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Resumo  
 
Desde 2010, o grupo de pesquisa “Jornalismo, Imagem e Representação” da 

Universidade Federal de Juiz de Fora se dedica aos estudos sobre a televisão 

pública brasileira, analisando especialmente a TV Brasil. Gerido pela Empresa 

Brasil de Comunicação (EBC), o canal foi criado em 2007 com a pretensão de 

oferecer um conteúdo de interesse público, complementando o sistema de 

comunicação do  país. Neste artigo, a fim de discutir a autonomia relativa da 

emissora e sua capacidade de oferecer um espaço público de representação aos 

cidadãos, busca-se a reflexão e articulação dos conceitos de estrutura do campo 

de Bourdieu, de esfera pública de Habermas e do não determinismo tecnológico 

de Williams. Assim, foram analisados o contexto externo, mas também os 

instrumentos e forças internos que conformam ou modificam este campo. A partir 

de uma visão crítica, é descrita a estrutura da TV Brasil, focando  em  sua  

gerência,  financiamento,  fiscalização  e  configuração  dos  atores internos. 

Dessa forma, não se pretende esgotar o debate, mas sim ampliar as discussões 

sobre a televisão pública no país. 
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Introdução 

 

No dia 2 de dezembro de 2007, foi inaugurada oficialmente a TV Brasil, cujo 

objetivo seria “complementar e ampliar a oferta de conteúdos” televisivos no Brasil 

(TV Brasil), apresentando-se como uma emissora pública. Mais do que o 

cumprimento da Constituição  de  1988,  que  estabelece  a  existência  de  

canais  públicos,  estatais  e comerciais no sistema de radiodifusão brasileiro, a 

TV viria atender uma demanda de setores da sociedade civil - como 

associações de radiodifusão pública, observatórios e organizações de 

comunicação - no que diz respeito à democratização dos meios. 

 

Inserida em um contexto marcado pela exploração comercial dos canais de 

teledifusão e, mais do que isso, pela concentração dos meios de comunicação nas 

mãos de poucas famílias e empresários, a TV Brasil apresenta-se justamente 

como uma alternativa ao modelo hegemônico. Dessa maneira, seria responsável 

por oferecer aos cidadãos conteúdos cujo interesse principal seria o público e não 

o comercial ou governamental. 

 

Mas,  além dos desafios citados acima,  grande  parte dos países da  América 

Latina, incluindo o Brasil, registram, na história recente, intervenções 

governamentais que limitam a liberdade de imprensa, assim como o uso de 

veículos públicos em prol de interesses do governo em exercício. Assim, tem-se 

uma confusão entre os conceitos de público e estatal, o que se configura como 

mais um impedimento à concretização da proposta de televisão pública. 

 

Nesta conjuntura, a TV Brasil, desde sua criação, tem sido alvo de 

questionamentos e debates, incluindo a discussão acerca de sua real autonomia 

e utilidade pública. Dessa maneira, o grupo de pesquisa “Jornalismo, Imagem e 



 

Representação”, da Universidade Federal de Juiz de Fora, se dedica desde 2010 

a observar e refletir o cumprimento do papel público por esta emissora. 

 

Assim, a proposta deste artigo é discutir o grau de autonomia relativa da TV Brasil, 

e se ela tem condições de exercer seu compromisso e oferecer aos cidadãos, 

mais do que uma alternativa, um espaço público de debate. Para isso, serão 

observados o contexto social em que a emissora se insere, suas estruturas 

legais de funcionamento, assim como as forças internas que podem contribuir ou 

não para o cumprimento da sua proposta. 

 

Além disso, pretende-se colocar o objeto em debate a partir da articulação do 

conceito de estrutura do campo de Pierre Bourdieu, da reflexão sobre esfera 

pública de Jürgen Habermas e da visão não determinista de Raymond Williams. 

 
TV Brasil: a possibilidade de uma esfera pública? 

