacional” [...], o “alheamento à vida pública” (FREIRE, 1959, p. 83-84 apud

LIMA, 2015, p. 61).

Com a  expressão  cultura  do  silêncio,  o  tema  viria  a  ser  proposto  em 1968,

quando Freire já acumulava um panorama mais amplo e mais profundo da opressão,

elaborado a partir do que observou em seus trabalhos, no Nordeste brasileiro, depois ou

entre  os  camponeses  atendidos  pelo  Instituto  de  Capacitación  y  Investigación de  la

Reforma  Agraria,  no  Chile  (LIMA,  2015).  “Àquela  época,  portanto,  ele  vivenciou
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diretamente as consequências tanto da colonização portuguesa como da espanhola na

América latina” (p.63).

Freire propagou o que chamou de cultura do silêncio, em textos e conferências

que apresentou, nos anos seguintes, antecipando-se, desta forma ao esforço mundial em

torno do direito  fundamental  à  comunicação,  apoiado pela  UNESCO, que geraria  o

documento que ficou conhecido como Relatório MacBrid e a proposta de uma Nova

Ordem Mundial da Informação e Comunicação (NOMIC). Freire defendia que:

Apenas, quando o povo da sociedade dependente rompe as amarras da cultura
do  silêncio  e  conquista  seu  direito  de  falar  –  quer  dizer,  apenas  quando
mudanças estruturais radicais transformam a sociedade dependente – é que esta
sociedade  como  um  todo  pode  deixar  de  ser  silenciosa  face  à  sociedade
metropolitana. (1976, p. 70-71 apud LIMA, 2015, p. 65).

A realidade brasileira, no que concerne o direito ao direito à comunicação, ou

seja, de um território com o pleno exercício da fala na esfera pública, pouco mudou –

ou, talvez, tenha mudado para pior -, não obstante as 82 recomendações do Relatório

MacBride,  os  tratados  internacionais  pelo  direito  à  comunicação,  à  expressão  e  ao

diálogo que o Estado brasileiro, e a Constituição de 1988, que trouxe um capítulo com

cinco artigos dedicados à comunicação – estes nunca regulamentados.

A cultura do silêncio remonta ao modelo explorador e, portanto, de submissão

econômica e política,  instalado por Portugal no Brasil.  Freire encontrou em um dos

sermões do Padre Antônio Vieira, do século XVII, o que seria um primeiro registro de

uma  colônia  expropriada  do  seu  direito  de  fala,  de  ser  ouvida  pela  Metrópole

portuguesa, de pedir a cura de seus males. O cenário silencioso foi assim descrito por

Freire:

O pior acidente que teve o Brasil em sua enfermidade foi tolher-se-lhe a fala:
muitas vezes se quis queixar justamente, muitas vezes quis pedir o remédio de
seus males, mas sempre lhe afogou as palavras na garganta, ou o respeito, ou a
violência; e se alguma vez chegou algum gemido aos ouvidos de quem o devera
remediar,  chegaram também as  vozes  do poder,  e venceram os clamores  da
razão. (VIEIRA, 1959, p. 330 apud LIMA, 2015, p. 58-59).

“A longa  história  colonial  e  a  fundação  de  um Estado  nacional  autocrático,

assentado na escravidão, na cultura patriarcal e nos privilégios patrimonialistas, tornou

central ao longo de nossa formação a ‘cultura do silêncio’”, assevera conclusivamente

Lima  (2015,  p.  347),  impedindo  a  cidadania  ativa,  a  democracia  participativa,  e

ensejando  “o  ambiente  do  tolhimento  da  voz  e  da  ausência  de  comunicação,  da

incomunicabilidade” (p. 66).
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Importante referenciar que Melo (2009; 2007), foi o primeiro dos pesquisadores

brasileiros a utilizar a expressão exclusão comunicacional. O autor analisou um Brasil

do século XX, com baixos índices de escolaridade, portanto de número relativamente

reduzido  de  leitores  da  mídia  impressa  e,  desta  forma,  de  cidadãos  impedidos  de

consumir informações mais diversas que as oferecidas pela escola formal, ou mesmo de

participar como produtores de conteúdos jornalísticos mais plurais.  

