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Resumo: Este artigo objetiva revisar criticamente as abordagens que um grupo de 
pesquisadores desenvolve sobre a expressão coronelismo “eletrônico”, utilizada em 
textos publicados em revistas especializadas e apresentados em eventos científicos. 
Além disso, propomos uma esquematização dessas perspectivas, tendo em vista 
traduzirem-se em concepções conflitantes e que costumam não dialogar entre si. Por 
último, este texto propõe re-situar, trazendo para o campo de estudo da Comunicação e 
Política, a abordagem teórica sobre a modalidade de acesso da política sobre a 
comunicação baseada no controle exercido sobre a propriedade de meios de 
comunicação. Ou seja, deseja-se demonstrar que a análise do ponto de vista conjuntural, 
baseada majoritariamente em dados empíricos, como normalmente se executa, é 
insuficiente para entender a complexa relação que, neste caso, só pode ser entendida a 
partir das relações entre as esferas da política e da comunicação. 
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1. O “estado da arte” do coronelismo “eletrônico” 

 

A expressão coronelismo “eletrônico”, ao contrário da maior parte das 

elaborações conceituais, nasceu na imprensa da década de 1980, como forma de os 

jornalistas explicarem aos leitores o fenômeno de um suposto envolvimento de 

lideranças políticas, especialmente parlamentares no exercício do mandato eletivo, com 

emissoras de rádio e de televisão. Aproximadamente uma década depois, o termo foi 

incorporado pelo ambiente acadêmico, sendo o primeiro trabalho o de Célia Stadnik 

(1991)2, que utilizou o termo em uma monografia de conclusão do curso de Jornalismo 

da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Mais tarde, a expressão seria 

                                                        
1 Universidade de Brasília (UNB), e-mail: romulofarias@unb.br 
2 Depois deste trabalho, não há registros de que a autora tenha retornado ao tema. 



utilizada por outros autores, sobretudo por figuras da Universidade ligadas aos 

movimentos que defendem a democratização dos meios de comunicação no país.  

Os principais autores a trabalhar com essa temática no Brasil são Sérgio 

Capparelli, Venício Arthur de Lima e Suzy dos Santos, esta última a pesquisadora que 

mais se debruçou sobre a problemática. Os três costumam apontar o marco zero do 

surgimento do termo coronelismo “eletrônico” num fato curioso do início da década de 

1980 (não se sabe precisar o ano), ocorrido na cidade de Concórdia, município de Santa 

Catarina. O ex-senador Atílio Fontana – que exerceu mandato no período de 1963 a 

1971, inicialmente pelo PSD, e, pouco depois, pela Arena, tendo em vista a extinção dos 

partidos políticos ocorrida em 1965 pelo então deflagrado Regime Militar –, no 

momento em que participava de uma entrevista à Rádio Rural de Concórdia, ouviu o 

seguinte do repórter: “Senador, o microfone é todo seu”. O parlamentar, ao seu modo, 

retrucou: “Não só o microfone, meu rapaz, mas a rádio toda”. 

O Jornal do Brasil noticiou o episódio em uma reportagem intitulada No ar, a 

voz do dono – utilizada por Lima e Santos como ponto crucial – na qual também se 

procurava denunciar a utilização para fins políticos de 104 estações de rádio e televisão 

em 16 estados do país, fornecendo o nome e a filiação partidária dos deputados, 

governadores, senadores e ministros que detinham o controle destas emissoras. Ainda 

na década de 1980, outros veículos de comunicação – além do já mencionado Jornal do 

Brasil –, como a Folha de São Paulo, o Correio Braziliense e as revistas IstoÉ/Senhor e 

Veja, também desenvolveram reportagens sobre o assunto3. Uma preocupação com a 

presença de políticos nos meios de comunicação começa a fazer parte de uma incipiente 

discussão pública, liderada por revistas e jornais. 

A preocupação dos jornalistas era evidente, sobretudo se tomarmos em conta a 

própria perspectiva semântica que o termo coronelismo “eletrônico” por si já carrega, 

uma evidente analogia ao sistema de poder verificado nas primeiras décadas do século 

XX, no período comumente denominado pela historiografia nacional como República 

Oligárquica (1894-1930) – dentro, majoritariamente, da República Velha (1889-1930), 

esta incluindo os primeiros cinco anos de domínio militar após o fim do Império. A 

abordagem possuía um caráter de denúncia, especialmente pelo fato de ser, à época, o 

Poder Executivo a única instância a decidir a quem seriam destinados os canais para a 

                                                        
3 Dois exemplos são suficientes, o primeiro deles citado por Stadnik (1991) e ambos mencionados por 
Hertz (1987): Veja (1986a e 1986b). 



instalação das futuras emissoras, por meio de critérios também questionados pelas 

revistas e jornais. 

