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ABSTRACT

This dissertation sets out an explanation of the mass communication 

media in Florianópolis under two theories: a criticai one (The Frankfurt School) 

and a discursive one (Habermas). Bibliography on the subject, both local and 

national, has a tendency to dwell on the theoretical standpoint of the cultural 

industry. This paper visualizes the possibility of studying the dynamics of mass 

communication media through their relationship with a public sphere porous to 

the demands of the civil society. For that purpose, we have identified and 

interviewed representatives of local media as well as analyzed the news 

related to the civil society, intending to show that the mass communication 

media of Florianópolis have allowed themes introduced by members of society 

as well as becoming more professional. In addition, in searching for legitimacy 

with their public, throughout the process of democratization of the country the 

media have modified their guide lines, their ways of acting and operating.



RESUMO

A partir de duas correntes teóricas, uma crítica (Escola de Frankfurt) e 

outra discursiva (Habermas), o trabalho realiza uma explanação descritiva sobre 

os meios de comunicação de massa em Florianópolis. A tendência da bibliografia 

a respeito do tema tanto no Brasil como no nível local é fixar no marco teórico da 

indústria cultural. Este trabalho visualiza a possibilidade de estudar a dinâmica 

dos meios de comunicação de massa através da relação destes com a 

conformação de uma esfera pública porosa às demandas da sociedade.

Para tanto, identificamos e entrevistamos representantes dos media locais, 

bem como analisamos as notícias referentes à sociedade civil, pretendendo 

demonstrar que os meios de comunicação de massa de Florianópolis abriram 

espaços para temas trazidos por atores da sociedade civil e se 

“profissionalizaram”. E que além disto, em busca de legitimação diante de seus 

públicos, modificaram, ao longo do processo de democratização, suas pautas e 

formas de atuação e operação.
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I

Introdução

A reflexão sobre a influência dos meios de comunicação de massa surge 

com mais ênfase em meados do século XX. O estudo dos meios de comunicação, 

enquanto disseminadores de informação, influenciadores de condutas, 

comportamentos e reprodutores ideológicos acompanha, a partir deste período, 

mudanças mais gerais verificadas dentro das ciências sociais. Trata-se aqui da 

chamada inflexão lingüística (linguistic turn), a partir da qual os processos de 

reprodução simbólica assumem um papel tão relevante para a Sociologia quanto 

a discussão sobre a importância da estrutura econômica na conformação dos 

comportamentos sociais (Fernández, 1989: 255).

Estudiosos dos meios de comunicação de massa (os media) como 

Lassweell (1949), Lazarfield (1949), Wright (1960), De Solla Pool (1973), Schulze 

(1982), Weiss (1969), Scharamm (1954), De Fleur y Ball-Rockeach (1989) e Mc 

Quail (1983), entre outros, desenvolveram estudos que abrangem desde a 

definição do significado do conceito (meios de comunicação de massa)1 até o 

processo de organização, conteúdo e difusão das mensagens, bem como o 

impacto destas mensagens na sociedade. Estes autores desenvolveram uma 

análise da estrutura e, posteriormente, das conseqüências simbólicas, 

psicológicas e culturais dos media para as sociedades contemporâneas.

1) Roda Fernández (1989) apresenta algumas definições sobre os meios de comunicação de massa. Uma das 
definições consideradas por ele como fundamentais e definitivas é aquela que refere-se à um padrão de 
conexão entre um pequeno número de emissores e um extenso número de receptores. Segundo Fernandes 
“el emisor en los mass media tiene acceso a una audiência de milliones de personas, pero sólo 
excepcionalmente la audiência produce comunicaciones de retomo, por conseguiente, una de las principales



Posteriormente, estes estudos incorporaram as preocupações com o 

desenvolvimento, na era da comunicação de massas, de uma elite2 que não 

apenas é proprietária dos meios de produção dos bens materiais, como também 

controla os instrumentos de reprodução simbólica. Como demonstra Fernández 

(1989:9), os estudos convergiram para a indicação de que, nesta nova 

sociedade, os conteúdos alternativos à ideologia hegemônica tendem a possuir 

escassa probabilidade de converterem-se em matéria de conhecimento público.