 

Para compreender a TV Brasil, como qualquer outro meio de comunicação, 

épreciso ir além das afirmações mais simplistas, como aquelas que determinam o 

governismo da emissora pelo fato de seu financiamento advir do governo federal. 

É preciso refletir sobre o contexto em que a TV se insere e assim suas relações 

externas (seja com outros veículos ou outras instituições), mas também suas 

estruturas internas que influenciam a sua independência e autonomia. 

 

Como defende Bourdieu, é necessário considerar “o conjunto das relações de 

forças objetivas que constituem a estrutura do campo” (BOURDIEU, 1997), sendo 

elas muitas vezes invisíveis. Em relação ao conceito de estrutura do campo, o 

sociólogo francês estabelece que: 

 



 

Um campo é um espaço social estruturado, um campo de 

forças – há dominantes e dominados, há relações 

constantes, permanentes, de desigualdade, que se exercem 

no interior desse espaço – que é também um campo de lutas 

para transformar ou conservar esse campo de forças. 

(BOURDIEU, 1997, p.57). 

 

Assim, propõe-se discutir quais forças se exercem externa e internamente na TV 

Brasil e que podem configurá-la como uma emissora que de fato se diferencia 

das comerciais e das governamentais ou que contribuirão para que ela seja uma 

repetição de experiências já existentes. 

 

Nesse sentido, busca-se também refletir em que medida a TV Brasil pode se 

apresentar como possibilidade de uma esfera pública, como aquela idealizada por 

Habermas. A partir de uma perspectiva iluminista, ele defende a divulgação das 

informações de maneira crítica promovendo debates racionais sobre os assuntos. 

Segundo o sociólogo alemão, a possibilidade de expansão da esfera pública pelos 

meios de comunicação de massa, devido ao seu alcance e eficácia, foi 

prejudicada pela comercialização e concentração nas mãos de empresas 

privadas. O modelo mercadológico, que em outras épocas pertencia à esfera 

privada, passa a dominar também os potencias espaços públicos.  Como 

Habermas afirmou em relação aos meios de comunicação de massa, “quanto 

maior se tornou a sua eficácia jornalístico- publicitária, tanto mais vulneráveis se 

tornaram à pressão de determinados interesses privados, seja individuais, seja 

coletivos” (HABERMAS, 2003, p.221). 

 

Dessa maneira, a lógica comercial perpassa o imaginário social, produzindo um 

certo nivelamento de opiniões e silenciando debates importantes. Segundo o 

autor, 



 

 

Rasgou-se o contexto comunicativo de um público pensante 

constituído por pessoas privadas: a opinião, que uma vez já 

provinha dele, está em parte decomposta em opiniões 

informais de pessoas privadas e sem público e, em parte, 

concentrada em opiniões formais de instituições jornalísticas 

ativas. Não  através  da  comunicação  pública,  mas  

através  da  comunicação  de opiniões publicamente 

manifestas é que é atingido o público das pessoas privadas 

não-organizadas no alegre trenzinho da publicidade 

desenvolvida de modo demonstrativo ou manipulativo. 

(HABERMAS, 2003, p.287). 

 

Assim, não se guiando pelo padrão mercadológico, a TV pública não seria uma 

possibilidade de publicidade crítica e espaço público, como defendido por 

Habermas? Da mesma maneira, não seria ela uma concretização do instrumento 

democrático que a televisão poderia ser em oposição ao instrumento de opressão 

simbólica que ela se convertera devido à escassez de pensamento crítico em sua 

programação, como argumentou Bourdieu? 

