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Resumo 

O artigo se propõe a analisar a proposta de formação presente no projeto Criação e 

funcionamento inicial de uma Escola Nacional de Comunicação Pública, projeto este 

executado nos anos de 2012 e 2013 pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), em 

cooperação técnica com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura (Unesco). Para refletir se a proposta de formação do projeto atende ao processo 

de reprodução do capitalismo na própria esfera governamental na formação de quadros 

institucionais, são elencados alguns apontamentos a partir do diálogo entre o escopo do 

referido projeto, a reinvindicação de organizações de luta pela democratização da 

comunicação, as previsões legais da Lei 11.652/2008, de criação da EBC, no que tange 

à formação e o papel do Estado no reforço da hegemonia da classe dominante. 

 

Palavras-chave: Empresa Brasil de Comunicação; Unesco; Políticas de Comunicação; 

Cidadania política;  Hegemonia. 

 

 

Introdução 

Na estruturação do Sistema Brasileiro de Comunicação, os interesses e capitais 

particulares interviram sobremaneira para que o Estado atuasse para garantir, sem 

limites4, as condições necessárias à concentração de poder midiático nas mãos do 

capital privado. Sem poderes compartidos entre os diferentes sujeitos, a legislação para 

o setor foi, ao longo do desenvolvimento do capitalismo avançado no século XX e XXI, 

estruturada para privilegiar quase que exclusivamente a livre iniciativa. Isso significa 

                                                 
1. Trabalho apresentado no GP Políticas e Estratégias de Comunicação. XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
2. Mestranda da Pós-Graduação em Comunicação da Universidade de Brasília (UnB), email: 

lizely.borges@gmail.com 
3. Orientadora do trabalho. Professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UnB. Email: 

dacia.ibiapina@gmail.com 
4. O único regulamento que impõe limites a propriedade dos meios na história do Sistema Brasileiro de Comunicação 

é o Decreto Lei nº 236/67. Ele restringe o número de concessões de rádio e TV para entidades e pessoas, operando 

local e nacionalmente. Este controle era atribuição do Conselho Nacional de Telecomunicações (Contel), criado em 

1962 pelo Código Brasileiro de Telecomunicações. A composição inicial deste Conselho não incluía organizações da 

sociedade civil, exceto a participação de três representantes de partidos políticos. Uma alternativa encontrada pelos 

grupos econômicos à restrição ao recebimento de outorgas imposto por este novo Decreto- Lei foi receber a outorga 

da concessão em diferentes nomes de um mesmo grupo. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4117.htm> 
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não apenas que o Estado reserva ao setor privado o monopólio da fala e possibilidade de 

agendamento público, mas principalmente distancia o povo das decisões do setor e 

caracteriza a comunicação como atividade com finalidade marcadamente econômica.  

Essa relação orgânica no setor de comunicação entre o Estado e setor privado 

não é livre de resistências, de toda ordem, da sociedade civil organizada. Ainda que haja 

um grande desequilíbrio no exercício do poder da comunicação entre os sujeitos da 

comunicação, tem sido de grande importância a atuação de coletivos e organizações 

sociais para garantir reais avanços no desenvolvimento do processo civilizatório a fim 

de democratizar a comunicação.  

É deste lugar, de entendimento de que os diferentes sujeitos da comunicação – 

Estado, setor privado e sociedade – são capazes de incidir, conformar e alterar, de 

acordo com interesses específicos, o setor de comunicação que parte esta reflexão. 

Assume-se aqui a posição defendida por Hõfling, “O processo de definição de políticas 

públicas para uma sociedade reflete os conflitos de interesses, os arranjos feitos nas 

esferas de poder que perpassam as instituições do Estado e da sociedade como um 

todo”. (HÖFLING, 2001, p. 09). Isto porque, embora compreenda-se que este Estado 

está alinhado aos interesses do capital, também entende-se que os diferentes atores 

sociais, entre eles uma sociedade civil articulada e organizada, possui forças para incidir 

neste dinâmico jogo político e confrontar os poderes hegemônicos estruturados. 

Desta forma, a reflexão sobre a estruturação do sistema público de comunicação 

no Brasil, objeto desta reflexão, deve ser localizada não em um único lugar – não é 

resultado da ação isolada do mercado, do Estado ou sociedade civil – ainda que estes 

sujeitos políticos, de diferentes maneiras e por motivações distintas, a reivindiquem. 