No bojo de tais estudos, são recorrentes as críticas profundas ao uso dos 

meios de comunicação de massa. Segundo tais críticas, estes estariam ocupando 

o lugar do espaço público, do encontro político, do espaço da discussão, 

proporcionando apenas entretenimento e transformando a cultura e a política 

numa encenação esvaziada de sentidos (Adorno, 1996:7ss).

O material teórico a ser estudado pode ser dividido, tanto no campo da 

comunicação como no da sociologia, entre aqueles aportes que tratam tanto os 

meios de comunicação de massa enquanto influenciadores e constituidores de 

uma opinião pública informada e esclarecida com capacidade de escolha 

(trabalhos inspirados no interacionismo simbólico, na teoria do discurso, etc.), 

como aqueles trabalhos que os tratam enquanto instrumentos de dominação 

ideológica e de constituição de uma sociedade de consumidores de bens

diferencias entre la comunicación de masas y la comunicación cara a cara es que la segunda es bidireccional 
y  ia primera unidireccionaJ o asi métrica "(Fernández, i 989:4)



materiais como de bens simbólicos culturais (aportes de inspiração marxista) 

(Benhabib, 1992; Costa, 1997b).

Entre a vasta literatura sobre o assunto, o presente trabalho privilegiará o 

estudo de dois aportes teóricos, quais sejam: um modelo discursivo, identificado 

com a primeira das vertentes indicada acima, e as formulações da teoria crítica, 

identificada com o segundo conjunto de contribuições referido. O uso analítico 

destas teorias torna-se, de certa forma, promissor, na medida em que a escola 

crítica privilegia uma visão cética dos meios de comunicação de massa. No 

segundo aporte, mesmo que seu maior expoente, o sociólogo alemão J. 

Habermas, tenha inicialmente compartilhado do ceticismo da Escola de Frankfurt, 

verifica-se que este se desprende da teoria crítica e analisa os meios não 

enquanto “o que” (nível analítico) representam em sua perversidade, mas “no 

quanto” (nível normativo) podem servir à sociedade na expansão do espaço do 

debate público, fundamental para o desenvolvimento das sociedades 

democráticas modernas.

Este tipo de abordagem crítica predomina naqueles trabalhos dedicados 

ao estudo dos meios de comunicação no Brasil (Ortiz, 1994: 38ss). Estes 

estudos mostram que é a partir dos anos 40, com a consolidação de uma 

sociedade*urbano-industrial no País, que se desenvolve aquilo que chamam de 

indústria cultural, qual seja, o conjunto de complexos empresariais ligados ao 

setor de comunicação de massas, bem como os produtos por eles gerados. É,

2 ) Ao remetermo-nos aqui a idéia de elite referimo-nos ao conceito utilizado pela teoria da elite, segundo a
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entretanto, na década de 60, através do incentivo dos governos militares com a 

finalidade de desenvolvimento do Projeto de Integração Nacional que tal indústria 

cultural se consolidaria. Este desenvolvimento não se apresentou uniforme em 

todos os Estados da federação. Em alguns Estados, entre eles Santa Catarina, 

somente a partir da década de 70 é que há uma expansão significativa dos 

meios de comunicação de massa, através da concessão de emissoras para 

grupos políticos e empresariais da região (De Marco, 1991:51). De 1970 a 1980, 

Santa Catarina acumula concessões de rádio e televisão expandindo seu 

potencial no setor de comunicações de massa.

O controle dos meios de comunicação de massa em Santa Catarina, até o 

final da década de 70, estava nas mãos das oligarquias mais poderosas do 

Estado. A estreita relação entre as oligarquias catarinenses e o poder federal, 

desde a implantação dos meios de comunicação no país (década de 40), 

colaborou para que estas participassem com vantagens nos processos de 

distribuição de concessões para operação de emissoras de rádio e TV no Estado 

(De Marco, 1991:118).