 

A resposta, porém, não pode ser simplista. Se por um lado, o modelo público se 

afasta do comercial (o que, na prática, nem sempre se verifica), por outro, ele se 

aproxima do estatal. Como dito anteriormente, há na América Latina uma 

confusão entre esses conceitos. Historicamente, os meios de comunicação do 

continente - não apenas os financiados diretamente pelos governos, mas também 

os comercias, seja por meio  da  influência  indireta das  publicidades ou  de  

intervenções  mais agressivas  – sofrem com pressões governamentais, 

resquícios, principalmente, de ditaduras. Assim, se por um lado, as emissoras 

públicas poderiam se configurar como esferas públicas, por outro, a aproximação 



 

com o modelo estatal, faz delas, muitas vezes, instrumentos de representação do 

governo do momento. Como Williams afirmou sobre as emissoras de controle 

público, 

 

(...) há uma indubitável ambiguidade a respeito do interesse 

público e especialmente de sua relação com o Estado. 

Neste caso, a retórica liberal pode ser igualmente confusa 

porque não existe nenhuma equação simples entre o Estado 

em uma sociedade capitalista e o interesse público em sua 

definição mais ampla. O problema se torna ainda mais difícil 

de identificar devido à existência de verdadeiros monopólios 

estatais de teledifusão, como os que existem nas sociedades 

construídas seguindo o modelo da União Soviética e de 

alguns países subdesenvolvidos e da Europa ocidental. 

Nestas situações, o Estado pode ser corretamente 

identificado como uma versão partidária do interesse público 

(aqueles que estão sujeitos a ela e os observadores que a 

aprovam é outra questão) e o controle da teledifusão pelo 

Estado é uma função de controle estatal geral sobre a 

informação e a ideologia. (WILLIAMS, 2011, pp.54-55, 

tradução minha). 

 

Considerando também a visão de Raymond Williams, de que a tecnologia está 

subordinada ao contexto social e político no qual se insere – indo, portanto, de 

encontro ao determinismo tecnológico-, esse artigo busca refletir a conjuntura na 

qual se situa a TV Brasil. Portanto, é preciso investigar, mais do que apenas a 

composição interna da emissora, a estrutura externa que faz com que ela 

possa se efetivar como uma esfera pública ou não. 

 



 

Além disso, leva-se em conta que, ainda que a televisão tenha um grande poder 

de influência na sociedade - seja do ponto de vista da “opressão simbólica” de 

Bourdieu ou da decadência da esfera pública de Habermas -, é o uso que se faz 

da tecnologia, o contexto social na qual ela se insere, e não a técnica em si que 

determinará os efeitos, como foi defendido por Williams. Dessa maneira, 

assume-se a possibilidade de usos diferenciados desse meio de comunicação, 

podendo transformá-lo naquilo que os três autores tem como esperança: a 

esfera pública de debate e iluminação (HABERMAS, 2003), o instrumento 

democrático (BOURDIEU, 1997) ou um meio de comunicação de democracia 

educada e participativa (WILLIAMS, 2011). 

 

Campo Externo da TV Brasil 
 

Seguindo o modelo de teledifusão americano, a TV brasileira surgiu e se 

desenvolveu nos moldes comerciais, diferentemente do que ocorreu em vários 

países da Europa, onde a televisão nasceu pública. Mas, apesar das emissoras 

se inserirem na lógica de mercado, uma das principais premissas do liberalismo 

econômico, a concorrência, ficou prejudicada pela concentração dos meios de 

comunicação nas mãos de poucas famílias, formando um oligopólio. Alguns 

exemplos desses grupos são: as Organizações Globo, da família Marinho; o 

Grupo Abril, da família Civita; o Grupo O Estado de São Paulo, da família 

Mesquita;  o Grupo Folha da Manhã, que edita o jornal Folha de São Paulo, da 

família Frias; o Grupo RBS, dona do jornal Zero Hora, da família Sirotsky; o 

Grupo Bandeirantes, da família Saad; e o Grupo Silvio Santos – SBT, da 

família Abravanel/Silvio Santos.  (AGUIAR, p.92) 

 