Ainda na década de 1980, Lima (1987) pode ser considerado o primeiro a se 

preocupar, na academia, com o envolvimento de políticos com concessões de canais de 

rádio e televisão4. Neste seu trabalho pioneiro, ele não chega a utilizar a expressão 

coronelismo “eletrônico” – como o faria em textos posteriores –, mas sua posição é a de 

considerar esta relação um problema para a então incipiente redemocratização do país. 

Para ele, o fato de políticos controlarem veículos de radiodifusão é apenas mais uma 

deficiência do modo como o país procurou organizar e normatizar seus meios de 

comunicação eletrônicos, uma entre outras tantas falhas que necessitam ser sanadas, 

como a concentração da propriedade e o monopólio de mercado de alguns grupos 

dominantes, notadamente a Rede Globo. 

O termo em si, como já antecipamos no início, foi utilizado pela primeira vez, 

em um trabalho acadêmico, por Stadnik (1991). Ela apropriou-se do coronelismo 

“eletrônico” como conceito apto a explicar, no caso da proposta dela, “a relação dos 

governadores e parlamentares federais com veículos de comunicação de massa” 

(STADNIK, 1991, p. 1). Ou seja, não era do interesse da estudante de Jornalismo 

trabalhar com uma eventual relação de privilégios, e um conseqüente sistema de poder 

entre políticos e a esfera concedente dos meios de comunicação eletrônicos – no caso, o 

Governo –, noção adotada pelos autores ulteriores, e pela própria conceituação do 

coronelismo “rural”. Na hipótese de Stadnik, só o fato de haver a presença de políticos 

nos meios de comunicação já denotava a presença do coronelismo “eletrônico”. Sua 

abordagem não chega a ser uma denúncia explícita à prática; ela preocupava-se, 

sobretudo, com a organização dos dados empíricos de que dispunha, para desenvolver 

um levantamento. 

Paulino Motter (1994a) leva o problema para a Pós-Graduação, na sua 

dissertação de mestrado – cujo orientador foi Venício Arthur de Lima –, a qual deu 

origem, no mesmo ano, a um artigo mais específico, chamado O uso político das 

                                                        
4 Neste texto, Lima analisa o número de outorgas de canais de rádio e televisão empreendidas pelo último 
presidente do Regime Militar, general João Baptista Figueiredo (1979-1985). Por meio de dados do 
Ministério das Comunicações da época, o pesquisador mostra que “em todo o ano de 1982 foram 
outorgadas 134 novas concessões, em 1983, 80, e em 1984, 90, somente nos últimos dois meses e meio 
(74 dias) de seu ‘mandato’, o general Figueiredo assinou 91 decretos de concessões de canais de 
radiodifusão”. Destes, “a grande maioria era de políticos” (Lima, 1987, p.143). 



concessões das emissoras de rádio e televisão no governo Sarney (1994b)5. Nos dois 

trabalhos, ambos inspirados em Lima (1987), Motter preocupa-se com o número 

excessivo de emissoras de radiodifusão concedidas a parlamentares durante o período 

da redemocratização, no governo de José Sarney (1985-1990), indicando que havia ali 

interesses políticos6. Sua preocupação principal é justamente com o que Stadnik não 

levou em consideração: o processo por detrás das outorgas de rádio e televisão. 

Para ele, havia uma relação de clientelismo envolvendo o Governo – entidade 

que concede licenças para os canais – e parlamentares, de fluxo duplo: de um lado, o 

Governo concederia canais aos políticos, os quais, em contrapartida, votariam nas 

matérias de interesse da administração federal – no caso, a ampliação do mandado de 

Sarney e o presidencialismo. Após os trabalhos de Motter, a utilização do termo 

intensificou-se, na imprensa7, na academia e em outros setores da sociedade. 

Levantamento realizado por Costa e Brener (1997) procurou revelar o vínculo 

político de 1848 retransmissoras de televisão8. Como a perspectiva norteadora traduzia-

se na análise empírica e no cruzamento de dados para produzir um levantamento, os 

autores dedicaram apenas um curto espaço do texto para procurar estabelecer uma 

análise comparativa entre os dois “coronelismos”. 