Os processos verificados no campo da comunicação de massas a partir 

deste período em Santa Catarina são interpretados de forma divergente nos 

trabalhos consultados. Para De Marco (1991), a chegada da RBS, em 1979, em 

Florianópolis, não alterou susbstantivamente a estrutura de propriedade dos 

meios de comunicação de massa, sua dinâmica de funcionamento e seu (mau)

qual em cada sociedade, existe sempre e apenas uma minoria que, por várias formas, é detentora do poder



uso político pelos grupos dominantes. Para Cruz (1996), em contrapartida, ao 

realizar o estudo de caso em 1994 sobre a empresa de comunicação RBS (Rede 

Brasil Sul de comunicações), pertencente ao grupo Sirotsky,3 observa que a 

entrega da concessão para a operação daquela emissora- que se tornaria a 

repetidora da rede de televisão de maior audiência no país (a Rede Globo) - a um 

grupo de empresários que não se apresentava vinculado a nenhuma das 

oligarquias tradicionais do Estado, mas sim a uma classe emergente, a dos 

investidores, impunha uma redefinição do sentido comercial e político dos meios 

de comunicação locais. A entrada da RBS (Rede Brasil Sul de Comunicações) 

em Santa Catarina, inicialmente em Florianópolis e, depois, em Joinville, 

Blumenau e Chapecó, teria introduzido uma “mentalidade empresarial e 

profissional” nas relações entre público, anunciantes e proprietários dos meios de 

comunicação de massa (id., p. 97).

Cruz mostra, também, que, ao lado de suas ações estratégicas no campo 

gerencial e econômico (qualidade, agilidade, etc), a RBS adota uma ‘‘estratégia 

cultural” para sua consolidação e legitimação junto ao público catarinense. Esta 

estratégia consistiu no esforço de produção de uma programação local, na 

promoção e apoio a campanhas morais e filantrópicas (Cadeia de Solidariedade 

pelos Flagelados, Geração 21 - assistência a menores, etc), e no empenho em se 

tornar conhecida como prestadora de serviços à comunidade4.

(econômico, ideológico e político), em contraposição a uma maioria que dele está privada (Bobbio,1986).
3 ) Maiores informaçõe a respeito da RBS constarão no próximo capítulo.
4 ) Vale lembrar que a ampliação das possibilidades de divulgação de questões relacionadas com os 
cotidianos locais coincide cronologicamente com o aprofundamento do processo de democratização e da 
busca por alguns setores da mídia nacional de contemplação do anseio social de muior abertura c 
transparência nos negócios públicos (Costa, 1997a).
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A partir destas constatações de Cruz, colocam-se duas questões 

principais:

1) Qual o efeito das transformações introduzidas pela RBS para o conjunto dos 

meios de comunicação de massa regionais? Será que teriam sido todos eles 

impulsionados a buscar também suas “estratégias culturais”?

2) Quais os efeitos das "estratégias culturais" da RBS e, eventualmente, dos 

demais veículos de comunicação (jornais, emissoras de rádio e televisão)5 sobre 

o espaço público local? Será que a partir de tais estratégias fica relativizada a 

dificuldade anteriormente mencionada para que temas e feitos ligados a atores 

não integrantes das oligarquias locais sejam trazidos ao conhecimento público?

As duas questões acima demarcam nosso objeto de interesse de pesquisa. 

Buscar-se-á, a partir do estudo dos meios de comunicação de massa em 

Florianópolis, discutir suas transformações recentes, tendo-se em vista:

1) Mudanças no padrão noticioso: verificar se novas temáticas teriam se incluído 

na agenda dos media locais.

2) Interlocução entre os. profissionais dos media e o conjunto de atores sociais: 

qual o espaço efetivamente existente para a divulgação de temas apresentados 

pelos movimentos sociais, ONGs, etc.