Mas, além disso, o modo de fazer televisão das Organizações Globo tornou-se 

hegemônico no país, influenciando opiniões, gostos, ideias e até mesmo a 

formação de novos  profissionais.  O  “padrão  Globo  de  qualidade”,  ou  pelo  



 

menos,  o  modelo comercial de televisão acabou por condicionar o imaginário 

da sociedade brasileira sobre o que é uma programação televisiva e sobre o 

hábito de assistir TV. Mais do que isso, o formato comercial de produção é, muitas 

vezes, adotado como modelo pelas faculdades de Comunicação e exemplo para 

os alunos – resultado também da realidade social de hegemonia da televisão que 

visa o lucro. Esse discurso sobre o padrão de TV e,  principalmente,  de  

jornalismo  exemplar,  que  deve  ser  almejado  ou  praticado, perpassa,  

inclusive,  os  editoriais,  manuais,  livros,  palestras  e  cursos  das  grandes 

empresas de comunicação do país. 

 

Inserida neste contexto, a TV Brasil, com a proposta de uma programação 

diferenciada, acaba por sofrer também as influências desse modelo. Os 

parâmetros de avaliação das emissoras comerciais - como, por exemplo, a 

audiência - são, muitas vezes, utilizados como crítica à TV Brasil. Neste sentido, 

cabe refletir que o condicionamento dos telespectadores em relação ao modelo de 

TV existente pode influenciar a falta de interesse pela emissora. Além disso, os 

debates sobre democratização  dos  meios  e  sobre  a  necessidade  de  canais  

públicos  de  radio  e teledifusão acabam limitados a certos ambientes e grupos, 

já que esse assunto não é tratado pelos grandes veículos de mídia, que não têm 

interesse nessa discussão. Assim, a maior parte da população não toma 

consciência nem mesmo do direito que têm a uma comunicação pública. 

 

Mas, além disso, essa influência também se coloca na própria produção da TV 

Brasil, que, muitas vezes, acaba repetindo formatos e conteúdos das TVs 

comerciais por diversos motivos. Um deles é a falta de exemplos a se seguir. 

Em artigo publicado na Revista do Conselho Curador da EBC, uma das 

conselheiras, Rita Freire, afirma que 

 



 

A EBC ainda não tem um modelo para se espelhar que não 

venha de experiências menores, comerciais ou de fora do 

país. E nenhuma dessas dá conta da missão de uma mídia 

pública brasileira, de abrangência e compromisso nacional, 

porque a experiência ainda não existe, está apenas em 

construção. (FREIRE, 2013) 

 

Há também o fato de que muitos jornalistas da emissora vieram de canais 

comerciais e, assim, inevitavelmente, acabam levando suas visões e experiências 

para a TV pública. A ocupação de cargos de confiança por profissionais vindos 

das grandes empresas de comunicação foi, inclusive, alvo de crítica de um artigo 

publicado no Observatório da Imprensa. O autor, Marcelo Salles, afirmou que: 

 

Com isso o governo indicou uma conciliação, não uma 

mudança substancial no jeito de fazer jornalismo. Assim, não 

é à toa que muito do conteúdo veiculado pela TV Brasil, 

sobretudo nos telejornais, tem sido muito parecido com 

aquele das corporações privadas. Por outro lado, não dá 

para dizer que é tudo igual. Se pegarmos a programação 

como um todo, veremos a existência de iniciativas que 

jamais teriam vez no atual sistema privado de televisão. É o 

caso dos documentários, que dão voz e vez aos segmentos 

da sociedade que só aparecem na mídia corporativa como 

bandidos. (SALLES, 2009) 

 

Acrescenta-se a isso, a formação dos profissionais de comunicação no país que, 

como dito anteriormente, ainda é muito voltada para as grandes redações 

comerciais – talvez, porque a comunicação pública ainda está em 

desenvolvimento - e até mesmo o fato de que, muitas vezes, os profissionais da 



 

TV pública também se informam e consomem, principalmente, os conteúdos da 

grande mídia. 