Dois eventos centrais5 na estruturação do campo público de comunicação exemplificam 

a análise da política pública como resultado do conflito e arranjo de interesses entre os 

atores que compõem o campo: a configuração do Artigo 223 da Constituição Federal e 

as negociações em torno da aprovação da Lei 11.652/2008, de criação da Empresa 

Brasil de Comunicação (EBC). 

O Artigo 223 da Constituição Federal inscreve a modalidade de comunicação 

pública no sistema de comunicação e delimita este campo como área distinta da 

comunicação desenvolvida pelo Estado – há a comunicação pública, a estatal e a 

                                                 
5. A dissertação TV Pública no Brasil: a criação da TV Brasil e sua inserção no modo de regulação setorial da 

televisão brasileira, de Jonas Valente (2009) resgata, com detalhes, o conjunto de negociações e articulações entre 

Estado, mercado e sociedade civil na construção da Lei. Neste artigo será rapidamente mencionado alguns fatos que 

evidenciam a participação destes atores.  
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privada. O artigo determina que “Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar 

concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e 

imagens, observando o princípio da complementaridade dos sistemas público, 

privado e estatal” [grifo meu]. O desenho do novo marco normativo para o setor pelas 

distintas forças integrantes (organizações, sindicatos da categoria e partidos de esquerda 

e centro-esquerda, com destaque para o PMDB) da Assembleia Nacional Constituinte, 

ainda que confluíssem para a inscrição da complementaridade dos sistemas no texto 

constitucional, tinham motivações de origens diferentes.  

 A reivindicação de entidades representativas dos trabalhadores da área, em 

especial da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), advogava pela criação do campo 

público pela necessidade de exploração exclusiva do espectro por entidades sem fins 

lucrativos; já parlamentares, amparados por uma elevada crítica da sociedade à recém 

desestruturada “gestão militar”, defendiam a comunicação “pública não-estatal”, num 

claro esforço em desvincular o campo público à ideia de estado. Já para o setor 

empresarial6, também incidente na conformação da Carta Magna, interessava a 

construção de uma normativa que inscrevesse o privado como um dos sistemas 

operantes da radiodifusão, minando a ideia de radiodifusão como serviço público de 

responsabilidade do Estado (VALENTE, 2009). Na avaliação de Ramos (2009), a 

conformação do artigo 223, no tocante à complementaridade entre sistemas, atendeu 

diretamente a interesses do mercado.  

 
Não existe sistema privado de radiodifusão; o que existe é, por concessão, o 

Estado autorizar o privado a explorar comercialmente o serviço público de TV e 

rádio, utilizando para isso o instituto de permissão, concessão e autorização. 

Esta suposta complementaridade acabou sendo uma armadilha, porque aparenta 

ter um sistema privado (...). Advogando a existência de um sistema privado, os 

radiodifusores comerciais querem a máxima segurança jurídica com a máxima 

segurança de mercado (RAMOS, 2009) 

 

 A aprovação da Lei 11.652/2008, de criação da EBC, também revela que, 

embora fosse uma demanda da sociedade civil organizada, de expoentes mais 

progressistas da comunicação, é resultado de uma “decisão patrocinada pelo governo 

federal e ratificada pelo Congresso” (VALENTE, 2009).  

 O percurso da referida Lei da proposição pelos entes diversos até a tramitação da 

matéria pelo Congresso Nacional inclui: a) a instituição pelo Ministério da Cultura 

                                                 
6. O deputado constituinte Antônio Britto foi um dos representantes da radiofusão privada que atuou na negociação 

do Capitulo da Comunicação Social na Constituição.  
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(MinC), em 2007, de um Fórum Nacional de TVs Públicas7, com participação das 

quatro modalidades de televisão sem fins lucrativos existentes no Brasil8, como ação 

seguinte à derrota da proposta de caráter mais democrático para o modelo defendido 

pelo empresariado do novo padrão de TV digital adotado pelo país9; b) a instituição de 

um grupo de trabalho interministerial com tarefa de delinear o projeto da televisão 

pública; c) a publicação da MP 398/2007 que instituía “os princípios e os objetivos do 

serviço de radiodifusão pública explorados pelo Poder Executivo” e autorizava  o “o 

Poder Executivo a constituir a Empresa Brasil de Comunicação (EBC)” (BRASIL, 

2007); d) ações de oposições à Medida Provisória10, com destaque para a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo Democratas no Supremo Tribunal Federal 

(STF). 

