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Resumo 

Este artigo tem como objetivo elaborar um panorama das políticas culturais para 
as emissoras de televisão do campo público de radiodifusão no Brasil. São retomados os 
períodos considerados fundamentais para a compreensão da trajetória das emissoras 
educativas no país. Com ênfase no período atual, o texto analisa, ainda, a atuação do 
Ministério da Cultura, que problematiza a questão da TV como instrumento cultural, e a 
criação da Empresa Brasil de Comunicação e, em especial, a TV Brasil. 
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Introdução 

A trajetória das políticas culturais para a TV Pública no país — apropriando-nos 

das palavras do professor Albino Rubim, quando se refere às políticas para a cultura no 

Brasil — se caracteriza por grandes desafios, resultado de tristes tradições, que “podem 

ser emblematicamente sintetizadas em três palavras: ausência, autoritarismo e 

instabilidade” (RUBIM, 2008, p. 185). 

Essas “tradições” também permeiam o contexto de desenvolvimento da televisão 

aberta no país. Em seus primeiros anos, a ausência de políticas específicas para este 

veículo pode ser considerada a característica mais marcante. Um exemplo é a instalação 

da televisão no país pela iniciativa privada, seguindo o modelo estadunidense de 

radiodifusão. A iniciativa se deu não por determinação de um projeto governamental 

específico, mas pelo pioneirismo e improvisação do empresário brasileiro Assis 

Chateubriand — que, ainda na década de 40, comprou uma emissora da Radio 

Corporation of America (RCA) nos Estados Unidos (ROCHA, 2004).  

Assim, em 18 de setembro de 1950 foi inaugurada, na cidade de São Paulo, a 

primeira TV da América Latina, a PRF-3, TV Tupi-Difusora, embora sua implantação 

tenha sido considerada prematura por uma pesquisa encomendada aos estadunidenses. 
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Pertencente ao grupo dos Diários e Emissoras Associadas2, a empresa iniciou suas 

atividades de maneira precária e improvisada com quadro profissional oriundo, em sua 

maioria, do rádio. (SIMÕES, 1986).  

Ao final da década de 1950, já existiam outras oito empresas de televisão em 

funcionamento — inclusive com iniciativas de outros grupos concessionários 

(MATTOS, 2000). Nos primeiros anos, portanto, existiam somente emissoras operadas 

por empresas privadas e de programação comercial3.  

Em 27 de agosto de 1962, mais de uma década depois da inauguração da 

primeira emissora, foi aprovada no congresso nacional a Lei nº. 4.117, que criou o 

Código Brasileiro de Telecomunicações. O novo Código passou a regular todas as 

atividades voltadas para a transmissão ou recepção de símbolos, caracteres, imagens, 

sons ou dados de qualquer natureza; por fio, rádio, eletricidade, meios óticos ou outro 

processo (JAMBEIRO, 2000).  

Embora a política do nacionalismo desenvolvimentista tenha se originado no 

governo de Juscelino Kubitschek, foi com a instauração do regime militar após o golpe 

de 1964 que a televisão passou a refletir a ideia, bastante disseminada pelas teorias 

desenvolvimentistas, da função estratégica dos meios de comunicação na divulgação do 

Estado e das tentativas modernizadoras da sociedade. Retomamos, portanto, a 

“tradição” do autoritarismo nas políticas culturais brasileiras (RUBIM, 2008). 

Inovações tecnológicas patrocinadas pelo governo militar contribuíram para a 

expansão do sistema de redes: em 1965, ano em que o Brasil se associou ao Sistema 

Internacional de Satélites (Intelsat), foi criada a Empresa Brasileira de 

Telecomunicações (Embratel). Configurou-se, então, a existência de uma política 

cultural extremamente autoritária e efetiva, centrada em dois aspectos principais: a 

concretização da Doutrina de Segurança Nacional e o controle dos conteúdos 

transmitidos pelos veículos de comunicação (RUBIM, A. e RUBIM, L., 2004). 

No ano de 1967, a emissão do Decreto-lei 236 tornou o Código Brasileiro das 

Telecomunicações mais autoritário e centralizador, impedindo a divulgação de opiniões 

contrárias ao governo ditatorial e restringido a propriedade dos meios de comunicação. 

O documento configurou também o Ministério das Comunicações (MINICOM), que 

                                                        
2 Já nesta época os Diários e Emissoras Associadas, sob a tutela de Chateaubriand, compunham um vasta 
rede de empresas jornalísticas que incluíam jornais impressos, emissoras de rádio e a paradigmática 
revista semanal “O Cruzeiro” (SIMÕES, 1986). 
3 A primeira televisão educativa brasileira foi a TV Universitária de Pernambuco, inaugurada apenas no 
ano de 1967 (FRADKIN, in CARMONA, 2003). 



passou a desempenhar as funções do Conselho Nacional de Telecomunicações 

(CONTEL), que, como órgão colegiado, possuía natureza mais democrática.  

Este mesmo decreto criou o sistema educativo, estabelecendo em seu artigo 13 

que as televisões e rádios educativas não têm caráter comercial, sendo vedada a 

transmissão de qualquer propaganda, direta ou indiretamente. Além disso, “a televisão 

educativa se destinará à divulgação de programas educacionais, mediante a transmissão 

de aulas, conferências, palestras e debates” (BRASIL, 1967).   