 

Em entrevista realizada em agosto de 2013 , a diretora de jornalismo da TV Brasil, 

Nereide Beirão, reconheceu a dificuldade de produzir um conteúdo diferenciado. 

Citando como exemplo as coberturas do Congresso Nacional, a diretora afirmou 

que há uma orientação  para  evitar  a repetição  de  fontes utilizadas pelas outras 

emissoras. Porém, há uma insegurança por parte do repórter ou da produtora que 

está fazendo a matéria em entrevistar figuras diferentes e ignorar os personagens 

mais visados. 

 

Por outro lado, apesar do viés mercadológico do sistema de comunicação 

brasileiro, há casos de intervenções governamentais, tanto no âmbito federal 

quanto estadual, na história recente do país. Essa relação de dependência entre 

os poderes e a mídia é, inclusive, uma característica dos países da América 

Latina, mesmo quando se trata de veículos comerciais. Nas emissoras públicas, 

essa relação se torna ainda mais evidente. Diversos autores, como Sodré (2007), 

reconheceram que há no continente uma confusão entre os conceitos de público e 

estatal. Como a maior parte das TVs públicas latinas são financiadas por repasse 

de verba dos governos, elas acabam sendo vistas como instrumentos a serviço 

do poder. Porém, apesar da necessidade de distinção entre o caráter público e 

governamental, segundo afirmado no livro “Televisão pública: do consumidor ao 

cidadão”, ela não dá conta da diversidade das emissoras públicas da América 

Latina. “(...) o que mais existe neste continente são televisões estatais por 

propriedade e financiamento, que não são propaganda de regime nenhum”, 

afirmou-se (RINCÓN, 2002, p.331). Assim, é necessário analisar também quais 

são as forças internas da emissora que garantem ou não sua autonomia. 

 

 



 

 

Campo interno da TV Brasil 
 

A TV Brasil pertence à Empresa Brasil de Comunicação (EBC), também criada 

em 2007 com a proposta de gerir a comunicação pública no país. Além desse 

canal, a EBC  também  gere  a  TV  Brasil  Internacional,  a  Agência  Brasil,  a  

Radioagência Nacional e o sistema público de Rádio, composto por oito 

emissoras. Ao mesmo tempo, a instituição é responsável pela produção de 

conteúdos da Secretaria de Comunicação do Governo Federal (Secom) – à 

qual ela se vincula -, como o canal governamental NBR e os programas “Voz 

do Brasil”, “Café com a Presidenta” e “Bom dia Ministro”. Essa combinação de 

atribuições acaba por gerar ainda mais confusão entre o caráter público e o 

estatal das emissoras. 

 

Aliás, este vínculo entre a EBC e a Secom apresenta outros entraves à realização 

de uma comunicação pública efetiva. Um dos pontos de crítica recorrente em 

relação à estrutura da empresa é a escolha dos principais cargos de direção 

pela Presidência da República, como o de diretor(a)-presidente(a) e o de 

diretor(a)-geral, além de outras indicações que são feitas pela Secom e por 

Ministérios. Em carta enviada ao Conselho Curador da EBC em 2013, o Coletivo 

Intervozes afirmou que “essa presença e controle do Executivo Federal coloca em 

xeque a autonomia e independência da empresa pública de comunicação” 

(Intervozes, 2013). 

 

Essa dependência em relação ao governo federal é foco de discussões desde 

a origem da emissora. Apesar da ocorrência de debates – em torno, 

principalmente, do I Fórum Nacional de TVs Públicas, realizado em 2007, por 

uma iniciativa do Ministério da Cultura - e, inclusive, a defesa da EBC por parte 

de grupos que se debruçam sobre a comunicação pública, a criação da empresa 



 

através de Decreto Federal e excluindo diversos pontos defendidos pelas 

entidades do setor durante o evento, causaram críticas e  questionamentos  

acerca  do  real  papel  público  da  emissora.  Além  disso,  como resultado de 

uma junção entre a estatal Radiobrás e a Associação de Comunicação 

Educativa Roquette Pinto (ACERP), que geria a TVE do Rio de Janeiro, a TV 

Brasil acabou por incorporar alguns aspectos das antigas empresas, inclusive, os 

funcionários. 