 A votação da matéria, transformada em Projeto de Lei de Conversão, encontrou 

sua maior resistência no Senado, em 12 de março de 2008. Com risco de expirar o 

período de tramitação da MP e cientes da oposição ao PL, entidades vinculadas aos 

setores de produção (Cinema, produtores independentes) e de defesa do direito humano 

à comunicação publicaram notas de apoio ao referido projeto de lei. A direção já 

empossada da EBC e organizações realizaram ato de apoio no dia de votação pela Casa 

Legislativa. No entanto, a oposição do PSDB e DEM à matéria se mantinha. O PL só foi 

aprovado após manobra do líder do governo, Romero Jucá (PMDB), para retirar itens da 

pauta de votação anterior à apreciação da matéria. Com a saída da oposição do plenário, 

em resposta à manobra, o PL foi aprovado (VALENTE, 2009). 

 Os dois eventos, ainda que descritos de forma resumida, são singulares para 

sinalizar que a constituição do sistema público de comunicação brasileira não é 

resultado de fatos isolados, desconectados de eventos anteriores e por força de um 

exclusivo sujeito político. No entanto, é salutar reconhecer o papel central assumido 

pelo Estado em torno da conformação do campo público de comunicação. Deste 

reconhecimento, das forças diversas incidentes e do papel do Estado na constituição de 

                                                 
7 . O Fórum teve por função o debate e organização de uma proposta de sistema público de comunicação (Carta de 

Brasília7) 
8. Educativas, legislativas, universitárias e comunitárias. 
9 . O Decreto 5.820/2006 que cria o Sistema Brasileiro de Televisão e Rádio Digital Terrestre (SBTVD-T) incluiu, no 

Artigo 13º, a proposta defendida pela Frente Nacional por um Sistema Democrático de Rádio e TV Digital e pelo 

Ministério da Cultura (MinC), a saber: um canal para Executivo, um canal da cultura, um da educação e um da 

cidadania. Esta proposta que visava a ampliação dos agentes do setor e possibilidades interativas tinha apenas no 

MinC como defensor dentro do Executivo federal. 
10. Sobre a tramitação da matéria via MP: “Se isso viesse por projeto de lei, provavelmente no século 23 teríamos essa 

televisão. Aqui existe um feudo, aqui nesta sala mesmo há parlamentares donos de televisão”, declarou o deputado 

Fernando Ferro (PT-PE) em reunião com direção da EBC e Frente Parlamentar de Radiodifusão. (NASCIMENTO, 

Op. Cit) 
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um campo público, que nas próximas seções serão apresentados o projeto proposto pela 

EBC para formação dos funcionários da Empresa e alguns pontos de reflexão em 

diálogo com os autores da ciência política. 

 

O projeto de cooperação técnica 

 No início das atividades da Empresa, a EBC foi composta por quadros 

funcionais deslocados de outras esferas de governo ou designados pelo Executivo 

Federal. Com o concurso público realizado em 2011, a Empresa admitiu 537 

empregados públicos, atuantes em cinco capitais do país (Brasília, Rio de Janeiro, São 

Paulo, São Luís e Manaus), contratados no ano de 2012, ano este de elaboração do 

referido projeto (EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO). 

 A admissão dos novos profissionais demandou a elaboração de uma proposta de 

formação para compatibilizar a atuação dos novos funcionários ao emergente campo 

público da comunicação. A formação dos quadros institucionais já era competência da 

EBC prevista na sua Lei de criação (11.652/2008), Artigo V – “promover e estimular a 

formação e treinamento de pessoal especializado, necessário às atividades de 

radiodifusão, comunicação e serviços conexos”. Esta competência foi melhor detalhada 

no Regimento Interno da Empresa11.  

 Diante da contratação dos novos funcionários e orientado pelas ações previstas 

na normativa e regimento, em maio de 2012 a EBC iniciou um diálogo para execução 

de um projeto de cooperação técnica internacional entre o governo brasileiro, a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) e Agência 

Brasileira de Cooperação (ABC), órgão vinculado ao Ministério das Relações 

Exteriores. 