A intenção deste trabalho é contribuir para a consolidação no Brasil dos 

estudos sobre meios de comunicação no âmbito local orientados pela teoria
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Ao descrever, a partir de uma perspectiva ainda pouco explorada, as 

formas de operação da mídia local, a pesquisa pode contribuir para orientar a 

ação e a reflexão dos profissionais da mídia e dos atores sociais e políticos que 

se relacionam com os meios de comunicação de massa da capital de Santa 

Catarina.

O objetivo principal desta pesquisa é realizar uma explanação descritiva 

sobre a dinâmica dos meios de comunicação de massa em Florianópolis no 

período 1980-1996, identificando mudanças recentes nas suas formas de 

operação e relacionamento com a sociedade.

Como objeto de estudo, restringímo-nos6 à análise da esfera pública 

vinculada aos meios de comunicação de massa e seus processos de operação. 

Delimitamos três períodos para análise dos dados. O primeiro período relaciona- 

se com os primórdios do processo de democratização no país, quando se iniciou 

o relaxamento da censura dos veículos de comunicação (1980/1981). O segundo 

período compreende o ano imediatamente posterior ao conhecido movimento

5 ) Entrevistas preliminares com informantes qualificados indicam que, uma vez consolidada no mercado 
local, a RBS teria atenuado sua “estratégia cultural”, agora perseguida como maior ênfase por outros 
veículos, incluindo-se jornais locais, particurlarmente “O Estado”.
6 ) Este estudo se realizou a partir do pressuposto de que os meios de comunicação de massa constituem um 
dos campos da esfera pública ao lado de outros campos como o Estado, os movimentos sociais e os espaços 
de comunicação primários.

discursiva. Os esforços nesse sentido são ainda muito incipientes. Os trabalhos

existentes são majoritariamente fundados nas abordagens de inspiração

marxista.



8

“Diretas Já” (1985/1986), época em que os meios de comunicação parecem ter 

reconhecido efetivamente a importância política dos movimentos sociais, 

modificando as formas de relacionamento com estes. O terceiro período, dez 

anos após o fim do período autoritário (1995/1996), é caracterizado por 

mudanças tanto técnicas como de conteúdo nos meios de comunicação de 

massa pesquisados.

Esta demarcação não é aleatória. Orienta-se pelo ritmo das 

transformações de natureza política, uma vez que, como constatou-se, a 

dinâmica dos meios de comunicação de massa relaciona-se com o processo da 

transição e consolidação democrática. Durante o período militar, os meios de 

comunicação sofreram forte censura, não podendo utilizar-se de critérios outros 

que não político-partidários impostos pelo governo de exceção. Com o fim deste 

período, iniciou-se no país um processo de democratização em que os veículos 

de comunicação sofreram pressões da sociedade civil, que clamava por 

transparência e veracidade dos fatos. Em busca de credibilidade frente aos 

movimentos pela democratização e demandas do público, os meios de 

comunicação de massa transformaram suas dinâmicas internas, através da 

profissionalização e da utilização de critérios jornalísticos desvencilhados de 

categorias políticas.

Em Santa Catarina não poderia ser diferente. Houve por décadas o 

predomínio de um jornalismo atrelado às oligarquias locais, representadas pelas 

famílias Ramos e Konder-Bornhausen. Tanto no rádio como na imprensa e, mais



tarde, na televisão, o tratamento das informações passava por um filtro político- 

partidário. Há, porém, uma mudança significativa nesta dinâmica, a partir de 

1985, com a entrada no mercado catarinense de empresários desvinculados das 

oligarquias tradicionais.

Os recursos metodológicos utilizados neste estudo foram: entrevistas 

semidiretivas com informantes qualificados: jornalistas, editores dos jornais, 

empresários das comunicações, atores da sociedade civil; além do 

acompanhamento diário dos jornais “O Estado” (entre 1980/81, 1985/86 e 

1995/96), “Diário Catarinense” (1986, ano de sua fundação, e entre 1995/96) e 

“ANcapital” (entre 1995, ano de sua fundação, e 1996).