 

Outro  ponto  de  debate  em  relação  à  estrutura  da  EBC  é  o  modo  de 

financiamento, feito, principalmente, por repasse de verba do governo federal. Há 

ainda outras possibilidades de aquisição de recursos, como por meio de apoio 

cultural, com patrocínios   de   programas,   eventos   e   projetos;  prestação   de   

serviços;  doações; publicidade institucional, sendo proibidos anúncios de 

produtos e serviços; distribuição de publicidades da administração público 

federal; entre outras formas.  ( Lei nº 11.652, 2008). 

 

Neste sentido, várias entidades interessadas na comunicação pública, como o 

Coletivo  Intervozes,  buscam  o  estabelecimento  de  maneiras  alternativas  de 

financiamento da TV pública, com o intuito de diversificar os recursos a fim de 

ampliar a independência e autonomia da instituição seja em relação ao mercado 

ou ao governo. Uma das fontes de recurso estabelecida pela Lei de criação da 

EBC (Lei nº 11.652, 2008) é a “Contribuição  para o  Fomento à Radiodifusão  

Pública”. Assim, 75% do Fundo de Fiscalização de Telecomunicações (Fistel) 

deveriam ser destinados à EBC, 2,5% à Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel) e 22,5% às demais emissoras públicas. Porém, desde 2009, esta 

determinação é alvo de uma disputa judicial com as operadoras de telefonia e, 

assim, os recursos são depositados em juízo. 

 



 

Além das entidades externas à empresa, que buscam o desenvolvimento da 

comunicação pública, internamente, a EBC conta com órgãos como o Conselho 

Curador e a Ouvidoria, responsáveis pela representação da sociedade. O primeiro 

é compo sto por 22  integrantes,  sendo  15  representantes  da  sociedade  civil;  

quatro  integrantes  do Governo Federal (ministros da Educação, Cultura, Ciência 

e Tecnologia e da Secom); um da Câmara dos Deputados; um do Senado 

Federal, além de um represent ante dos funcionários da empresa. O Conselho, 

responsável por fiscalizar o cumprimento do papel público da emissora, é um 

dos principais instrumentos de defesa da autonomia da EBC – ainda que os 

conselheiros sejam designados pela Presidência da República. 

 

O primeiro grupo de conselheiros da instituição foi indicado pelo então Presidente, 

Luiz Inácio Lula da Silva, o que causou o descontentamento de mais de 40 

entidades da sociedade civil, envolvidas nas discussões acerca da implementação 

de um sistema público de televisão no país, segundo Aguiar (2012, p.180). Entre 

as entidades que assinaram o manifesto contra a decisão, estão: “o FNDC, o 

Coletivo Intervozes, a Campanha pela Ética na TV, a Federação Nacional dos 

Jornalistas (Fenaj), a Federação Interestadual de Trabalhadores de 

Telecomunicações (Fittel), a Federação Interestadual dos Trabalhadores em 

Radiodifusão e Televisão (Fitert), Associação Mundial de Rádios Comunitárias 

(Amarc), a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a Associação Brasileira de 

Organizações Não-Governamentais (Abong), Central de Movimentos Populares 

(CMP) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)” (AGUIAR, 

2012). 

 

Diante das reivindicações, o sistema de escolha dos integrantes do Conselho 

Curador foi modificado pelo Congresso e, atualmente, há uma consulta a 

entidades da sociedade civil que se interessem na indicação de nomes para 



 

ocupar as cadeiras do órgão. A partir disso, o Conselho  fica responsável por 

elaborar uma lista tríplice e enviar ao Executivo, que fará a designação. 