 Para a ação empreendida em diálogo entre governo federal e um organismo 

internacional, a ABC define a cooperação técnica12 da seguinte forma: 

constitui importante instrumento de desenvolvimento, auxiliando um país a 

promover mudanças estruturais nos campos social e econômico, incluindo 

a atuação do Estado, por meio de ações de fortalecimento institucional 
[grifo meu]. Os programas implementados sob sua égide permitem transferir ou 

                                                 
11. O Regimento aponta que compõe a estrutura organizacional da EBC o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação em Comunicação Pública. No Artigo 55, referente às atribuições do Centro, estabelece-se como função 

“propor e acompanhar o desenvolvimento de pesquisas, estudos e projetos direcionados ao aprimoramento e à 

qualidade de profissionais, produtos, processos e serviços da Empresa”. 
12. A regulação que orienta os projetos entre governo brasileiro e organizações das Nações Unidas (ONU), entre eles 

a Unesco, está inscrita no Decreto 9.308, de 23/09/66. O Decreto versa sobre quais atividades constituem uma 

cooperação técnica, obrigações administrativas e financeiras dos organismos e do governo brasileiro, facilidades, 

privilégios e imunidades e disposições gerais. 
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compartilhar conhecimentos, experiências e boas-práticas por intermédio do 

desenvolvimento de capacidades humanas e institucionais, com vistas a alcançar 

um salto qualitativo de caráter duradouro. (Agência Brasileira de Cooperação) 

 

 Desta forma, o projeto proposto pelo Estado, na figura da EBC, submetido à 

apreciação e alteração pela ABC e Unesco13, foi então assinado em outubro de 2012 

pelos três entes envolvidos. Na tabela abaixo, as informações iniciais presentes no 

projeto14 original pactuado pelos órgãos envolvidos. 

 

Quadro 1 - Criação e funcionamento inicial de uma Escola Nacional de Comunicação Pública* 

Agência executora: Empresa Brasil de Comunicação (EBC) 

Duração prevista: 24 meses     

Data de pactuação: 21 de dezembro de 2012 Data de encerramento: 21 de dezembro de 2014 

Valor total: R$ 1.416.000,00 (um milhão e 

quatrocentos e dezesseis mil reais) 

Origem dos recursos: Tesouro da União 

Resumo do 

projeto: 

“Visa consolidar um sistema público de radiodifusão plural, diversificado e 

independente, com elevado padrão de qualidade e em linha com os padrões 

internacionais. Integram o escopo maior do projeto, criar as bases conceituais e 

metodológicas para a constituição de Uma Escola Nacional de Comunicação 

Pública e desenvolver as condições para que seja uma referência no âmbito do 

Brasil, da América Latina e da África, sobretudo nos países de língua 

portuguesa” 

Justificativa: “Há necessidade de maior definição conceitua e fortalecimnto simbólico do 

setor de public broadcasting no Brasil, bem como uma devida qualificação de 

recursos humanos que atendem para a especificidade e missão da radiodifusão 

pública no país. (...) Deste modo, a realidade do país e suas características, 

deficiências e lacunas históricas quanto ao debate sobre radiodifusão pública 

requerem especial atenção na formação, qualificação e difusão das questões, 

concepções e conceitos que envolveram a noção de public broadcasting”. 

Beneficiários 

do projeto  

Profissionais concursados e comissionados da EBC, profissionais das emissoras 

do sistema nacional de radiodifusão pública (TVs e rádios educativas e 

universitárias), profissionais de emissoras de países latino-americanos e luso 

fônicos (cooperação internacional), jornalistas e demais envolvidos na produção 

de informações no pais, oriundos de redes comerciais de radiodifusão, 

comunicólogos e pesquisadores em radiodifusão pública, estudantes de 

comunicação social graduação e pôs graduação e cidadãos brasileiros.  