Esta pesquisa teve como hipótese orientadora a idéia de que os veículos 

de comunicação de Florianópolis, em busca de legitimação diante de seus 

públicos, modificam, ao longo do processo de democratização, suas pautas e 

formas de atuação e operação. Abriram espaços para temas trazidos por atores 

da sociedade civil e se “profissionalizaram”: as pautas e o modo de cobertura 

passam a orientar-se cada vez mais por critérios jornalísticos e não mais político- 

partidários.

O trabalho se divide em três capítulos. O primeiro tem como objetivo 

principal referenciar as etapas subseqüentes, procurando caracterizar o debate 

teórico sobre os meios de comunicação - obviamente sem esgotá-lo - através de
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duas correntes teóricas, a teoria crítica7, representada por T. Adorno e M. 

Horkheimer, e a teoria discursiva8, representada por J.Habermas.

O segundo capítulo tem como objetivo principal contextualizar o debate no 

escopo brasileiro. Como exemplos paradigmáticos de trabalhos no contexto 

brasileiro influenciados pela teoria crítica e pela teoria discursiva, recorremos, 

respectivamente, aos trabalhos de Muniz Sodré e Sérgio Costa. No plano local 

pôde-se contar com a contribuição de trabalhos acadêmicos de grande relevância 

como o de De Marco e Cruz, ambos influenciados pela teoria crítica.

O terceiro capítulo vai ao encontro do principal objetivo da pesquisa, 

inicialmente realizando uma explanação sobre a indústria cultural no Brasil, em 

seguida descrevendo resumidamente a formação deste setor em Florianópolis, 

para enfim analisar as notícias publicadas pelos jornais locais, nos períodos 

determinados. Estabelecemos, então, uma discussão sobre as transformações 

recentes, tendo-se em vista as mudanças no padrão noticioso e verificando-se 

novas temáticas teriam se incluído na agenda dos media locais e se a

7 ) Representada por T. Adorno e M. Horkheimer, integrantes da primeira fase da Escola de Frankfurt, de 
quem uma das características reside na identidade do grupo de seus intelectuais com “un proyecto 
sistemático sostenido por investigadores...unidos bajo el designio de crear una teoria autenticamente 
crítica... comprometidos con el esfiierzo sistemático de formular una exegesis teórica de la crisis 
sociocultural dei mundo contemporâneo y preparar el fundamento teorético de la actividad pratica” 
(Friedman, 1986:20).
8 ) A teoria discursiva do espaço público surge do trabalho desenvolvido por Habermas, herdeiro dos 
pioneiros da Escola de Frankfurt, cujo trabalho não ficou isento às influências teóricas dos que o precederam 
( Marcuse, Adorno, Horkheimer, Benjamin). Coerentemente com a teoria crítica que encerra em si tanto a 
investigação crítica da sociedade como um método de constante questionamento, Habermas incorporou 
essas influências discutindo e buscando novas saídas para os impasses explicativos dessa mesmas teorias 
que o formaram. Nessa busca propôs um novo paradigma cujo ponto central está numa racionalidade que 
não seja a instrumental permitindo pensar a contemporaneidade sem partir exclusivamente do processo de 
produção, como faz a crítica marxista. Para superar este dilema Habermas apresenta o paradigma da razão 
comunicativa onde abre mão da coisificação do mundo, apresentada pela teoria crítica, ao valorizar a
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interlocução entre os profissionais dos media e o conjunto de atores sociais teria 

se efetivado, ou seja, quai o espaço efetivamente existente para a divulgação de 

temas apresentados pelos movimentos sociais, ONGs, etc.

capacidade de práticas comunicativas voltadas para o entendimento e acordo entre os sujeitos, indicando a 
possibilidade de uma prática política emancipatória (Habermas, 1984, 1987, Freitag, 1990).
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Capítulo 1 

Teoria sobre os meios de comunicação de massa

1.1 Os meios de comunicação de massa na teoria crítica

A teoria crítica, aqui representada por Adorno e Horkheimer, traça um 

panorama nada alentador sobre a sociedade capitalista da metade do século XX. 