 

Ao longo de sua trajetória, o Conselho tem contribuído para o estabelecimento 

de  diálogos  com  a  sociedade.  Entre  2010  e  2011,  por  exemplo,  foram  

firmados convênios com a Universidade Federal do Ceará e a Universidade 

Federal de Juiz de Fora, com a proposta de monitoramento da programação 

infantil e do telejornalismo da TV Brasil, respectivamente. Além disso, são 

realizadas audiências públicas e debates – até mesmo com transmissões ao vivo 

pela internet - a fim de refletir sobre os anseios da população. Em 2013, também 

foi lançada uma revista semestral do Conselho Curador, cujas edições tratam de 

questões importantes sobre a emissora e o próprio órgão, em uma postura 

autorreflexiva, promovendo o debate e convidando os cidadãos à participação. 

 

Já a Ouvidoria, se responsabiliza por receber e promover a opinião do público, 

além de analisar a programação de forma crítica. São elaborados relatórios 

periodicamente; produzido um programa semanal na TV Brasil e nas rádios da 

EBC, assim  como  uma  coluna  na  Agência  Brasil.  Além  disso,  o  órgão  

também  firmou parcerias com instituições de ensino do país, como com a 

Universidade de Brasília, por exemplo. 

 

Por  meio  de  visita  realizada  em  novembro  de  2013  à  sede  da  EBC  e  de 

entrevistas feitas com profissionais da empresa, foi possível perceber um campo 

de luta interna, configurado pelos funcionários. Se por um lado, há jornalistas 

vindos das corporações comerciais de mídia ou da antiga Radiobrás, por outro, 

há um contingente de funcionários concursados que vêm de outras instâncias 

da comunicação, como de sindicatos,   grupos  de  pesquisa,   mídias  

alternativas  etc.  Essa  configuração  tem promovido diversos embates na 

busca da comunicação pública efetiva. Em novembro de 2013, por exemplo, os 



 

trabalhadores realizaram uma greve de 15 dias com reivindicações salariais e de 

melhorias das condições de trabalho, mas também com discussões aprofundadas 

sobre a televisão de caráter público.  Além disso, foi criado em 2013, pelos 

trabalhadores da EBC, um grupo de discussão sobre comunicação pública. 

Dessa maneira, percebe-se a organização de instrumentos de resistência em 

defesa da autonomia, independência e cumprimento do papel público da EBC, 

em geral, e da TV Brasil, em particular. 

 

Considerações finais 

 

Como reconhecido por integrantes do Conselho Curador e da Ouvidoria da EBC, 

por profissionais da empresa e por entidades dedicadas à comunicação, a 

televisão pública ainda está em construção no Brasil. A TV Brasil representa um 

passo nessa trajetória e não sua conclusão, e nem o seu início. Aliás, a 

constituição de uma emissora pública e, mais do que isso, de uma esfera pública 

de discussão é algo que não depende apenas da EBC ou do governo, mas sim de 

toda a sociedade. O que, porém, não exclui a responsabilidade da instituição e 

dos poderes. 

 

O ideal de uma esfera pública efetiva só terá possibilidade de ser alcançado com 

a mudança da configuração social e cultural do país. Enquanto a sociedade 

não tiver consciência  sobre  o  seu  direito  à  comunicação  pública,  sobre  a  

importância  desse caráter e sobre como ela pode e deve se apropriar dos 

meios, a TV Brasil continuará sendo uma “televisão que ninguém vê”, como 

muitas pessoas acusam. Por outro lado, essa conscientização e mudança social 

não virão sem que o debate seja colocado como pauta, sem que uma política 

pela democratização da comunicação seja instituída e apropriada pela 

sociedade.  Antes disso, enquanto não  for possível sintonizar a TV Brasil em 



 

todos os cantos do país, ela não se efetivará como um espaço público de 

representação dos cidadãos. 