A
çõ

es
 

   

 

Objetivo 

Específico 1  

Prover o Estado 

Brasileiro de 

estrutura de 

formação técnica 

e profissional no 

campo da 

Ativ 1.1.1: Realizar diagnostico inicial, do tipo benchmarking, de outras 

Escolas semelhantes, geridas por empresas públicas de radiodifusão ao 

redor do mundo 

Ativ 1.1.2: Realizar diagnostico inicial do tipo benchmarking, de outras 

Escolas semelhantes, geridas pelo poder público brasileiro e suas 

empresas estatais 

Ativ 1.1.3: Identificar as necessidades de formação do sistema brasileiro 

de radiodifusão 

Ativ 1.1.4: Desenvolver os elementos centrais do currículo da Escola 

                                                 
13. A apreciação e alterações são realizadas para alinhamento às ações compreendidas em projetos de cooperação 

técnica internacional. 
14. O projeto não está publicado em sites institucionais dos entes envolvidos. Foi acessado pela autora do presente 

artigo após pedido de informação à ABC. 
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Comunicação 

Pública 

(Resultados 

Esperados 1 e 2) 

 

Ativ 1.1.5: Elaborar o conteúdo programático da Escola 

Ativ 1.1.6: Desenvolver a metodologia de ensino-aprendizagem para a 

Escola 

Ativ 1.1.7: Desenhar modelo de capacitação da equipe gestora do 

projeto 

Ativ 1.2.1: Desenhar um sistema de educação à distância para a escola 

Ativ 1.2.2: Estrutura um conjunto de cursos específicos, em diferentes 

modalidades: rápidos (40h), médios (100h) e especialização (360h) 

Ativ. 1.2.3: Desenhar uma estratégia particular para o recebimento de 

novas turmas egressas de concursos públicos realizados pela EBC 

Ativ.1.2.4: Desenhar um curso de mestrado strictu sensu para a Escola 

Ativ.1.2.5 Desenvolver estratégia de sustentabilidade e viabilidade 

econômico-financeira da Escola 

Ativ 1.2.6 Criar redes de colaboração entre a Escola e as universidades 

públicas brasileiras, a partir do apoio à mobilização de instituições 

parceiras. 

Objetivo 

Específico 2 

Desenvolver as 

condições para 

que a Escola 

Nacional de 

Comunicação 

Pública seja uma 

referência 

nacional e 

internacional, 

sobretudo nos 

países de língua 

portuguesa, a 

partir de uma 

avaliação 

consistente da 

implementação do 

projeto no 

contexto da EBC.  

Ativ. 2.1.1: Desenvolver elementos para disseminação do conceito da 

Escola, nacional e internacionalmente 

Ativ2.1.2: Desenvolver módulos para atendimento de demandas 

internacionais 

Ativ 2.1.3: Realizar workshops internacionais para disseminação do 

conceito da Escola 

Ativ 2.1.4: Realizar intercâmbio e parcerias com escolas de 

comunicação pública de outros países 

Ativ 2.1.5: Desenvolver estratégias inovadoras de avaliação, avaliar e 

monitorar os resultados 

Ativ 2.1.6: Produzir documentos de referência no âmbito da escola, a 

fim de garantir a memória da estratégia, sua disseminação e 

sustentabilidade 

*Quadro elaborado pela autora. O texto na tabela manteve a redação presente no projeto. 

 

 De forma sintética, as ações previstas pelo projeto previam, como grandes eixos 

de ação: 

o Levantamento e desenho da formação da Escola Nacional 

o Estruturação e desenvolvimento de formação em diferentes módulos – Educação 

à distância, cursos de curta e média duração (40h e 100h), especialização e 

mestrado 

o Construção de estratégias de sustentabilidade da Escola e da própria EBC 
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o Realização de ações formativas para outros países, com vista a se tornar 

referência internacional no campo da formação para atuação na comunicação 

pública.  

 

No dia 19 de novembro de 2014 foi assinada a extensão do prazo de execução do 

projeto, com aprovação de projeto substitutivo ao original. De duração de 48 meses, o 

novo projeto tem como período de execução de 21 de dezembro de 2014 a 31 de 

dezembro de 2016. A justificativa para revisão e extensão do projeto é:  

 Necessidade de atualização das atividades previstas;  

 atraso no cronograma de execução do projeto por dificuldades de ordem 

administrativa (“o desenvolvimento efetivo das atividades, incluindo 

aporte de recursos e contratações, teve início em janeiro de 2014, com 

nomeação do Novo Grupo de Trabalho”) (Projeto Substitutivo) 

 Mudança de contexto interno da EBC “visto que a implementação da 

área de Educação Corporativa vem cumprindo alguns dos objetivos 

previstos na Matriz logica do projeto” (Projeto Substitutivo) 

 