A ausência de mecanismos que regulamentem a programação tem impulsionado 

as emissoras educativas a descumprirem sumariamente a norma jurídica, tendo em vista 

seu progressivo direcionamento a uma programação cultural. Além disso, a lei restringe 

brutalmente as possibilidades de ação, tanto em seus aspectos formais como de 

conteúdo, destas TVs, que se configuram como principais representantes do campo 

público de radiodifusão do país. (BOLAÑO, 2007). 

Também o artigo de número 13 do decreto 236 contribui para reforçar o 

predomínio do caráter comercial na indústria televisiva, ao definir que as TVs 

educativas não poderiam aceitar publicidade direta ou indireta, patrocínios e que 

somente os governos federal, estadual e municipal, universidades e fundações de direito 

público poderiam operar TVs educativas.  

As intricadas relações entre o governo central e as empresas privadas de 

comunicação, também contribuíram para o estabelecimento das emissoras comerciais 

como representantes da política de execução do projeto de “integração nacional” que 

começava a tomar corpo. O sudeste torna-se o pólo irradiador das manifestações 

culturais, inclusive atraindo artistas de outros estados. A iniciativa estatal impulsionou a 

criação de um mercado nacional para as telecomunicações, beneficiando apenas poucas 

empresas, com destaque para a Rede Globo (BOLAÑO; ORTIZ, 1988, 1998).  

Em 1968, a rede nacional de microondas da Embratel e o sistema de transmissão 

via-satélite são postos em prática. Por outro lado, a instituição do crédito ao consumidor 

facilita a compra de aparelhos televisivos. É uma época caracterizada pelo amplo uso de 

programas estrangeiros nas emissoras comerciais, por motivos tanto econômicos quanto 

políticos, já que os “enlatados” custam muito menos do que produzir um programa local 

e não trazem problemas com a censura (MATTOS, 2000).  

A história das emissoras pertencentes ao campo público de radiodifusão se 

confunde com a história das TVs educativas. Alexandre Fradkin, no blog “Legislação da 

Radiodifusão Educativa”, afirma que no Brasil “sob o aspecto estritamente legal, só 



existem dois tipos de emissoras de televisão: a comercial e a educativa. Qualquer outra 

denominação que esteja sendo utilizada não possui respaldo legal” (2007, online). Isso 

porque, ainda segundo o autor, ‘televisão educativa’ é o único termo que consta de 

todos os instrumentos legais que regem a matéria no país. 

A primeira televisão com finalidade educativa do Brasil foi inaugurada em 1968. 

Trata-se da TV Universitária de Pernambuco, vinculada à Universidade Federal do 

mesmo Estado (CAPARELLI, 1982). Um ano depois, era inaugurada a TV Cultura4, 

sob a tutela da Fundação Padre Anchieta e excepcionalmente submetida a um regime de 

direito privado. Sua proposta, segundo o professor Laurindo Leal Filho, no livro “Atrás 

das Câmeras”, era ambígua: contemplar “a necessidade de produzir programas de 

escolarização para as classes subalternas da sociedade, ao lado de um projeto cultural 

nitidamente voltado para as elites” (1988, p.27). 

Neste período, os projetos de televisão educativa se caracterizavam pelo 

entendimento dos meios de comunicação como importantes ferramentas para a 

expansão educacional, atingindo as populações excluídas dos circuitos oficiais. Seu 

surgimento no país foi impulsionado pela pressão de agências e organismos 

internacionais, liderados pela UNESCO, que defendiam o uso da TV para suprir as 

carências educacionais dos países em desenvolvimento. Outro importante fator era a 

necessidade de formação de mão-de-obra especializada, diante de um acelerado 

processo de industrialização, promovido pelo regime militar (JAMBEIRO, 2008). 

Não havia, entretanto, qualquer política pública educacional claramente definida 

para as emissoras educativas. Estas eram, em sua maioria, constituídas por motivos 

políticos ou iniciativas individuais descompromissadas e acabaram por vincular-se ao 

governo estadual ou federal (FRADKIN, in CARMONA, 2003). Seguiram, 

inicialmente, a matriz de programação educacional-formal, com base em programas 

didáticos voltados para o ensino e nos telecursos, a fim de substituir a sala de aula.  

No entanto, a matriz educacional-formal de programação apresentava uma série 

de problemas que culminaram com seu abandono, dentre eles: os altos custos de 

manutenção; as dificuldades de gerenciamento de uma programação voltada a um 

público segmentado em um canal aberto; as incongruências entre a linguagem 

televisiva, eminentemente emocional, e a linguagem reflexiva inerente à abstração 

                                                        
4 A emissora pertencia originalmente aos Diários e Emissoras Associados, grupo pertencente ao 
empresário Assis Chateaubriand. Após sofrer um incêndio que destruiu todas as suas instalações, foi 
vendida numa operação que suscitou intensa polêmica, em 1967, ao Estado de São Paulo (LEAL FILHO, 
1988). 



escolar; a ausência de integração entre o formato audiovisual e a realidade do tele-aluno 

(que não possuía à sua disposição professores treinados, videotecas, materiais didáticos 

específicos etc.); e, por último, o surgimento de novas tecnologias, que ampliaram as 

possibilidades educativas (FUENZALIDA FERNÁNDEZ in RINCÓN, 2002).  