A  expressão  reaparece,  literalmente  ou  em  termos  correlatos,  em  número

significativo  de  autores  brasileiros  contemporâneos,  preocupados  com a  capacidade

humana de informar, de ser informado, de se expressar e de dialogar, enfim, de influir

nas decisões públicas que interferem em seus próprios destinos. A seguir, serão listadas

algumas  perspectivas  com que  se  podem  analisar  a  exclusão  comunicacional  para,

depois, relacioná-la ao episódio da destituição da presidente brasileira Dilma Rousseff. 

A exclusão comunicacional

A exclusão comunicacional é um conceito que se propõe. A intenção parte do

conceito freireano de cultura do silêncio, na tentativa não de retificá-lo, mas de agregar-

lhe outros aspectos do entorno do que Freire chamou de mutismo. Entre os aspectos

possíveis de que se tragam à reflexão, estão os relacionados a um novo lugar, um Brasil

politicamente modificado, profundamente afetado pela cultura do silêncio, que aparta o

cidadão da política e a sociedade do Estado.

Estão os aspectos relacionados a um novo tempo, 50 anos depois que Freire

apresentou  o  conceito  de  cultura  do  silêncio.  É  a  era,  no  plano  brasileiro,  da

Constituição mais longeva e, formalmente, mais democrática, dos melhores índices de

educação,  da  telecomunicação  universalizada,  da  comunicação  desintermediada;  do

ciclo da globalização em crise, da retomada do neoliberalismo e da direita, da perda de

direitos; do que é complexo, líquido, do que é pós-verdade. 

A proposta  de  conceito  para  exclusão  comunicacional  também  respeita  os

autores  dedicados a  analisar  a  negação total  ou parcial  do direito  à  comunicação –

entenda-se como as liberdades  de informar e de ser informado, de se expressar e de

dialogar - a que são submetidos indivíduos e grupos. Neste sentido, contribuem, entre

outros  autores,  Habermas  (2003);  Maia  e  Castro  (2006);  Gomes  e  Maia  (2008);

Kucinski  e  Lima  (2009);  Marques  e  Costa  (2009);  Marques  e  Matos  (2011);  Lima

(2012); Lima, Guimarães e Amorim (2014); entre tantos. 
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Na perspectiva da exclusão comunicacional, as referidas liberdades são condição

ao Estado democrático; ou que, uma vez asseguradas, incluem o cidadão como sujeito

da comunicação e capaz de se autoinserir como protagonista nos processos econômicos,

políticos, sociais e culturais que impulsionam para cima a capacidade de se autorrealizar

e  o  desenvolvimento  humano.  Desta  forma,  é  possível  propor  que  a  exclusão

comunicacional é um tipo de exclusão que gera outras formas de exclusão. 

Do ponto de vista político, o comunicacionalmente excluído é o que não – ou

pouco  -  participa  da  esfera  pública,  onde  as  questões  do  mundo  da  vida  são

problematizadas, onde se constroem, por via da validação dialógica de argumentos, os

consensos  que  apontam possíveis  soluções  e  que,  então,  poderão  bater  à  porta  dos

palácios, dos parlamentos e dos tribunais (HABERMAS, 2003). Ele não se identifica

como  ator  político,  não  estabelece  relação  de  pertencimento  com  a  política  nem

reconhece que a sua alienação, deliberada ou inconsciente, também é da política.

Este comunicacionalmente excluído, não exercendo o papel que lhe cabe como

original  dono  do  poder,  não  só  enfraquece  o  Estado  como  também  deslegitima  a

democracia representativa. Ele transfere sua liberdade para o representante que, assim,

super empoderado, passa a agir, sem incômodos ou cobranças por parte do outorgante,

segundo seu interesse particular e em detrimento do interesse coletivo. É aquele um

cidadão que não participa e não controla as decisões ditas públicas.

Sendo a exclusão comunicacional entendida como uma liberdade a menos, um

direito a menos, uma capacidade a menos, um poder a menos para muitos, é factível

pensar que o seu contrário, a inclusão comunicacional, estaria reservada a uns poucos. A

exclusão comunicacional  é  um processo de transferência  de poder  que  ampliaria  os

poderes de informar e de ser informado, de se expressar e de dialogar para os que já

concentram ativos de poder, como o capital e os meios de produção.