Numa linha de raciocínio crítico, visando contribuir para a consolidação da teoria 

marxista9 no âmbito da cultura, condenaram a forma como se davam as relações 

econômicas e sociais nos países onde prosperava a economia liberal, que, 

segundo eles, fortalecia o grande capital e iludia a massa dos trabalhadores com 

seus bens simbólicos da indústria cultural10

A origem do conceito de indústria cultural, bem como a vasta discussão 

sobre o assunto, nasceu em um texto de Horkheimer e Adorno publicado em 

1947, intitulado Dialética do Esclarecimento, tendo como inspiração tanto a 

democracia de massas da América do Norte como o nazismo alemão. A Escola 

de Frankfurt buscou pensar a dialética histórica que, partindo da razão ilustrada,

9 ) Embora representante do marxismo, os frankfurtianos afastam-se teleologicamente desta teoria ao 
carregar consigo o pessimismo, ao contrário de Marx que viu positivamente a modernidade e as 
possibilidades de uso da técnica, visto que esta traz consigo os pressupostos de emancipação humana. Para 
os frankfurtianos não existe a possibilidade de emancipação fora do dominio da arte e da literatura. Neste 
sentido eles carregam consigo uma herança weberiana muito forte ao descrever a modernidade: o 
pessimismo da “gaiola de ferro”. (Marx, K. 1978, .Weber, M. 1967).
10 )Adomo e Horkheimer são considerados os “pais” do conceito de Indústria Cultural. Este termo surge no 
contexto da crítica à modernidade onde os autores atribuem o processo de degeneração social aos meios de 
comunicação de massa, devido a capacidade destes de dirigirem manifestações culturais a um público amplo 
estabelecendo sempre um efeito de padronização cultural através de suas produções em série. A expressão 
indústria cultural aparece na teoria crítica como contraponto da chamada cultura de massa, pois esta última
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desembocasse na irracionalidade que articula totalitarismo político e 

massificação cultural como duas faces de uma mesma dinâmica (Barbero, 

1997:65).

A dominação, tanto técnica quanto política, apresentada no totalitarismo 

nazista e na democracia de massa da América do Norte refletiu-se na teoria 

crítica através da preocupação da perda do homem político e do indivíduo 

autônomo e consciente que consegue refletir sobre os antagonismos da 

sociedade.

Adorno e Horkheimer, ao se referirem à democracia de massas (afirmando 

que a indústria cultural provém dos países industriais liberais onde triunfam 

todos os meios característicos desta indústria, como o cinema, o rádio, o jazz e 

as revistas), evidenciam que, neste tipo de regime, em que impera a 

racionalidade do mercado, os indivíduos não dispõem da possibilidade de 

encontrar alternativas, a não ser se enquadrar nos padrões político culturais 

estabelecidos por esta lógica.

A teoria crítica parte da representação da idéia de “caos cultural", 

afirmando a existência de um sistema que regula a lógica desta indústria. Assim, 

estabelece uma análise que parte de uma “unidade de sistemas”11 para identificar

criava a ilusão de que a produção cultural emerge das massas e não do processo de legitimação político 
ideológico da classe dominante sobre a sociedade.
11 ) A afirmação da “unidade de sistema”, segundo Barbero, constitui uma das contribuições mais válidas da 
obra de Horkheimer c Adorno. Os frankfurtianos utilizaram de algumas dimensões de análise a fim de 
esclarecer o significado deste conceito, qual seja: á  dimensão da racionalidade técnica, a dimensão da
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A preocupação com o desenvolvimento de um espaço público e de uma 

esfera social mais participativa, frente à racionalidade técnica, tornou-se tema de 

vários debates no mundo moderno. Autores como Hannah Arendt, Adorno, 

Horkheimer e, a posteriori, Habermas depararam-se com o advento do 

totalitarismo alemão, da democracia de massas na América do Norte e com a 

bomba atômica lançada sobre o Japão como símbolo de poder econômico e 

político-ideológico, representando o que seria, a partir daí, o mundo moderno.