Israel Bayma (2001), da assessoria técnica do Partido dos Trabalhadores (PT) da 

Câmara dos Deputados, publicou um levantamento no qual procurava mapear o vínculo 

político em 3.315 concessões brasileiras9. Esta publicação se foca neste cruzamento de 

dados, com vistas a efetuar o levantamento pretendido. Neste sentido, Bayma, a 

despeito de não explorar o assunto do ponto de vista teórico, legando-lhe somente o 

primeiro parágrafo, acredita em uma relação direta entre os dois gêneros de 

coronelismo, o rural e o “eletrônico”, perspectiva que marcará os trabalhos sobre o 

tema. 

                                                        
5 Trata-se de uma nova versão, sem alteração de dados ou inclusão de novos elementos, do capítulo IX da 
dissertação (p. 162-199). 
6 O levantamento revelou que 1028 outorgas foram assinadas durante o governo Sarney entre 1985 e 
1988. Destas, 91 foram destinadas a deputados e senadores constituintes, entre os quais 92,3% (84) 
votaram a favor do presidencialismo e 90,1% (82) a favor do mandato de cinco anos para Sarney, as duas 
votações mais importantes da época. 
7 Ver, por exemplo, COSTA (1997). 
8 Estas retransmissoras, por serem educativas ou por estarem instaladas, em 1997, na Amazônia Legal, 
podiam inserir até 15% de programação própria. Destas, 527 pertenciam a empresas de comunicação sem 
vínculos políticos; 479 a prefeituras municipais; 472 a empresas e entidades ligadas a igrejas; 102 a 
fundações educativas e 268 a entidades ou empresas controladas por 87 políticos. 
9 A pesquisa revelou que 37,5% das concessões (pouco mais de 1.220) eram exploradas por políticos do 
PFL, o atual partido Democratas (DEM). Membros do PMDB apareciam em segundo lugar, sendo sócios 
de 17,5% das emissoras. Em seguida, vinha o PPB, com 12,5%, o PSDB e o PSB empatados, cada qual 
com 6,25%. Todos os demais partidos ficavam abaixo de 5% do total. 



Lima (2001, 2004), em seguida, passa a tratar do tema de modo mais específico. 

A presença das elites políticas no controle de empresas de comunicação é, para ele, 

apenas mais um dos problemas do setor, que também tende a impedir uma efetiva 

democratização. A concentração de propriedade, a presença de “poucos” grupos 

familiares, a posição “hegemônica” das Organizações Globo são, para o autor, neste 

texto, as demais evidências concretas que compõem o cenário complexo da organização 

dos meios de comunicação no país.  

Na verdade, não há como ler textos de Lima sem ter sua idéia final em mente: os 

meios de comunicação e os processos que os organizam devem ser democratizados, para 

o bem da democracia e da sociedade brasileira, idéia compartilhada pelos demais 

autores. Ele entende o coronelismo “eletrônico” como a utilização política de meios de 

comunicação com a intenção de exercer controle sobre parcelas do eleitorado. O próprio 

autor reformulará esta concepção no futuro, a qual pode ser designada como uma 

terceira noção – ou seja, uma alternativa às perspectivas do simples controle de políticos 

sobre os meios, visão de Stadnik, ou do sistema de poder deflagrado na relação dos 

parlamentares com o Governo, noção adotada por Motter. 

Capparelli e Santos (2002) também lançam mão da expressão coronelismo 

“eletrônico” e inserem decisivamente o termo na Universidade, além de contribuírem 

para a localização do assunto em um setor acadêmico específico, constituído 

normalmente por pesquisadores-militantes, os quais participam com certa acuidade das 

lutas pela democratização da comunicação no país, atuando em áreas teóricas como a 

Economia Política da comunicação e Políticas de Comunicação. 

Neste artigo, eles sugerem uma analogia entre a censura autoritária do período 

da Ditadura Militar e a existência dos coronéis “eletrônicos” no período democrático. 

Os autores, neste momento, consideram a perspectiva de Lima pertinente, mas a situam 

em outro momento do fenômeno: o coronelismo “eletrônico”, para eles, não é o uso 

político das emissoras por parte dos seus proprietários, que também são políticos ou 

mesmo parlamentares; ou seja, o vínculo dos interesses eleitorais do candidato-

concessionário com a programação de uma emissora é tratado como um efeito, como 

algo produzido pelo coronelismo “eletrônico”, que é um fenômeno mais abrangente.  