A exclusão  comunicacional,  que  é  processo,  também  deve  ser  vista  como

produto  de  um  esforço,  de  pessoas  e  de  meios  empreendidos.  O  resultado  é  o

desempoderamento que limita o cidadão a incluir-se não só na política, mas também na

vida social, como capital social de um território; no sistema econômico, com melhores

possibilidades  de  ocupação  e  renda;  na  educação,  pelo  acesso  ou  pela  difusão  do

conhecimento; e na cultura, como produtor ou público de bens e serviços culturais.   

A exclusão comunicacional pode ser pensada em relação à sua forma e aos seus

conteúdos. A exclusão se dá na forma, quando não há infraestrutura de comunicação
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pública,  gratuita  e  universal,  que  facilite,  por  exemplo,  o  acesso  às  informações

disponíveis por meio da internet, suas possibilidades de expressão, seus ambientes de

diálogo; quando os meios de produção da informação, daí da opinião pública,  estão

acessíveis são disponíveis majoritariamente aos donos dos demais meios de produção.

A exclusão comunicacional ocorre, por consequência, no conteúdo, quando estes

se descolam do interesse coletivo, para atender prevalentemente os interesses dos donos

dos meios, sejam impressos, de radiodifusão ou da rede mundial de computadores. São

os filtros e impedimentos de temas e vozes que configuram os conteúdos, que reduzem

na quantidade e na qualidade as discussões que chegam à esfera pública, diminuindo

também a politização das questões e o caráter democrático das deliberações.

Outra reflexão oportuna para o tema da exclusão comunicacional, especialmente

no Brasil, é o de que este é um fenômeno que se identifica com o neoliberalismo e com

a globalização. É causa e efeito de um Estado enfraquecido na sua missão de assegurar

o direito à comunicação, ou seja, a um sistema de comunicação menos assimétrico, por

meio de que os  interesses deste  Estado,  da sociedade e  do mercado possam ocupar

espaços menos desiguais, menos injustos.

Do ponto de vista da globalização, esta também é causa e efeito da exclusão

comunicacional.  Empresas  de  comunicação  e  de  cultura  transformadas  em grandes

conglomerados transnacionais ampliaram a concentração do poder de informar e formar

opinião pública, de veicular a expressão pública, de estabelecer o diálogo público. Se a

esfera pública ganhou dimensão planetária, o poder sobre estas também o ganhou, em

detrimento de um possível poder local, sobre uma esfera pública de base territorial.  

Pode-se  lançar  também um olhar  sobre  o  passado e  o  futuro  do  sistema de

comunicação  no  Brasil,  de  forma  a  facilitar  o  entendimento  em torno  da  exclusão

comunicacional tão marcante na história do país. Tem-se em Vieira, no século XVII,

como visto, uma primeira constatação de uma cidadania muda, de um Estado solitário.

O modelo perdurou da Colônia para o Império, resistiu na República até os dias atuais

de Redemocratização, mantendo seu caráter pouco republicano e pouco democrático.

Lima considera o modelo excludente.

No Brasil,  mesmo diante  de tantas  transformações,  a  estrutura  econômica  e
legal  do  sistema  dominante  de  mídia  não  mudou.  Permanece
predominantemente  privada,  oligopolizada,  privilegiada  e  assimétrica  em
relação a outros serviços públicos. E mais importante, permanece excludente e
não representativa  da  diversidade  e  da  pluralidade  de  vozes  e  opiniões  que
constituem  o conjunto da população brasileira. (2015, p. 111).
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Os sinais da história e mesmo o passado recente da política brasileira apontam

como pouco provável uma reversão do quadro de exclusão comunicacional. Contribuem

para este pensamento o comportamento radical dos donos dos meios de comunicação

em rejeitar qualquer possibilidade de discutir o tema e qualquer prática, por parte do

Estado, de desconcentrar o direito à comunicação – seja por via da regulamentação de

preceitos constitucionais ou de qualquer iniciativa de regulamentação.