Uma mudança significativa no escopo do novo projeto é a novas atribuições 

dadas à Escola, orientado pela “percepção da necessidade de alinhamento às políticas 

públicas para desenvolvimento da Ciência, Pesquisa e inovação incentivadas pelo 

governo brasileiro” (Projeto Substitutivo). Dado isto o novo projeto defende a 

necessidade de novo ângulo de proposta e delineamento do projeto, conformando-

se em um “Centro de Pesquisa Aplicada, Desenvolvimento e Inovação na 

Comunicação Pública” [grifo meu]. Esta nova direção é orientada pela seguinte 

compreensão 

A EBC entende que a condição de intermediários do conhecimento, entre o que 

é produzido por instituições tradicionais, como as universidades, não é 

suficiente. É fundamental dotar o campo da comunicação de um ente capaz de 

produzir conhecimento a partir da consecução de um esforço comum.  O espaço 

de um centro de inovação é local privilegiado para alcançar este objetivo, uma 

vez que a partir dele será possível produzir, disseminar e organizar a 

Comunicação Pública como um campo de conhecimento e não apenas 

replicar o que já é feito em outras instâncias. [grifo meu] (Projeto 

Substitutivo)  

 

Este Centro, como relatado acima está incorporado ao regimento da EBC.  

 



 

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

 

 9 

Hegemonia por imposição de domínio técnico 

  Na descrição do setor, o projeto reconhece o caráter comercial da comunicação 

predominante no país ao apontar que “um setor tão estratégico não poderia ser guiado 

apenas pela perspectiva de ênfase comercial ou por interesses particulares ou político 

partidários”. (PR914 BRZ 5013). Embora não apresente o conceito de comunicação 

pública, o projeto vincula o interesse público a este modelo de comunicação ao dizer 

que “deveria preponderar a autonomia dos meios de comunicação atrelada à defesa do 

interesse público: as instituições e agentes da comunicação teriam assim esta 

normativa/missão do seu horizonte”. (PR914 BRZ 5013). Para isto o documento afirma 

que “há necessidade de maior definição conceitual e fortalecimento simbólico do setor 

de public broadcasting no Brasil, bem como a qualificação de recursos humanos que 

atentem para a especificidade e missão da radiodifusão pública no país”. (PR914 

BRZ 5013). [grifo meu] 

 Nos trechos selecionados acima é possível identificar a linha central da proposta 

de ação do projeto: para dar passos em direção à consolidação do campo público de 

comunicação, o projeto propõe a formação dos quadros institucionais da EBC tendo 

como premissas dois conceitos centrais que orientam a comunicação pública15 – 

interesse público e autonomia política e comercial.  

 Como relatado na seção anterior, o projeto sofreu mudanças. Das alterações 

propostas, destacamos as que se referem mais diretamente à “consolidação do sistema 

público de radiodifusão plural, diversificado e independente” (Objetivo do 

Desenvolvimento do projeto) (Tabela 02): 

 

Quadro 2 – Comparativo entre a redação presente nos documentos do projeto* 

Projeto original Substitutivo Informação presente no Relatório Anual 

Resultado esperado 1.1 

Bases conceituais e 

metodológicas para a 

constituição de uma 

Escola Nacional de 

Comunicação Pública 

definidas/estabelecidas 

Alterado 

Bases conceituais e 

metodológicas para a 

constituição de Centro de 

Inovação aplicada, 

desenvolvimento e Inovação 

em Comunicação Pública 

definidas/estabelecidas. 

“A reformulação das 

atividades tem como 

prerrogativa estabelecer um 

Desafio de desenvolvimento enfrentados: 

“A partir do estabelecimento de nova 

direção nacional para o projeto, análises de 

viabilidade apontaram que a criação de 

uma Escola de Comunicação Pública não 

seria viável para uma empresa da 

natureza a EBC”. [grifo meu] 

                                                 
15. Também é central para a comunicação pública o atendimento à principais de diversidade, pluralidade, produção 

independente e de caráter educativo.  
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ambiente favorável à 

inovação” 

Ativ 1.1.3 Identificar as 

necessidades de formação 

no sistema brasileiro de 

radiodifusão pública 

Mantido Descrição do produto desenvolvido: “Base 

de dados sobre os níveis de competência 

técnica nos quadros da EBC e no campo 

amplo da comunicação pública [grifo 

meu], com recorte nos participantes da Rede 

Nacional de Comunicação Pública” 

(Relatório de Progresso Anual 2015) 

*Quadro elaborado pela autora. O texto na tabela manteve a redação presente no projeto. 