Na visão destes autores o pensamento foi transformado completamente 

em coisa (Adorno, 1980). É especificamente no mundo moderno que o 

pensamento - a produção crítica, o trabalho de transformar a natureza através da 

ação consciente - foi completamente abandonado em troca da racionalidade 

onde:

“o pensar se coisifica no processo automático que 
transcorre por conta própria competindo com a 
máquina que ele próprio produz para que esta possa 
finalmente substituí-lo... O procedimento matemático 
tornou-se como que um ritual do pensar. Apesar de 
auto-restrição axiomática, ele se instaura como 
necessário e objetivo: transforma o pensamento em 
coisa, ferramenta, como ele próprio o domina” (Adorno, 
1980:104)

a lógica desta indústria que introduziu a produção em série e a imbricação entre

produção de coisas e produção de necessidades, em que o ponto de encontro

entre ambas encontra-se na racionalidade da técnica (Barbero, 1997:65).

degradação da cultura em indústria de diversão e a dimensão da dcssublimação da arte (Barbero, 
1997:66ss).
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Com o desenvolvimento do capitalismo, a filosofia lluminista desenvolveu- 

se e ganhou espaço, principalmente porque corrobora com a transformação de 

um processo econômico menos desenvolvido tecnicamente para um processo 

cuja racionalidade foi fundamental para desenvolver a técnica necessária para a 

criação de um mundo “mecanizado”.

Esta mecanização ou materialização do mundo moderno acarretou 

conseqüências de profunda desordem no mundo da vida dos homens. A 

racionalidade, segundo a teoria crítica, transformou a relação dos homens numa 

relação de causa e efeito, numa relação de ação/reação, em que os homens se 

privaram do que lhes é mais intrínseco, o pensar.

Para os frankfurtianos a privação do pensar vinculou a relação dos

homens no mundo capitalista à posição que assumem no mundo do trabalho e à

relação destes com a transformação da natureza, assim,

“os homens sempre tiveram que escolher entre sua 
própria submissão à natureza e a da natureza ao si- 
mesmo. Com a propagação da economia mercantil 
burguesa, o horizonte obscuro do mito é iluminado 
pelo sol da razão calculadora, sob cujos raios gélidos 
amadurece a semente da barbárie. Coagido pela 
dominação, o trabalho humano desde sempre se 
distanciara do mito, em cujo círculo encantado recai 
sempre de novo sob a dominação” (Adorno, 1980:109).

O mito do mundo moderno passou a ser representado pela ciência onde o 

saber se transforma em técnica representando o cálculo e a utilidade. Este saber 

técnico radicalizou a dimensão da arte apresentando ao mundo moderno uma 

nova forma de dominação. A apresentação desta nova forma de dominação do



saber conduziu os autores acima citados à preocupação com a relação entre este 

saber e o totalitarismo, pois o resultado deste processo de racionalidade 

acarretou o processo de homogeneização cultural.

Para os frankfurtianos, a luta contra o mito no mundo moderno é contrária 

à diversidade, ao desconhecido, contrária a tudo aquilo que não pode ser 

explicado cientificamente. A técnica e a ciência não aceitam o mistério, assim 

como não aceitam a religião que se encarrega de trazer uma carga pesada de 

mistérios e desconhecimento.

Segundo Horkheimer (1996), conviver com o mistério é conviver com o 

diferente, aceitando-o; é nesse mistério que podemos encontrar o ser. Porém, o 

lluminismo sustentou uma relação de domínio sobre a natureza, afastando a 

hipótese de integração dos homens nesta como numa relação mítica. O problema 

para Adorno e Horkheimer é que a dominação que se faz da natureza acaba por 

se virar contra o próprio homem numa dominação social propiciada pelo domínio 

técnico.