No  Brasil,  ao  contrário,  nunca  chegou  a  ser  praticada  qualquer  norma  que
proíba  ou  limite  a  propriedade  cruzada  ou  a  formação  de  redes  por  grupos
empresariais  de  mídia.  Decorre,  portanto,  que o sistema privado de mídia  é
concentrado e oligopolizado. Como comprova a experiência histórica, esse fato
tem provocado  a  exclusão  e/ou  a  sub-representação  de  imensos  setores  da
população  e  impedido  a  formação  de  uma  opinião  pública  soberana  e
republicana, vale dizer, impedido a universalização da liberdade de expressão,
alicerce fundamental da democracia. (LIMA, 2015, p. 157).

Os governos que se enfraquecem em legitimidade também podem se fortalecer

na exclusão comunicacional. Referidos governos, nos âmbitos da União, dos estados e

dos municípios podem ser visto não só como ausentes do enfrentamento à exclusão

comunicacional, mas também como agentes dessa exclusão, tal são suas omissões e sua

missão de atender o interesse privado dos que os elegem e dos que os mantêm no poder,

nos cargos de decisão do Estado brasileiro.

No plano federal, mesmo os governos de Lula da Silva (2003-2010) e de Dilma

Rousseff  (2011-2016),  que  se  apresentaram  ao  eleitor  como  pós-neoliberais,  mais

progressistas,  não  deram  conta  de  enfrentar  institucionalmente  a  exclusão

comunicacional,  e  foram  enfraquecidos  e,  no  caso  da  segunda,  foi  descredenciado

politicamente por este tipo de exclusão. Não obstante, foram governos negligentes e, em

grande medida, coniventes da exclusão comunicacional.  

Podem compor a lista recente das ações/omissões excludentes a não criação de

uma rede de emissoras públicas de rádio e de televisão, a falta de incentivo a jornais

impressos,  portais,  sites  e  blogs  de  base  territorial,  o  desprezo  às  deliberações  da

Conferência  Nacional  de  Comunicação,  a  não  criação  de  conselhos  estaduais  e

municipais de comunicação, e do Conselho Federal de Jornalismo; a implementação do

modelo de televisão sem interatividade etc.

Ainda com Lima, o autor acrescenta o modelo de cálculo para a destinação de

verbas publicitárias, que não só fortalece a chamada grande mídia, a da grande exclusão,

mas  também enfraquece  os  meios  de  comunicação  inclusivos,  de  caráter  inclusivo.
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Neste  caso,  levam  a  maior  fatia  do  bolo  de  recursos  os  meios  que  já  tem  maior

capacidade de alcançar maior quantidade de público.

Outra característica do sistema privado de mídia é que ele tem tido o Estado
brasileiro  como  um  de  seus  principais  financiadores.  Embora  a  adoção  da
chamada  ‘mídia  técnica’ ou  do  ‘critérios  técnicos’  para  a  distribuição  da
publicidade oficial pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República
(SECOM-PR), a partir de 2008, tenha representado um avanço em relação à
situação anterior,  esses  critérios  tem reforçado a  concentração,  nas  mãos  de
poucos  grupos  empresariais,  do  controle  do  sistema  privado  de  mídia  e
suscitado, inclusive, questões sobre sua constitucionalidade. (2015, p. 158).

Está, nesse mesmo Estado que impulsiona e mantém a exclusão comunicacional,

a  responsabilidade  institucional  de  contê-la  e  revertê-la,  por  meio  de  marcos

regulatórios  e  de  políticas  públicas  comunicacionalmente  includentes.  Esperam-se

programas, projetos e ações que fundem, ampliem e fortaleçam esferas públicas livres

dos  filtros  e  impedimentos  impostos  pelo  sistema  predominantemente  privado  de

comunicação e pela lógica liberal que transforma cidadãos em consumidores.

Referidas  políticas  públicas  devem,  igualmente,  ser  includentes,  quando

elaboradas, executadas e avaliadas, de forma a empoderar os legítimos interessados, os

cidadãos,  e  a  dar-lhe voz e  oportunidade de pautar  temas que verdadeiramente lhes

interessem.  Devem,  ainda,  ser  implementadas  no  território,  notadamente  nos  que

apresentem maior déficit de comunicação pública, e estimular o protagonismo de baixo

para cima, das periferias para os centros de poder.