A utilização dos meios de comunicação pelo coronel é, portanto, uma 

conseqüência desta relação clientelística entre parlamentares que controlam – ou 

pretendem controlar – emissoras de rádio e televisão, e membros e/ou instituições do 

Estado. Neste sentido, Capparelli e Santos possuem uma visão um pouco distinta da 



questão, semelhante à de Motter – embora este não trabalhe com o conceito em si –, 

tendo em vista que associam a expressão coronelismo “eletrônico” a uma relação de 

clientelismo político, que envolve um sistema complexo de troca de favores, 

compromissos, e dá margem para a existência de privilégios e pessoalidade em 

processos públicos. 

Em artigo mais recente, Santos e Capparelli (2005)10 são os primeiros a abordar 

o tema do ponto de vista histórico, e não predominantemente conjuntural. Eles utilizam 

o trabalho de Victor Nunes Leal (1975), o primeiro a sugerir a expressão “coronelismo” 

na Universidade como forma de designar o sistema de poder estabelecido nos 

municípios brasileiros nas primeiras décadas do século XX, com vistas a embasar a 

atualização do conceito tendo em mente as transformações da sociedade. Durante a 

República Velha (1889-1930), os grandes fazendeiros – cunhados de coronéis mesmo 

sem pertencerem à antiga Guarda Nacional, no período imperial, de onde se originou o 

termo – exerciam poder nos municípios, como representantes estatais das localidades, a 

quem cabia a manutenção da ordem dos municípios e o respeito aos poderes 

constituídos. 

Esses líderes locais aliavam-se aos governadores dos estados – que, por sua vez, 

expandiam essa relação ao Governo Federal –, constituindo um complexo sistema de 

favores de fluxo duplo e múltiplo. Aos coronéis, incumbia-se a tarefa de ajudar a eleger 

deputados da corrente política do governador, contribuindo para consolidar, em seu 

município, um reduto eleitoral do administrador estadual e, conseqüentemente, federal. 

Para realizar tal empreitada, utilizava práticas como o “voto de cabresto”, torturas, 

ameaças etc., valendo-se de seu importante papel, como elo entre as carências 

municipais e as fontes de receita do Estado. Em contrapartida, os coronéis decidiam 

acerca da alocação dos recursos estaduais e federais e se mantinham como líderes 

respeitados, e muitas vezes temidos. 

A questão crucial levantada por Santos e Capparelli traduz-se na seguinte 

afirmação: “os coronéis adaptaram-se ao novo formato” de sociedade, e a presença de 

sua figura não permaneceu restrita ao período das primeiras décadas do século XX 

(2005, p. 78). Deste modo, para eles, a transposição da figura do coronel rural – que 

comandava votos e lotes de terra, coagia a população em torno de seus interesses, 

ameaçava etc. – para o “urbano” dá-se de modo natural e sem crises.  

                                                        
10 Este artigo foi resultado das pesquisas de Santos (2004), durante sua tese de doutoramento (ver o 
terceiro capítulo, especificamente p. 141-170). 



É possível notar que o objetivo dos dois coronéis é o mesmo: a “extensão dos 

seus poderes”. Os meios pelos quais buscam este fim é que divergem: os primeiros têm 

como ferramenta suas propriedades de terras; os segundos possuem as estações 

geradoras e retransmissoras. Santos e Capparelli aprofundam a abordagem que 

iniciaram em 2002, buscando novas perspectivas para o conceito de “clientelismo”, pois 

acreditam que a “expressão ‘coronelismo eletrônico’ inclui a relação de clientelismo 

político entre os detentores do poder público e os proprietários de canais de televisão 

[...]” (2005, p. 80). Eles adotam, entre outras, as seguintes concepções11: 

 

• A lógica do clientelismo provoca uma ruptura da autonomia das instituições 

sociais, mantendo um alinhamento da mídia com interesses partidários ou 

familiares12; 

• O clientelismo é apontado como uma das patologias dos sistemas democráticos13; 

• A relação clientelística é desigual e assimétrica, pois implica a subordinação do 

cliente ao patrão14; 

• Quem recebe os benefícios normalmente tem consciência de sua dependência e 

coloca-se à disposição das aspirações do patrão15. 