A proposta pedagógica fundamentada nos telecursos evoluiu para a tele-

educação, ou educação à distância, trazendo uma compreensão mais complexa das 

possibilidades de utilização da TV, através de formatos e suportes midiáticos variados 

(circuito fechado de TV, canais via satélite, DVDs, internet etc.). Também surgiram 

diversas organizações especializadas em educação à distância, separando sua atividade e 

gestão das emissoras abertas de televisão5. 

Cabe ressaltar, ainda, que as emissoras educativas, ainda que permaneçam com 

esta denominação, nunca seguiram à risca o que estabelecia o Art. 13 do Decreto-Lei 

236, acerca das restrições em sua programação. Além disso, estas emissoras passaram a 

adotar, de forma gradativa, uma matriz de programação mais flexível e destacadamente 

cultural.  

 

2. Abertura lenta gradual e segura 

Nos primeiros anos da década de 1980, o Brasil aponta para o fim da ditadura 

militar com a promoção de uma abertura democrática gradual, a anistia dos refugiados e 

presos políticos, o retorno dos exilados, a campanha pelas eleições diretas para 

presidente e a materialização de uma nova constituição para o país.  

O governo José Sarney — tendo à frente do Ministério das Comunicações o 

político baiano Antonio Carlos Magalhães —, foi marcado pela utilização ostensiva das 

concessões de televisão como moeda de troca política, principalmente em negociações 

ligadas ao processo de promulgação da nova Constituição. Entre os anos de 1985 e 

1988, Sarney outorgou 1028 concessões ou permissões de rádio e televisão. Deste total, 

60% foram distribuídas durante o período crítico de disputas na Constituinte 

(DEMOCON..., 2006, p. 22). 

Durante a assembleia constituinte, os debates sobre os dispositivos que 

regulamentariam a TV ficaram bastante polarizados entre entidades ligadas aos 

trabalhadores da área de comunicação, conduzidos pela Federação Nacional dos 

                                                        
5 Embora os telecursos continuem sendo transmitidos em emissoras brasileiras, sejam elas educativas ou 
comerciais, os horários dedicados a este tipo de programa são marginais. Além disso, a televisão aberta 
pode ser considerada, hoje, como mais um dos variados suportes existentes para a aplicação desta 
metodologia de ensino. 



Jornalistas (FENAJ) — tendo como principais bandeiras a criação de um Conselho 

Nacional de Comunicação para regular o rádio e a TV e a restrição da exploração de 

canais de rádio e televisão a organizações sem fins lucrativos — e empresários do setor, 

liderados, principalmente, pela Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e 

Televisão (ABERT), que defendiam a permanência do controle da radiodifusão pelo 

poder executivo, além da exploração destes serviços pela iniciativa privada (Idem, 

Ibidem). 

O texto final do Capítulo da Comunicação Social da Constituição de 1988 se 

caracterizou por ações como: a transformação da proposta de Conselho Nacional de 

Comunicação em Conselho de Comunicação Social, um órgão consultivo do Congresso; 

a extensão da competência da aprovação de concessões ao poder legislativo, além do 

executivo; a dependência de, no mínimo, dois quintos dos deputados e senadores para 

reprovar a renovação de uma concessão; o estabelecimento de prazos para permissões e 

concessões — na televisão, quinze anos e na rádio, dez; dentre outras. 

Apesar dos avanços obtidos, o professor Othon Jambeiro pondera que  

...a televisão, considerada uma das armas mais poderosas para a consolidação do 
regime militar, continuou constituindo um aparato fundamental para a 
perpetuação das elites política e econômica do novo regime. A permanência dos 
princípios básicos da legislação, estabelecidos durante a ditadura, deve-se 
seguramente ao fato da TV ser um instrumento de poder que o governo civil não 
quis perder (2000, p.81). 
 

Ou seja, a maioria dos dispositivos criados pela constituinte permanece até hoje 

aguardando regulamentação. É o caso das determinações que tratam da regionalização 

de programas; da proibição aos monopólios e oligopólios; dos direitos dos 

telespectadores em relação aos serviços prestados pela emissora; e do art. 223, que cria 

três modos, complementares entre si, de exploração dos serviços de televisão, o privado, 

o estatal e o público. Estas omissões nos remetem à terceira “tradição”, apontada por 

Rubim, das políticas culturais no Brasil (2008): a instabilidade. 

Durante os oito anos do governo de Fernando Henrique Cardoso, são quase 

inexistentes as relações mantidas entre televisão e políticas públicas para a cultura. Um 

dos traços marcantes do período foi exatamente a quase substituição do Estado pelo 

mercado como agente das políticas culturais vigentes, muito bem representada pelo 

livreto “Cultura é um bom negócio”, distribuído pelo Ministério da Cultura, na época 

capitaneado por Francisco Weffort (RUBIM. A e RUBIM. L, 2004). 



Em relação às políticas culturais para a TV, destacam-se: a promulgação da lei 

8.977, de 1995, conhecida com lei do cabo, a criação de um canal de televisão por 

assinatura, o canal “Cultura e Arte” e a “retomada” na produção do cinema brasileiro.  