Moraes se refere a este novo papel do Estado, e de seus braços operativos em

que se constituem os governos, clamando uma comunicação mais diversa e mais plural. 

A  pluralização  da  comunicação  depende,  entre  outros  requisitos,  do
convencimento social sobre a necessidade de espaços mais livres de informação
e  opinião  e,  principalmente,  de  políticas  públicas  que  promovam  a
diversificação de fontes emissoras e a multiplicação dos pontos de vista nos
meios de difusão. A ênfase nas políticas públicas é decisiva para a criação e a
aplicação  de  mecanismos  democráticos  de  proteção  às  demandas  da
coletividade frente às ambições lucrativas do setor privado. (2016, p. 135).

É de  se  imaginar  que  o  todo  poderoso  Estado  seja  capaz  de,  por  exemplo,

instalar  emissoras  de  rádio  nas  dezenas  de  comunidades  indígenas,  localizadas  em

regiões  isoladas  do  Norte  e  do  Centro-Oeste,  cujos  idiomas  estão  emeaçados  de

desaparecerem definitivamente, por não serem estas as línguas faladas na programação

da radiodifusão privada; cujas lutas pela demarcação das terras que lhes pertencem estão

sendo criminalizadas pelos meios de comunicação.
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Há outros segmentos invisibilizados pela mídia tradicional que poderiam ganhar

existência  política  junto  à  opinião  pública,  se  tivessem  assegurado  o  direito  à

comunicação, ou seja, a informar e ser informado, a se expressar e estabelecer espaços

de diálogo público. Estão na lista os mais pobres e menos escolarizados que compõem a

maioria dos brasileiros, os mais jovens e mais velhos com menor poder de compra, os

moradores do campo e das periferias das cidades.

Um sistema  público  de  comunicação  capaz  de  fazer  frente  à  hegemonia  do

sistema privado de comunicação. Seria uma alternativa a políticas outras de afirmação

de segmentos igualmente desempoderados e, em certa medida, socialmente excluídos,

como os negros e quilombolas, os praticantes de religiões afro-brasileiras, as mulheres,

pessoas  com  deficiência,  pessoas  com  orientação  sexual  ou  arranjo  familiar

nãoconvencionais, os trabalhadores da agricultura familiar, os pescadores artesanais etc.

A respeito desta necessária isenção, Comparato indica:

Devemos caminhar – a exemplo do que já ocorre  em outros países como a
Itália, a Espanha, Portugal e a Alemanha – para o reconhecimento de um direito
à  comunicação democrático  e  republicano,  igualmente  fundamental,  por
exemplo, como os direitos à saúde e à educação, e que assegure ‘a prerrogativa,
reconhecida a qualquer cidadão ou grupo legalmente organizado, de exprimir
ideias,  críticas  ou  mensagens  de  toda  sorte  por  meio  dos  veículos  de
comunicação de massa, notadamente o rádio e a televisão’. (1994, p. 67 apud
LIMA, 2015, p. 373).

Mas há que se observar também o imperativo de que essas políticas públicas de

enfrentamento  à  exclusão  comunicacional,  embora  financiadas  pelo  poder  público,

assegure a autonomia econômica, administrativa e de conteúdos aos grupos alcançados.

Do contrário, a dependência trocaria apenas de endereço, dos meios privados para as

repartições públicas, submetendo as novas iniciativas não mais à razão do lucro, mas à

lógica da conquista do voto, do governo de plantão.

Serrano observa o tema a partir da Espanha, onde exerce o jornalismo e milita

pelo direito à comunicação. Naquele país, não há três sistemas de comunicação, um

estatal, um público e um privado, como estabelece a Constituição brasileira, mas apenas

dois, o estatal e o público, sendo o primeiro pautado pelo interesse público e fiscalizado

pelo mercado e pela sociedade. O autor amplia a discussão. 