 

A  falta  de  exemplos,  a  formação  dos  próprios  profissionais  de  mídia,  o 

imaginário da sociedade influenciados pelo modo comercial de televisão 

apresentam-se como desafios à TV Brasil, colocando a necessidade de se pensar 

um modelo novo. E dessa maneira, cabe refletir se a própria proposta de 

diferenciação em relação à TV comercial já não condiciona uma influência dessa 

esfera sobre a outra. A constituição do canal público a partir de uma mera 

oposição aos comerciais não promove necessariamente a realização de uma 

esfera pública ou de um instrumento democrático. Talvez, seja preciso pensar 

algo para além dos mecanismos de contraposição entre TV comercial versus TV 

pública versus TV governamental; para além da ideia da TV pública como uma 

alternativa ou complemento aos outros veículos. Vale lembrar que todo canal de 

radio e teledifusão é uma concessão pública. Dessa maneira, o debate se amplia, 

alcançando a democratização da comunicação como um todo, assim como a sua 

regulação. 

 

Enquanto,  no  campo  externo  da  TV  Brasil,  a  lógica  comercial  perpassa  a 

realidade  social  da  comunicação,  internamente,  a  relação  ainda  intrínseca  

com  o governo federal, prejudica a autonomia relativa da emissora. A 

subordinação à Secom, a mistura de responsabilidades da EBC, a indicação de 

nomes pelo Executivo e o financiamento  em sua grande parte vindo  do  

repasse de  verba do  governo  federal acabam por constituir entraves à 

independência efetiva da empresa. 

 

Por outro lado, tanto externamente - por meio de entidades como aquelas 

envolvidas no I Fórum Nacional de TVs Públicas, observatórios e grupos de 

pesquisas -, como internamente – por meio do Conselho Curador, da Ouvidoria e 



 

dos funcionários -, há forças que promovem a discussão, a reflexão e a ação em 

prol da comunicação pública e que de algum modo promovem uma autonomia, 

ainda que parcial, da TV. 

 

Além disso, análises realizadas pelos integrantes do grupo de pesquisa 

“Jornalismo,  Imagem  e  Representação”  confirmam  essa  autonomia  relativa  

da  TV Brasil  e  um potencial público  de  comunicação  (COUTINHO,  2011;  

MEIRELLES, 2013). Avaliando, por exemplo, a cobertura política do principal 

telejornal da emissora, o Repórter Brasil, foi possível perceber que não há uma 

postura “chapa branca” por parte do noticiário, ainda que as críticas ao governo 

apareçam com menor intensidade. O que se nota, na verdade, é uma tentativa 

de neutralidade e afastamento de questões partidárias que, em algumas 

situações, acabam por limitar a discussão política. Porém, o jornalismo da 

emissora não se apresenta como porta-voz do governo federal. O papel público 

também pode ser verificado com base em outros critérios, como o espaço dado à 

diversidade brasileira, à participação do público, à voz das entidades de 

representação da sociedade civil, além da variedade de conteúdos e promoção do 

debate. 

 

Como foi considerado pelo pesquisador da UnB, Venício Arthur de Lima (apud 

AGUIAR, 2012), “a sociedade não pode ser ingênua de achar que a 

independência do sistema público de comunicação será uma questão 

permanente”. Nesse sentido, ele defende que a vigilância constante é que 

garante a autonomia da emissora, em uma busca diária, já que a política está 

em todo lugar. 

 

 Assim, esse trabalho se propôs a descrever e refletir sobre alguns dos principais 

instrumentos e estruturas que conformam ou modificam o campo da televisão 

pública no Brasil, especificamente da TV Brasil. Como dito anteriormente, o 



 

objetivo não é esgotar o debate. Muito pelo contrário, a proposta é, justamente, 

ampliá-lo, pois, assim como a TV Brasil, a pesquisa sobre comunicação pública 

no país também está em construção. 
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