Neste caso, além de dar continuidade e consolidar a Lei do Audiovisual, o 
governo FHC criou a Agência Nacional de Cinema – Ancine, em uma clara 
demonstração que pretendia encarar a questão do cinema de uma perspectiva de 
mercado, como indústria cultural. Mas a separação entre cinema e audiovisual, 
inclusive a televisão, foi mantida (RUBIM. A e RUBIM. L, 2004).  
 

A iniciativa obteve relativo êxito quanto ao cinema, mas seguiu considerando o 

setor audiovisual de forma desintegrada, ignorando outros meios e linguagens. 

Já a Lei 8.977, conhecida como Lei do Cabo, contribuiu sobremaneira para o 

campo público de radiodifusão, ao possibilitar a existência das emissoras legislativas, 

universitárias e comunitárias. Trata-se de um passo importante rumo à ampliação das 

ofertas televisivas, ainda que restrito à parcela minoritária da população que tem acesso 

a esse tipo de serviço. Parte dessas emissoras conseguiu romper as amarras do cabo 

passando a transmitir sinais também para antenas parabólicas (LEAL FILHO, 2007). 

Outros dispositivos legais contribuíram, ainda, para a flexibilização da questão 

da publicidade nas emissoras do campo público no Brasil. Este é o caso da lei 9.637 de 

15, de maio de 1998 — que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações 

sociais etc. — cujo artigo 19 determina que: 

as entidades que absorverem atividades de rádio e televisão educativa poderão 
receber recursos e veicular publicidade institucional de entidades de direito 
público ou privado, a título de apoio cultural, admitindo-se o patrocínio de 
programas, eventos e projetos, vedada a veiculação remunerada de anúncios e 
outras práticas que configurem comercialização de intervalos (BRASIL, 1998, 
online). 
  

Essa norma, sem dúvidas, abre um importante precedente para a inclusão do 

apoio cultural como fonte de recurso das rádios e TVs pertencentes ao campo público. 

No entanto, o texto restringe a utilização deste expediente às organizações sociais que 

operam emissoras educativas de televisão.  

Por outro lado, a televisão seguia restrita ao âmbito do Ministério das 

Comunicações — de um ponto de vista eminentemente técnico —, de modo que:  

as áreas de Educação e Cultura pouco tiveram a dizer a respeito, exceto no 
campo de suas emissoras específicas, de escassa audiência. Assim, quanto ao 
conteúdo da programação e em especial quanto ao seu compromisso com valores 
democráticos, o poder público pouco tem efetuado, ficando as poucas iniciativas 



positivas e as muitas duvidosas ao exclusivo arbítrio das emissoras (JANINE, 
2001, p.01). 
 
Significa dizer que a ausência de uma política pública efetiva implica na 

instituição de uma política comunicacional — e, portanto, cultural — regida apenas 

pelos interesses do mercado. Ainda que não possamos falar em alterações substanciais, 

esse quadro passa a apresentar novos matizes no momento atual, descrito a seguir. 

 

3. TV Pública e Políticas Culturais do Governo Lula 

Com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002 e a escolha de Gilberto Gil 

para dirigir o Ministério da Cultura, inaugurou-se um período de atuação mais efetiva 

do governo federal em relação às políticas para a cultura. A jornalista Ana Paula Sousa, 

em um balanço da gestão do ministro Gil, após sua saída do cargo6, avalia:  

Com Gilberto Gil, o Ministério da Cultura (MinC) começou a existir. Criada em 
1985, a pasta, antes integrada à educação, foi sempre uma espécie de patinho 
feio do Governo. Para a sociedade, era uma entidade sem rosto e sem nome. 
Com Gil, escolhido no primeiro mandato do presidente Lula, em janeiro de 
2003, essa história começou a mudar. Mudou a ponto de, cinco anos e meio 
depois, sua saída virar manchete de todos os jornais (SOUSA, 2008, p. 28). 
 

Em meio às propostas e ações empreendidas por esta gestão, cabe salientar 

alguns aspectos fundamentais. Em primeiro lugar o MINC tem se destacado pela 

reivindicação de uma noção “antropológica” de cultura7. Em seu discurso de posse, por 

exemplo, Gilberto Gil explicita a forma como o Ministério passa a encarar o termo: 

Cultura como tudo aquilo que, no uso de qualquer coisa, se manifesta para além 
do mero valor de uso. Cultura como aquilo que, em cada objeto que produzimos, 
transcende o meramente técnico. Cultura como usina de símbolos de um povo. 
Cultura como conjunto de signos de cada comunidade e de toda a nação. Cultura 
como o sentido de nossos atos, a soma de nossos gestos, o senso de nossos 
jeitos.  
Desta perspectiva, as ações do Ministério da Cultura deverão ser entendidas 
como exercícios de antropologia aplicada (GIL, 2003, online). 
 

                                                        
6 Embora a saída do ministro-artista, em julho de 2008, represente a perda de um importante capital 
simbólico, este episódio não implica falta de continuidade da atuação do MinC, tendo em vista que o atual 
ministro, o ambientalista Juca Ferreira, foi secretário-executivo da gestão Gil e um dos principais 
articuladores da política cultural adotada e empreendida pelo ministério. 
7 A princípio, não há uma noção única de cultura na antropologia. Entretanto, a instituição, ao trazer a 
noção do que seria a cultura “no sentido antropológico”, busca incluir, no âmbito da cultura, setores não 
contemplados por uma ideia de cultura limitada e restrita à “alta cultura” ou “belas artes”. É importante 
perceber, no entanto, que o conceito de cultura, se ampliado ao seu extremo, torna-se pouco operacional, 
inclusive no sentido de orientar uma política pública efetiva, conforme já assinalado por autores como 
Isaura Botelho (2001) e Albino Rubim (2008). 