 

Neste sentido, Santos e Capparelli (2005) reafirmam a idéia do artigo que 

produziram juntos em 2002, a de que não basta explicar o coronelismo eletrônico 

apenas constatando o envolvimento de políticos no controle dos meios de comunicação, 

perspectiva de Stadnik e de boa parte das matérias jornalísticas da década de 1980 aos 

dias de hoje; nem, tampouco, verificando o vínculo deste controle com o conteúdo da 

programação das emissoras, noção adotada por Lima.  

                                                        
11 Dispusemos as fontes utilizadas pelos autores em notas de rodapé, e na bibliografia final deste texto. 
12 Hallin e Papathanassopoulos (2002). 
13 Maíz e Requejo (2001). 
14 Novamente Maíz e Requejo (2001). 
15 Komito (1999). 



Em texto posterior, Lima (2006)16 procura desenvolver uma análise empírica dos 

parlamentares do Congresso Nacional envolvidos com emissoras de rádio e TV. Ele não 

chega a citar a expressão coronelismo “eletrônico”, tampouco a interpreta, mas trata 

sutilmente da temática que a envolve, substituindo o termo por “novo coronelismo”. 

Neste texto, não há como situar Lima nos outros dois grupos de noções sobre o 

coronelismo “eletrônico” ou mesmo no grupo por ele instituído – a simples ligação de 

parlamentares com meios, a rede de clientelismo entre congressistas e esfera estatal, e a 

ligação entre a ordem do parlamentar-dono de emissora e o conteúdo da mesma, 

respectivamente –, uma vez que, neste artigo, ele não se posiciona sobre a questão e 

sugere não ser ela de muita importância. 

Santos (2006) é quem primeiro escreve um texto cujo objetivo principal traduz-

se especificamente em discutir a viabilidade da atualização do termo coronelismo para 

coronelismo “eletrônico”. Neste artigo, ela se propõe a revisitar a bibliografia 

historiográfica do coronelismo, na busca de desenvolver alguns apontamentos sobre a 

problemática. No artigo de 2005, como já pôde ser descrito neste texto, a pesquisadora, 

em parceria com Capparelli, não se preocupou com o rigor dessa passagem do 

coronelismo do início do século XX, para um suposto coronelismo “eletrônico” do fim 

do século XX e início do XXI. 

Neste artigo, ela conceitua coronelismo “eletrônico” como um “sistema 

organizacional”, caracterizado pelo “compromisso recíproco entre poder nacional e 

poder privado dos chefes locais, proprietários de meios de comunicação” (2006, p. 8). 

Neste ponto, há coerência ao sustentar a defesa da visão de um sistema de poder entre 

poder público e os “chefes locais”, noção que possui divergências em outros autores, 

mas que não é trabalhada por Santos. Ela fixa-se na crítica sutil ao caráter empírico da 

literatura, a qual, para a autora, a despeito de ter aumentado nos últimos anos, “não 

reflete uma discussão conceitual” (2006, p. 8). 

À luz da literatura, Santos aponta que o coronel é caracterizado pelo “status de 

comando numa determinada região” (2006, p. 11), e não por sua profissão ou cargos ou 
                                                        
16 Este texto é fruto de uma pesquisa anterior, de mesmo conteúdo, que deu origem a uma representação 
do Projor (2005), Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo – associação mantenedora do 
Observatório da Imprensa –, à Procuradoria Geral da República, contestando, com base em pesquisa de 
Lima, a presença de pelo menos 51 dos 513 deputados federais no controle de canais de rádio e TV. A 
pesquisa apontava ainda a participação de parlamentares concessionários integrando a Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara, onde participaram das homologações e 
renovações de concessões de radiodifusão. Num caso mais grave, dois deputados federais, Valdemar 
Corauci Sobrinho (DEM-SP) e Nelson Proença (PPS-RS), votaram em processos tratando de suas 
próprias concessões. A Procuradoria, contudo, arquivou a representação. O estudo, juntamente com a 
representação, estão disponíveis nas referências bibliográficas deste texto. 



pela relação que ele mantém com as autoridades estaduais ou federais. Com isto, ela 

procura diferenciar a ação do coronel do “radiodifusor que conquista votações 

expressivas” – criando duas categorias, ampliando sua própria concepção anterior 

acerca do coronelismo “eletrônico” e acrescentando uma quarta noção à tentativa de 

conceituar o fenômeno. Mais diretamente, a relação de clientelismo dos parlamentares 

com a esfera estatal é, então, considerada insuficiente para caracterizar esta relação; 

cumpre, então, verificar outros elementos: “a chefia política, arbitragem social e fonte 

de coerção” na localidade onde os coronéis “eletrônicos” atuam. 