 

   É na análise das informações presentes no site do Centro que é possível refletir 

sobre como estas duas ações listadas acima se materializaram. Na mudança de Escola de 

Comunicação para Centro de Inovação a defesa do fortalecimento do conceito de 

comunicação pública presente no projeto original perdeu espaço para discurso de 

inovação tecnológica: o “Centro de Pesquisa Aplicada em Comunicação Pública 

desenvolve projetos de inovação em áreas técnicas, tecnológicas e de produção de 

conteúdos em comunicação pública” (site do Centro de Pesquisa). 

Os cursos ofertados aos profissionais da EBC e para interessados externos 

são, segundo o site:  

 Produção de Áudio  

 Introdução à produção e edição em rádio  

 Elaboração de roteiro audiovisual 

 Grande notícia em pequenos veículos  

 O olhar educativo no modo de fazer rádio  

 Redação de chamadas  

É certo que é necessária uma análise dos conteúdos programáticos dos cursos16 

para além dos temas centrais. E que eles podem conter internamente propostas de debate 

de caráter mais político. No entanto, é importante problematizar porque a um projeto 

que defende a consolidação de um conceito e um sistema público de comunicação a 

ausência de cursos que tratem diretamente da comunicação pública como tema central. 

Exceto o curso sobre olhar educativo no modo de fazer rádio, os temas dos cursos acima 

não diferenciam de cursos dirigidos a qualquer modalidade de comunicação – seja ela 

estatal ou comercial. A oferta de temas não cobre a lacuna formativa reconhecida pelo 

próprio projeto quando afirmou que “a discussão sobre a matriz curricular dos cursos de 

                                                 
16. Estas informações não estão disponíveis no site ou relatórios anuais de progresso do projeto.  
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comunicação social no Brasil raramente envolve componentes específicos para a 

radiodifusão pública” (PR914 BRZ 5013). 

Para Ramos (2008) o domínio da política pela técnica nas políticas de 

comunicação no Brasil é fator reincidente na história do setor e ação sustentada pelo 

setor empresarial como forma de distanciar a população do debate sobre a comunicação. 

“Transformar uma questão profundamente política em técnica é apenas uma afirmação 

do poder do empresariado da comunicação sobre o Estado e sobre a esmagadora maioria 

da sociedade” (RAMOS, 2008, p.28). Exemplos como a escolha do modelo de TV 

digital japonês, o controle do espectro eletromagnético, a estruturação da banda larga, 

entre outros, são fatos recentes da história da política de comunicação em que o 

mercado, ao conferir um tom técnico aos temas, distanciou ainda mais o conjunto da 

população da esfera pública de debate. O autor menciona, citando Nogueira (2001), que 

esta lógica confere autoridade ao especialista e distancia os cidadãos para os bastidores 

da decisão política.  

Neste momento é central retomarmos que o projeto é uma proposição do Estado 

e serve ao atendimento primeiro de demanda de formação de funcionários do Estado. 

Poderia a formação, se assim desejasse, ser um passo na conformação de um quadro de 

sujeitos formados para a defesa da comunicação pública. No entanto, o Estado replica, 

nas suas ações, a mesma lógica afirmada pelo empresariado. Este alinhamento revela 

que o Estado impõe sobre suas ações valores e normas do capital privado. Esta reflexão 

é ainda mais reforçada ao identificar que são estes funcionários, formados pelo Centro 

de pesquisa, que serão administradores de novas formações abertas ao público.  

a constante capacitação das equipes da EBC será fundamental porque serão os 

gestores do projeto da Escola. Isso garantirá sustentabilidade ao longo do 

projeto (...). O projeto depende, em grande medida, do envolvimento dos atores 

individuais (funcionários públicos, por exemplo) que estão além da 

governabilidade imediata dos gestores da cooperação técnica. (PR914 BRZ 

5013) 

Em diálogo com Gramsci, o projeto revela que o Estado opera como “extensão 

do aparelho hegemônico, como parte do sistema desenvolvido pela burguesia para 

perpetuar e expandir seu controle sobre a sociedade no contexto de luta de classes” 