A abrangência dessa atuação pode ser exemplificada pelo documento “Programa 

cultural para o desenvolvimento do país”, do Ministério da Cultura. Ali, foram 

explicitados como políticas setoriais e eixos estruturantes da primeira gestão Gil 

(2003—2006): audiovisual; patrimônio, memória e preservação; cidadania e tecnologias 

sociais; identidades e diversidade cultural; cultura afro-brasileira; democratização, 

modernização e alcance nacional; um novo padrão de fomento, investimento e 

financiamento; economia da cultura; e política e presença internacional (MINC, 2007).  

Torna-se possível, portanto, a inclusão de outras modalidades de bens 

simbólicos — abarcando as culturas populares, afrobrasileiras, indígenas, de gênero, das 

periferias, midiáticas etc. — e não apenas o que chamaríamos alta cultura ou as artes. 

De uma maneira geral, duas importantes conseqüências desta escolha são a ampliação 

de seu público-alvo, que passa a abranger a totalidade da população como produtora de 

cultura (e não apenas como receptora) e não apenas artistas e criadores; e a 

transversalidade da atuação do MINC, que resulta em sua participação em discussões 

antes restritas a outros ministérios, como as relações internacionais, os direitos humanos 

e a comunicação, dentre outros (Idem, ibid).  

Na área audiovisual em particular, o início da gestão Gil foi conturbado. No ano 

de 2004, o Ministério da Cultura propôs a transformação da Agência Nacional de 

Cinema (ANCINE) em Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual (ANCINAV), 

órgão que abarcaria todo o setor audiovisual. A sugestão trouxe à agenda pública o 

questionamento acerca do longo período de omissão do governo em relação à 

formatação e/ou ao cumprimento de políticas culturais efetivas para o audiovisual e, de 

forma mais enfática, para a televisão. Não houve consenso em torno da matéria e uma 

acirrada campanha, empreendida pelos radiodifusores aliados à grande imprensa, 

culminou com o recuo do governo (YODA, 2006). 

Outras atuações relevantes foram o estímulo ao debate em torno da convergência 

digital da comunicação social eletrônica; a atuação no processo de desenvolvimento de 

um Sistema Brasileiro de Televisão Digital8; as discussões e posicionamento em torno 

do projeto de lei geral das comunicações; e o fomento à produção de conteúdo, através 

dos editais anuais de produção e difusão — como “Programa de Fomento à Produção e 

Teledifusão do Documentário Brasileiro (DOCTV)”, “Revelando os Brasis”, “Curta 

                                                        
8 Para mais informações, ver “Projeto SBTVD – Questões centrais para uma tomada de decisão: 
Sugestões do Ministério da Cultura ao Comitê de Desenvolvimento do SBTVD”, disponível em: 
http://www.cultura.gov.br/upload/SBTVD_MinC_1143840740.pdf , acesso em set. de 2008. 



Criança”, “Curta Animação” e “Documenta Brasil” — e de programas que incentivam a 

produção audiovisual independente e de forma regionalizada, como o “Olhar Brasil” e 

os “Pontos de Cultura”9; a realização do I Fórum de TVs públicas e a criação de uma 

rede nacional de TV com finalidade pública: a TV Brasil. 

 

4. A Empresa Brasil de Comunicação/TV Brasil 

Em 10 de outubro de 2007, o poder executivo baixou a Medida Provisória (MP) 

nº 398, primeira brasileira fez referência aos princípios e objetivos dos serviços de 

radiodifusão pública. Em 07 de abril de 2008, a MP 398 foi convertida na lei de nº 

11.652, que instituiu os princípios e objetivos dos serviços de radiodifusão pública 

explorados pelo Poder Executivo ou outorgados a entidades de sua administração 

indireta etc. Seu Art. 2º, estabelecia como princípios para a prestação do serviço de 

radiodifusão pública:  

I - complementaridade entre os sistemas privado, público e estatal; 
II - promoção do acesso à informação por meio da pluralidade de fontes de 
produção e distribuição do conteúdo; 
III - produção e programação com finalidades educativas, artísticas, culturais, 
científicas e informativas; 
IV - promoção da cultura nacional, estímulo à produção regional e à produção 
independente; 
V - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família; 
VI - não discriminação religiosa, político partidária, filosófica, étnica, de gênero 
ou de opção sexual; 
VII - observância de preceitos éticos no exercício das atividades de radiodifusão; 
VIII - autonomia em relação ao Governo Federal para definir produção, 
programação e distribuição de conteúdo no sistema público de radiodifusão; e 
IX - participação da sociedade civil no controle da aplicação dos princípios do 
sistema público de radiodifusão, respeitando-se a pluralidade da sociedade 
brasileira (BRASIL, 2008). 
 