A verdadeira independência, a verdadeira liberdade de imprensa, ou vem dos
meios de comunicação públicos e comunitários, com o apoio do Estado, ou não
nunca virá. A conclusão é que devemos reivindicar o papel do Estado nos meios
de  comunicação,  um  papel,  isso  sim,  fundado  na  participação  social  e  na
pluralidade,  e  não  no  uso  partidário  de  um  governo.  Assim  como  a
administração  pública  contrata  médicos,  professores  universitários,  juízes  e
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diplomatas  de  carreira  sem ter  em conta  sua  ideologia  nem condicioná-los
politicamente  depois,  o  mesmo  poderia  acontecer  com os  profissionais  dos
meios de comunicação estatais. Sem esquecer que a cidadania organizada tem o
direito  de  criar  suas  próprias  vias  de  comunicação  através  dos  meios
comunitários,  que  só  poderão  ser  realmente  valiosos  e  sólidos  se  o  Estado
proporcionar recursos para que eles saiam da marginalidade. (SERRANO, 2013,
p. 82).

A destituição da presidente

O processo  de  destituição  da  presidente  Dilma  Rousseff,  levado  a  cabo  em

agosto de 2016, desenvolveu-se no cenário político de um país sem um sistema público

– não estatal - de comunicação, que pudesse fazer frente ao discurso pró-impeachment

defendido pelos  oposicionistas  do  governo eleito  e  quase  unânime  entre  os  jornais,

emissoras  de  rádio  e  de  televisão,  e  portais  da  internet.  Ou,  por  outro  ângulo,  que

pudesse pautar o entendimento dos governistas de que se tratava de um golpe. 

É passível de discussão que,  tivesse havido o debate equilibrado do tema na

esfera pública, com mais temas, mais vozes, mais embates, o processo de destituição

poderia não ter tomado os caminhos que tomou ou não ter logrado êxito (PERDIGÃO,

2016). É interessante investigar também o papel que tiveram os meios de comunicação,

notadamente os conteúdos de jornalismo, na construção de opinião pública favorável à

destituição.

Neste contexto de exclusão comunicacional do país, entretanto, diferentes vozes

contrárias  à  destituição  ocuparam  espaços  alternativos  à  mídia  hegemônica,

especialmente por meio de livros, sites e blogs, e contribuíram ao debate sobre o papel

da  imprensa  no  episódio.  São  cientistas  políticos,  cientistas  sociais,  juristas,

economistas, jornalistas etc, do Brasil e do exterior, cujas análises, em pequena amostra

são apresentados a seguir.

Na perspectiva da destituição presidencial, tem-se, em Guimarães (2016), que o

sistema  de  comunicação  brasileiro  é  uma  ferramenta  da  classe  hegemônica  “para

construir  o  imaginário  do  povo,  para  manipular  as  informações  e  para  justificar  o

sistema  econômico  e  social  vigente  e  desmoralizar  aqueles  que  lutam  por  mais

igualdade,  mais  liberdade,  mais  fraternidade  e  pelos  direitos  das  minorias,  em um

contexto de desenvolvimento” (p. 382).

Para  o  autor,  os  meios  de  comunicação aportaram “ajuda  providencial”  para

“derrubar ou imobilizar a Presidenta e,  assim, anular a vontade da maioria do povo

brasileiro” (p.  379). Borón (2016) classifica os principais meios de comunicação do
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Brasil como “tercer protagonista” [os outros dois seriam o parlamento e o Judiciário]

(...),  “cuya  vocación  golpista  e  ethos  profundamente  reaccionario  son  amplamente

conocidos  porque  han  militado  desde  siempre  en  contra  de  qualquier  proyecto  de

cambio en uno de los países más injustos del planeta” (p.114).

Além dos caracteres de serem excludentes em relação a quem fala, ao que se fala

e ao como se fala na televisão; de manipularem os conteúdos segundo os interesses

políticos e econômicos privados, em detrimento do interesse coletivo; e de servirem a

projetos  antidemocráticos  e  injustos,  na  análise  de  Merlin  (2016),  “os  meios  de

comunicação corporativos assumem um papel crucial: configuram a realidade, operam

sobre as subjetividades, manipulam significações: definitivamente, colonizam a opinião

pública” (p. 412).

A autora afirma que “isso se voltou à produção de desprestígio da direção do PT,

(...), para desestabilizar a Presidenta Dilma Rousseff, apesar de sua legitimidade por ter

sido eleita democraticamente”, conseguindo impulsionar um processo de impeachment.