Mas, apesar de ter ampliado a concepção do coronelismo “eletrônico”, Santos 

mantém seu posicionamento quanto à transposição da propriedade de terra do antigo 

coronelismo para a radiodifusão no coronelismo “eletrônico”, e desenvolve inclusive 

uma comparação valorativa entre os dois modos de produção: “No coronelismo 

eletrônico, a radiodifusão ocupa o lugar da terra de forma mais enfática por conta da 

centralidade midiática nas sociedades modernas” (2006, p. 20). E esta situação, ainda do 

ponto de vista normativo, constitui, para a pesquisadora, “uma barreira à prática de 

cidadania no país” (2006, p. 20), e uma relação condenável.  

Lima e Lopes (2007) chegam a propor um conceito derivado ao de coronelismo 

“eletrônico”: o coronelismo “eletrônico de novo tipo”, este se referindo às rádios 

comunitárias. Neste texto, resultado de uma parceria com Cristiano Aguiar Lopes, Lima 

modifica de certo modo sua visão anterior da problemática, apesar de este novo texto ter 

objetivos principais novamente empíricos. Pela primeira vez, ele busca a literatura do 

coronelismo – apenas em Leal (1975) – a fim de explorar algum suporte para a 

fundamentação do termo. 

Para eles, o coronelismo “eletrônico” assume características e “mantém traços 

comuns” com o coronelismo estudado primordialmente por Victor Nunes Leal, quando 

este tentava descrever o sistema de dominação e de relações políticas no período da 

República Velha. Reconhecem a falta de estruturação teórica do termo, mas entendem 

conveniente a sua utilização para empreender um levantamento empírico. O 

coronelismo “eletrônico” possui, para os autores, algumas dessas propriedades: 

 

1. Trata-se de um fenômeno do Brasil urbano, da segunda metade do século XX; 

2. É resultado do chamado trusteeship model, isto é, da outorga, pela União a 

empresas privadas, da exploração dos serviços públicos de rádio e televisão; 



3. Resultado da progressiva centralidade da mídia na política brasileira, 

especialmente a partir do Regime Militar; 

4. O novo “coronel” promove a si mesmo e aos seus aliados, hostiliza e cerceia a 

expressão dos adversários políticos e é fator importante na construção da opinião 

pública, cujo apoio é disputado tanto no plano estadual como no federal; 

5. A moeda de troca continua sendo o voto, como no velho coronelismo. Só que não 

mais com base na posse da terra, mas no controle da informação – vale dizer, na 

capacidade de influir na formação da opinião pública; 

6. A recompensa da União aos coronéis eletrônicos é de certa forma antecipada pela 

outorga e, depois, pela renovação das concessões do serviço de radiodifusão que 

confere a eles poder na barganha dos recursos para os serviços públicos 

municipais, estaduais e federais. 

 

Para construir a idéia de coronelismo “eletrônico de novo tipo”, Lima e Lopes 

recorrem a uma reformulação desenvolvida por Leal (1980) depois de seu trabalho mais 

conhecido. Esta nova modalidade de coronelismo está vinculada “especificamente às 

permissões e autorizações dirigidas às comunidades locais. Essas permissões e 

autorizações referem-se às RTVs17, em especial aquelas destinadas às prefeituras (desde 

1978), às emissoras de rádio FM e às rádios comunitárias legalizadas” (2007, p. 4-5). 

Segundo os autores, estes “novos coronéis eletrônicos” – termo considerado inadequado 

por Santos (2006), esta se referindo somente a “coronéis eletrônicos” – têm seus 

interesses mediados por “representantes em posição política hierarquicamente superior, 

tanto no Legislativo quanto no Executivo – deputados estaduais e federais, senadores e 

governadores – sejam eles os velhos coronéis eletrônicos ou não” (2007, p. 6).  