A lei também autorizou o Poder Executivo a criar a empresa pública 

denominada Empresa Brasil de Comunicação S.A. (EBC), vinculada à Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República, que tinha como finalidade “a 

prestação de serviços de radiodifusão pública e serviços conexos, observados os 

princípios e objetivos estabelecidos nesta Lei” (BRASIL, 2008, grifo nosso, online). A 

EBC resultou da fusão da Radiobras (Empresa Brasileira de Comunicação) — criada 

durante a ditadura militar com a finalidade de operar as emissoras de rádio e de 

                                                        
9 Considerando-se que, segundo o então secretário de Audiovisual do MinC, Orlando Senna, de todos os 
Pontos de Cultura já instalados no Brasil, cerca de 20% promovem atividades comunitárias relacionadas 
ao audiovisual (SENNA, 2007). 



televisão do Governo Federal — e da Associação de Comunicação Educativa Roquette 

Pinto — organização social que levava ao ar a TV Educativa do Rio de Janeiro (TVE-

Rio) e a TV Educativa do Maranhão (TVE-Ma).  

Embora essa regulamentação se referisse, constantemente, a um serviço de 

radiodifusão pública, é necessário atentar para alguns pressupostos básicos que devem 

nortear esta assertiva.  

No que concerne ao modelo de gestão, o procedimento de escolha dos membros 

é de fundamental importância para garantir a autonomia administrativa. Nesse caso, a 

lei que criou o serviço público de radiodifusão brasileiro regulamentou os conselhos 

Administrativo, Fiscal e Curador e indicou a conformação da Diretoria Executiva da 

EBC. O diretor-presidente e o diretor-geral eram nomeados diretamente pelo Presidente, 

enquanto os outros seis diretores (jornalismo, administrativo-financeiro, programação e 

conteúdo, relacionamento, serviços, e suporte) eram indicados e passíveis de destituição 

pelo Conselho de Administração. Já em relação aos conselhos, a maior parte de seus 

membros era designada pelo Presidente da República ou por autoridades de Estado.  

O “órgão de orientação e de direção superior da EBC”, o Conselho de 

Administração, de acordo com os artigos 14 e 15 do Estatuto — era formado por cinco 

membros, todos indicados por órgãos da administração federal; além do Diretor-

Presidente. Já o Conselho Curador, com vinte membros, tinha um representante eleito 

pelos funcionários, quatro por ministros de Estado e quinze “representantes da 

sociedade civil”, que foram designados pelo presidente da República e “indicados 

segundo critérios de representação regional, diversidade cultural e pluralidade de 

experiências profissionais” (BRASIL, 2007).  

A lei não previu dispositivos que garantissem a nomeação de conselheiros 

desvinculados de interesses políticos. Além disso, embora estivessem autorizados a 

imputar, por maioria absoluta, o “voto de desconfiança”10 à diretoria ou a um diretor em 

particular, o Conselho Curador possuía funções mais consultivas que deliberativas 

(BUCCI, 2008). Também não foram propostas alternativas de fiscalização como, por 

exemplo, a necessidade de aprovação do Senado para a nomeação dos membros.  

Em relação ao financiamento, a lei estabeleceu que os recursos da EBC fossem 

constituídos por: dotações orçamentárias, prestação de serviços, doações, publicidade 

institucional, publicidade dos órgãos de administração federal, de rendimentos de 

                                                        
10 Nesse caso, o voto de desconfiança funcionaria como uma primeira advertência, sendo que a segunda 
resultaria necessariamente em afastamento do diretor censurado ou, se for o caso, de toda a diretoria. 



aplicações financeiras etc. Não foi determinada uma percentagem máxima de recursos 

de cada uma dessas fontes, mas a publicidade institucional não podia ultrapassar 15% 

da programação (BRASIL, 2008). Se por um lado a multiplicidade de fontes 

financiadoras facilitaria a captação de recursos, por outro a dependência financeira de 

instituições específicas poderia impossibilitar o desenvolvimento de um quadro 

programático dentro dos princípios públicos.  

Outra característica fundante de um sistema público de radiodifusão é o 

cumprimento de aspectos como isenção, pluralidade e universalidade da programação. 

No caso da TV Brasil, desde dezembro de 2007, a grade inicial foi unificada a partir da 

programação fragmentada da TV Nacional de Brasília, TVE-Rio e TVE-Ma. Em artigo 

publicado no jornal Folha de São Paulo, a diretora-presidente da EBC, Tereza Cruvinel, 

destacou, que, na programação da emissora, 

...foram lançados, além do "Repórter Brasil", uma dezena de programas novos. 
Alguns de debate e reflexão, como "De Lá para Cá" e "Três a Um". Outros 
destinados à expressão da diversidade cultural, como a faixa musical "Sons do 
Brasil" e "Amálgama". A diversidade étnica ganhou espaços em "Doc-África" e 
"Oriente do Oriente". "América Latina Tal como Somos" é uma faixa de 
documentários produzidos em 20 países da região, preocupada em aproximar 
seus povos e culturas. Desde março, atua em Luanda o primeiro correspondente 
brasileiro na África, para citar algumas iniciativas diferenciadoras (CRUVINEL, 
2009). 
 

O Conselho Curador, no ano de 2008, fiscalizou a diretoria e os trabalhos e 

julgou a rumorosa acusação de um funcionário demitido por uma suposta ingerência 

governamental no "Repórter Brasil". A comissão de sindicância coordenada pelo 

conselheiro José Paulo Cavalcanti concluiu que o telejornal é politicamente isento e 

tecnicamente correto e que a TV Brasil veiculou até mais notícias negativas para o 

governo do que algumas emissoras comerciais (idem, ibid).  