(p.  412-413).  E  chama  atenção  para  outra  característica  dos  meios  no  Brasil,  a  da

concentração da propriedade, no que é seguida nas análises mais recentes, como em

Peixoto (2016).

No Brasil, não há, rigorosamente, mercado de informações. Há um peculiar e
pré-moderno sistema oligárquico-familiar, que veicula e advoga um ideário a
um só tempo escravocrata e ultraliberal, e que se constituiu no rastro da última
ditadura,  como  é  o  caso  da  Rede  Globo  e  da  Rede  Brasil  Sul,
paradigmaticamente. São sete famílias que comandam as pautas, que igualam
manchetes, que detêm televisões, jornais, rádios e agências de notícias que não
respondem  a  ninguém,  que  mal  tributam  (quando  não  sonegam)  e  que
constituíram um véu de ignorância e ódio racista contra o que é democrático,
popular e institucional (PEIXOTO, 2016, p. 30).

A este respeito, amplia Miranda (2016):

Hoje,  é  público  e  notório,  aqui  e  fora  do  Brasil,  que  a  concentração  da
propriedade  dos  vários  meios  de  comunicação,  para  desgraça  de  nossa
democracia,  acha-se  nas  mãos de poucas  famílias.  Trata-se de pessoas cujas
empresas  profundamente  conservadoras,  manipulam  leitores,  ouvintes  e
telespectadores,  criando  o  que  já  foi  chamado  de  opinião  publicada  e  não
opinião pública (MIRANDA, 2016, p. 64-65).

Neste aspecto da concentração da propriedade, e de suas possibilidades nefastas

à  democracia  e  aos  direitos  humanos,  Rosário  (2016)  considera  que  os  meios  de

comunicação regrediram nas décadas mais recentes, não obstante a redemocratização do

país e a Constituição dita cidadã. O autor observa que “o sistema de comunicação não

foi tocado após o fim do regime militar. Ao contrário, os feudos se consolidaram ainda

11



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017

mais. O universo midiático tornou-se ainda mais oligárquico e corrupto ao longo dos

últimos 30 anos de democracia” (p. 327).

Considerações finais

O  artigo  abordou  a  exclusão  comunicacional  no  Brasil,  com  foco  em  seus

aspectos  conceituais  e  históricos.  Considerou,  por  meio  de  pesquisa bibliográfica,  a

constatação do Padre Antônio Vieira, ocorrida ainda no século XVII, de que o Brasil

colônia era um lugar sem fala. Resgatou o conceito de cultura do silêncio, de Paulo

Freire,  da  década  de  1960,  e  as  análises  que  Venício  de  Lima  aportou  ao  tema.  E

compilou observações de outros autores contemporâneos sobre o papel do sistema de

comunicação brasileiro na destituição da presidente Dilma Rousseff.

Discutiu  a  exclusão  comunicacional  como um conceito  possível  que  ajude  a

entender a privação parcial ou total do cidadão ao direito à comunicação. Ou seja, de ser

informado sobre temas de interesse coletivo, de se expressar livremente sobre assuntos

de interesse público e de dialogar publicamente com outros cidadãos, agentes públicos e

do mercado. Ou ainda, como consequência, de ter uma esfera pública desimpedida e

vivificada, legítima e representativa dos temas e das vozes interessantes. 

Ao final da exploração do tema, constatou-se que há elementos para tratar a

exclusão comunicacional como um possível conceito a ser acolhido pela Academia. E

percebeu-se validade na hipótese de que entender a exclusão comunicacional no Brasil é

chave essencial para compreender uma parte importante da destituição da presidente da

República, Dilma Roussef. 

Espera-se, desta forma, estimular o debate em torno da exclusão comunicacional

como  traço  a  se  considerar  na  cultura  política  brasileira.  Espera-se,  assim,  haver

aportado  algumas  pistas  que  possam  servir  para  motivar  novas  pesquisas  sobre  a

exclusão  comunicacional,  nos  campos  do  jornalismo,  da  comunicação  pública,  da

cidadania, da democracia ou do direito à comunicação.
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