(CARNOY, 2013, p.103). O mercado não precisa desenvolver ações de formações para 

a comunicação pública, um campo emergente, porque o Estado já o faz. E o faz da 

mesma forma que o mercado desenvolveria.  
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 Ao assumir esta lógica de formação, o Estado contribui não apenas para a 

manutenção do estado das coisas no campo da comunicação (o predomínio da 

comunicação privada não é abalado), como também estabelece dentro da estrutura de 

estado um predomínio ideológico das classes dominantes no modo de fazer 

comunicação. O Estado configura-se, na acepção de Gramsci, efetivamente como um 

“educador”.  

O profissional, estranho ao campo da comunicação pública, recebe 

positivamente a formação ofertada pelo Estado. Há, na participação do quadro 

institucional na formação pelo projeto uma dimensão de “consentimento ativo das 

massas” (CARNOY, 2008, p.97). No entanto, esta adesão à participação não é 

integralmente espontânea. Como funcionário, há limite à participação na formação – 

seja na recusa ou na sugestão ao delineamento da formação. De forma mais sutil, a 

coerção à participação na formação está presente. Configura-se aí o contexto que 

Gramsci aponta como dupla condição do Estado – instrumento importante para a espaço 

do poder da classe dominante e força repressiva (CARNOY).   

 

Considerações finais 

Na reflexão realizada, de forma pontual, apresenta-se alguns apontamentos em 

que a formação realizada pelo projeto de cooperação técnica desenvolvido pela EBC é 

ação demandada pelo Estado (formação dos quadros institucionais) e pelo mercado 

(reafirmação de caráter técnico da comunicação) 

Como relatado na introdução, a formação pelo Estado de profissionais para 

atuação no setor público de comunicação é reivindicação da sociedade civil, 

competência determinada na Lei de criação da EBC e prevista no Regimento Interno da 

Empresa. A incorporação de demandas da sociedade civil às práticas do Estado atende a 

uma necessidade de ampliação da presença das massas na política. Esta reinvindicação 

não esteve apenas presente no delineamento da Lei de criação da EBC, como também 

na luta para ampliação da participação da sociedade civil organizada no Conselho 

Curador da EBC17. As ações do Centro de Pesquisa, como consta no site institucional, 

são acompanhadas pelo por este Conselho Curador.  

                                                 
17. Ver em http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?p=24100. Até o momento de extinção do Conselho 

Curador, pela MP 744/2016, em 13 de dezembro do referido ano, o colegiado era composto por 22 representantes da 

sociedade civil e quatro ministros de Estado – Ciência e Tecnologia, Educação, Cultura e Comunicação Social. 

http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?p=24100
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Como o projeto de cooperação técnica foi elaborado em 2012, momento em que 

há um saldo acumulado de participação na política de comunicação gerado pela 

mobilização para aprovação da Lei de criação da EBC e realização de concurso público, 

realização da I Conferência Nacional de Políticas de Comunicação (Confecom), 

elaboração de projeto de lei popular para nova lei para televisão e rádio, defesa da 

participação popular no Conselho Curador, uma análise necessária e posteriormente a 

ser feita é refletir junto aos sujeitos da ação, reconhecedores dos limites de ampliação da 

cidadania política em um Estado alinhado aos interesses dos capitais privados, se o 

projeto constitui como tentativa de constituir núcleos internos de tensão à hegemonia da 

classe dominante. Isto porque conflitos e contradições são próprios da hegemonia e 

podem ser provocados mesmo em uma formação que opere orientada por uma lógica 

hegemônica.   

Como muitos funcionários da EBC advém de coletivos de defesa do direito à 

comunicação e, como aponta Gramsci, ao localizar o homem como protagonista da 

história, a ação de formação técnica pode se revelar ao funcionário como ação política. 

Ao reconhecer os limites da proposta formativa, o funcionário, estimulado em seu 

pensamento, pode dar novos passos a constituição do desenvolvimento gradual de uma 

consciência de classe. A reivindicação da ampliação da participação popular nas 

decisões sobre o campo público de comunicação, ainda mais em contextos de retirada 

de direitos, revela que uma parcela da população, ainda que pequena, tem ascendido 

para um nível superior de conformação destes campos, reivindicando a ampliação da 

participação nas decisões no setor.  
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