Acerca da definição de cotas específicas para produção regional e independente, 

de forma a possibilitar a circulação plural de mensagens, a Lei 11.652 garantia “os 

mínimos de 10% (dez por cento) de conteúdo regional e de 5% (cinco por cento) de 

conteúdo independente em sua programação semanal, em programas a serem veiculados 

no horário compreendido entre 6 (seis) e 24 (vinte e quatro) horas” (BRASIL, 2008).  

Embora fosse uma porcentagem muito baixa, a objetivação de uma diretriz tão 

importante como esta, representou um grande avanço para o debate sobre a 

regionalização da produção. No entanto, a EBC e, mais especificamente, a TV Brasil 



ainda precisam corrigir algumas distorções para que venham a ser plenamente 

caracterizadas como parte de um Sistema Público de Radiodifusão.  

 

5. Referências Bibliográficas 

BOLAÑO, César. Mercado brasileiro de televisão. Aracaju, Universidade Federal de 

Sergipe, PROEX/CECAC/Programa Editorial, 1988. 

BOLAÑO, César. Qual a lógica das políticas de comunicação no Brasil? São Paulo: 

Paulus, 2007. 

BOLAÑO, César e BRITTOS, Valério. TV pública, políticas de comunicação e 

Democratização: movimentos conjunturais e mudança estrutural. Trabalho apresentado 

ao Grupo de Trabalho “Economia Política e Políticas de Comunicação”, do XVII 

Encontro da Compós, na UNIP, São Paulo, SP, em junho de 2008. 

BOTELHO, Isaura. Dimensões da cultura e políticas públicas. In: São Paulo em 

Perspectiva. São Paulo, n. 15(2): p. 73-83, abr. / jun. 2001. 

BRASIL. 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%E7ao.htm>. Acesso em: 

20 ago. 2008. 

BRASIL. Lei nº 4117, de 27.08.1962. Institui o Código Brasileiro de 

Telecomunicações. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4117.htm>. Acesso em: 20 ago. 2008. 

BRASIL. Lei nº 8.977, de 6.01.1995. Dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L8977.htm>. 

Acesso em: 20 ago. 2008. 

BRASIL. Lei nº 9.612, de 19.02.1998. Institui o serviço de radiodifusão comunitária e 

dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L9612.htm>. Acesso em: 20 ago. 2008. 

BRASIL. Lei nº 9.637, de 15.05.1998, que dispõe sobre o recebimento de recursos e a 

veiculação de publicidade institucional por organizações sociais que exercem atividades 

de rádio e televisão educativa, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9637.htm>. Acesso em: 20 jan. 2008. 

BRASIL. Lei nº 11.652 de 7.04.2008. Institui os princípios e objetivos dos serviços de 

radiodifusão pública explorados pelo Poder Executivo ou outorgados a entidades de sua 

administração indireta; autoriza o Poder Executivo a constituir a Empresa Brasil de 

Comunicação – EBC; altera a Lei no 5.070, de 7 de julho de 1966; e dá outras 



providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2008/Lei/L11652.htm>. Acesso em: 20 ago. 2008. 

BRASIL. Decreto nº 236, de 28.02.1967. Complementa e modifica a lei 4.117, de 

27/08/1962 (que institui o código brasileiro de telecomunicações). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0236.htm>. Acesso em: 20 jan. 

2008. 

BRASIL. Decreto nº 61.285, de 05.09.1967. Outorga concessão ao Governo do Estado 

da Bahia, através de sua Secretaria de Educação, para estabelecer, na cidade de 

Salvador, Estado da Bahia, uma estação de radiodifusão de sons e imagens (televisão), 

para fins educativos. DOU. Diário Oficial da União, 08 Setembro 1967 (núm. 61285). 

BRASIL. Decreto nº 6.246, de 24.10.2007. Cria a Empresa Brasil de Comunicação - 

EBC, aprova seu Estatuto e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6246.htm>. 

Acesso em: 20 ago. 2008. 

BRASIL. Medida Provisória nº 398, de 10.10.2007. Institui os princípios e objetivos 

dos serviços de radiodifusão pública explorados pelo Poder Executivo ou outorgados 

a entidades de sua administração indireta, autoriza o Poder Executivo a constituir a 

Empresa Brasil de Comunicação - EBC, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Mpv/398.htm>. Acesso 

em: 20 ago. 2008. 

BUCCI, Eugenio. Uma Radiobrás sem 'eira'? O Estado de S. Paulo. São Paulo, 

14.02.2008. Disponível em: <http://www.estado.com.br/editorias/2008/02/14/opi-

1.93.29.20080214.1.1.xml>. Acesso em 10 set. 2008 

CAPARELLI, Sérgio. Televisão e Capitalismo no Brasil. Porto Alegre: L&PM, 1982. 

CARMONA, Beth (org). O desafio da TV pública: Uma reflexão sobre sustentabilidade 

e qualidade. Rio de Janeiro: TVE Rede Brasil, 2003. 

COSTA, Henrique. Conferência de Comunicação da Bahia chega a etapa final. 

Observatório do Direito à Comunicação. 14.08.2008. Seção Notícias. Disponível em: 

<http://www.direitoacomunicacao.org.br/novo/content.php?option=com_content&task=

view&id=3840>. Acesso em: 15 out. 2008. 