 

2.  Re-situando o problema 

 

A expressão coronelismo “eletrônico” é, como vimos, atualmente monopolizada 

por uma pequena parcela de pesquisadores, para quem o termo é utilizado como 

exemplo sintomático das falhas que acometem o modelo regulatório de organização dos 

meios de comunicação brasileiros. Esses autores costumam participar de audiências 

públicas no Legislativo, promovem análises críticas da conjuntura, costumam ter 

relações com os movimentos sociais que militam por estas causas etc. E, como vimos, 
                                                        
17 São as retransmissoras locais de rádio e televisão. 



constituem um ambiente de pesquisas que não é devidamente tensionado, sob o ponto 

de vista da crítica interna, e da refutação do conhecimento já desenvolvido. 

Esse ambiente de estudos possui formulações que não se baseiam em conceitos 

rígidos e em modelos teórico-metodológicos consistentes – sendo, na realidade, 

reflexões críticas em formato de ensaios, sem a preocupação com o princípio-chave das 

ciências: o desenvolvimento do conhecimento a partir de um pensamento racional 

metodicamente construído. Não se trata de abolir os trabalhos ensaísticos, uma vez que 

contribuíram e contribuem de modo especial para se pensar sobre as coisas do mundo, 

mas é imprescindível não tornar maioria as pesquisas com esse formato.  

Ao abordar o coronelismo “eletrônico”, esses autores costumam desprezar uma 

série de pontos fundamentais, supervalorizar outros, além de montarem suas análises em 

pressupostos definidos, normalmente sob uma perspectiva ideologizada da 

problemática. Para citar alguns pontos concretamente, eles esquecem a autonomia 

relativa que possui o setor jornalístico; tendem a supervalorizar os efeitos dos meios de 

comunicação; não lembram que os meios de comunicação concorrem entre si e o 

coronel não tinha concorrência18; misturam trabalho acadêmico com militância política; 

não criticam o próprio campo de estudos; possuem uma visão maniqueísta da realidade; 

privilegiam sobremaneira as questões empíricas, com objetivos aplicados; o objetivo 

sempre foi denunciar, nunca conceituar o fenômeno etc. 

Propomos re-situar a temática do coronelismo “eletrônico”, inclusive sob a 

perspectiva da viabilidade do conceito, e entendemos que o caminho até então 

percorrido não nos dará boas respostas. Isto significa uma abordagem a partir de um 

modelo teórico-metodológico diferente, e não temos dúvida de que o campo de estudos 

da Comunicação e Política pode oferecer frutíferas contribuições, pois trabalha a 

complexa relação entre essas duas esferas sociais – normalmente chamadas de campos 

sociais – de um modo consistente e relacional, com o objetivo primordial de 

compreender determinadas situações, e não apenas denunciá-las. 

Afirmamos isso porque acreditamos que, para se compreender o processo de 

formulação de políticas públicas – no nosso caso, sobre a adequabilidade de políticos 

tornarem-se legalmente aptos a controlarem meios de comunicação –, não há outro 

caminho, especialmente na Universidade, que não seja entender as diferentes formas em 

                                                        
18 Além do mais, o coronelismo “rural” se dava entre lideranças locais e governadores estaduais, 
obviamente beneficiada pela relação entre governadores e o presidente da república. No coronelismo 
eletrônico, a relação que se coloca é direta entre chefes locais e o Governo Federal. 



que a política se relaciona com a comunicação, vale dizer, as complexas relações que 

um político empreende em um meio de comunicação. É só a partir da constituição deste 

olhar que entendemos ser possível analisar essa situação específica, e um trabalho nessa 

perspectiva seria de enorme valor. Alguns questionamentos seriam indispensáveis: 

 

1) Qual o contexto de transformações sociais que permitiu o surgimento dos meios 

de comunicação, e de que modo estes modificaram a sociabilidade? 

2) O que representa um meio de comunicação na contemporaneidade? 

3) De que modo a política se configurou no contexto dessas transformações sociais, 

culturais e econômicas? 

4) Quais relações a política empreende com a comunicação, vale dizer, qual a 

importância de uma para a outra? 

5) E, finalmente, de que modo o controle político da comunicação pode ser pensado 

a partir destas transformações históricas?   

 

Os pesquisadores contribuiriam de modo mais enfático se procurassem 

responder a indagações como essas e teriam melhores condições de refletir sobre a 

natureza mesma de um meio de comunicação – notadamente a televisão, pois esta 

fundamentou a cultura de massa e as contemporâneas transformações sociais – e o 

modo como os demais campos sociais, especialmente o político, passaram a encará-lo e 

a se relacionar com a sua presença. 
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