CRUVINEL, Teresa. TV pública: o feito e o por fazer. Folha de S. Paulo. São Paulo, 

02.01.2009. Disponível em: <http://www.ebc.com.br/imprensa/artigos/tv-publica-o-

feito-e-o-por-fazer/>. Acesso em 25 jan. 2009.   



DEMOCON GANHOU FORÇA NA CONSTITUINTE. FNDC: 

MídiaComDemocracia. n. 4,  p.20 e 21, nov. 2006. 

EM ENTREVISTA À ABERT, HÉLIO COSTA PROMETE MINUTA DE LEI ATÉ 

JULHO. Ministério das Comunicações. 06.03.2007 Disponível em: 

<http://www.mc.gov.br/005/00502001.asp?ttCD_CHAVE=9456#>, acesso em: 31 de 

agosto de 2007. 

FRADKIN, Alexandre. A TVE ou não é? Rio de Janeiro, 07.05.2007. Disponível em: 

<http://radiodifusaoeducativa.blogspot.com/2007_05_01_archive.html>, acesso em 

10 set. de 2008. 

GIL, Gilberto. Discurso do ministro Gilberto Gil na solenidade de transmissão do cargo. 

Ministério da Cultura. Brasília, 02.01.03. Disponível em: 

<http://www.cultura.gov.br/noticias/discursos/index.php?p=671&more=1&c=1&pb=1>

, acesso em 30 de agosto de 2007. 

JAMBEIRO, Othon. A regulação da TV no Brasil: 75 anos depois, o que temos?. 

Revista Estudos de Sociologia, v. 13, n. 24. Araraquara: FCL-UNESP. 2008. p. 85-104. 

______. Regulando a TV: Uma Visão Comparativa no Mercosul. Salvador: Edufba, 2000. 

JANINE, Renato. O poder público ausente: a TV nas mãos do mercado. Cadernos de 

Nosso Tempo, n.º 5, nova série, volume 2, pp. 207-79, Edições Fundo Nacional de 

Cultura (Ministério da Cultura), Rio de Janeiro, 2001. 

LEAL FILHO, Laurindo. A televisão pública brasileira, um vazio histórico. Trabalho 

apresentado ao Grupo de Trabalho “Economia Política e Políticas de Comunicação”, do 

XVI Encontro da Compós, na UTP, em Curitiba, PR, em junho de 2007. 

LEAL FILHO, Laurindo. Atrás das Câmeras: relações entre cultura, Estado e 

televisão. 2. ed. São Paulo: Summus, 1988. 

MATTELART, Armand. Convenção precisa dos movimentos sociais para partir para a 

práxis. Cultura e Mercado. 25.06.2007. Entrevista concedida a Carlos Gustavo Yoda. 

Disponível em: <http://www.culturaemercado.com.br/setor.php?setor=4&pid=3043>. 

Acesso em 27 de junho de 2007. 

MATTOS, Sérgio. A televisão no Brasil: 50 anos de história (1950 – 2000). Salvador: 

Editora PAS-Edições Ianamá, 2000. 

MINISTÉRIO DA CULTURA. Programa cultural para o desenvolvimento do Brasil. 

Brasília, Ministério da Cultura, 2007.  

ORTIZ, Renato.  A moderna tradição brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1998. 



RINCÓN, Omar. (Org). Televisão pública: do consumidor ao cidadão. São Paulo: 

Friedrich-Ebert-Stiftung, 2002. 

ROCHA, Renata. Televisão e Cultura: A cena baiana. Salvador: Relatório de Pesquisa 

– UFBA/CNPq-PIBIC, 2004. 

Albino. Políticas Culturais do Governo Lula/Gil: Desafios e Enfrentamentos. 

INTERCOM – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. São Paulo, v.31, n.1, 

jan./jun. 2008. p. 183-203. 

RUBIM, Albino e RUBIM, Linda. Televisão e políticas culturais no Brasil. In: Revista 

USP. São Paulo, (61): 16-28, março / abril / maio de 2004. 

SENNA, Orlando.  Discurso do secretário Orlando Senna na abertura do Congresso da 

Associação Brasileira de Televisão por Assinatura. Ministério da Cultura. São Paulo, 

02.08.2005. Disponível em: 

<http://www.cultura.gov.br/noticias/discursos/index.php?p=11122&more=1&c=1&pb=

1>, acesso em 30 de agosto de 2007. 

_______. Produção Independente e Regionalização. In: Workshop de Programação 

para TV Pública, 22 a 24 ago. 2007. Salvador - Instituto de Radiodifusão Educativa da 

Bahia.  Disponível em: http://www.irdeb.ba.gov.br/workshoptvpublica/palestras/orlando.pdf. 

Acesso em: 02 jan. 2009. 

SIMÕES, Inimá, COSTA, Alcir Henrique da, KEHL, Maria Rita.  Um país no ar – 

história da TV brasileira em três canais.  São Paulo: Brasiliense, 1986. 

YODA, Carlos Gustavo. “III Enecult - Na era Gilberto Gil, as políticas culturais alcançam 

visão antropológica da Cultura”. Agência Carta Maior. 28.05.2007. Disponível em: 

<http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=14221>, 

acesso em 26 de julho de 2007. 

 

 