Assim sendo, um dos problemas para os frankfurtianos encontra-se no 

cerne do progresso da dominação técnica, pois o mesmo movimento, que 

carregava em si a expressão de um mundo onde os homens se libertariam do 

medo do transcendente através de seu poder sobre a ciência e a técnica, 

acarretou um processo de dominação natural e ideológica a serviço da própria 

técnica. Para Adorno, criaram-se e recriaram-se, através dos meios de

16
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comunicação, mitos humanos, padrões de existência e de comportamento, 

transformando todas as relações humanas em comércio e estereótipos, levando 

o projeto lluminista à bancarrota (Adorno, 1996:9ss). Neste ponto encontra-se a 

própria dialética do esclarecimento onde a racionalidade dos esclarecidos levou 

não à libertação do mistério e do transcendente, mas à prisão dos homens 

através da ideologia da técnica.

Essa dominação natural e ideológica a serviço da técnica acabou por 

impor um padrão de regulação social onde,

“a mesmice regula também as relações com o que 
passou. O que é novo na fase da cultura de massas 
em comparação com a fase do liberalismo avançado é 
a exclusão do novo. A máquina gira sem sair do lugar. 
Ao mesmo tempo que já determina o consumo, ela 
descarta o que ainda não foi experimentado porque é 
um risco” (Adorno, 1985:126).

Em relação à degradação da cultura em indústria da diversão, Adorno 

afirma que o que é novo é que os elementos “irreconciliáveis” da cultura, da arte 

e da distração passam a ser reduzidos perante a totalidade da indústria cultural 

onde o elemento repetição passa a ser reconhecido com certa naturalidade 

(Adorno, 1985:127).

O fato da indústria cultural transformar a arte e a cultura em indústria da 

diversão aponta-nos o reconhecimento da “unidade de sistema” apresentada pela 

teoria crítica, ou seja, identificamos a absorção de todas as tendências de arte e 

cultura por parte da indústria cultural através do processo social inteiro, onde o
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mercado atua no sentido de reafirmar aos indivíduos as tendências culturais e 

artísticas, que não passarão de mera diversão.

Ao produzir e recriar necessidades, a indústria cultural dá continuidade ao 

processo de racionalidade do mercado, onde o indivíduo se reconhece tão 

somente diante destas ofertas culturais estabelecidas pela própria indústria, 

destituindo-se por inteiro de sua autonomia artística e cultural. O indivíduo que se 

reconhece no produto da indústria cultural vivência nada mais que o 

desenvolvimento de uma indústria voltada para o entretenimento. O 

entretenimento é tido como um aliado do liberalismo pois possui a “arte” de 

ocultar, através de seus bens simbólicos, o poder da classe dominante e a 

ideologia presente em cada produto consumido.

Os indivíduos dependentes de sua força de trabalho, ao procurarem lazer,

encontram somente a diversão oferecida pela indústria cultural. Para os

frankfurtianos, estes indivíduos dispostos a escapar do processo de trabalho

mecanizado não encontram nada além da representação do próprio sistema no

qual estão inseridos. Todavia, estes indivíduos não conseguem enxergar que a

diversão proporcionada pela indústria cultural carrega em si um apelo político-

cultural capaz de fazê-los consumir mesmices tão mecanizadas quanto o

processo de trabalho em que estão inseridos. Adorno afirma que:

“a mecanização atingiu as pessoas em seu lazer e sua 
felicidade determinando a fabricação de mercadorias 
para sua diversão, fazendo com que estas pessoas 
não percebessem mais outra coisa senão as cópias 
que reproduzem o próprio processo de trabalho, na 
fábrica e no escritório só se pode escapar adaptando-
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se a ele durante o ócio. Eis aí a doença incurável de 
toda diversão” (Adorno, 1985:128).

Desta forma, a indústria cultural estimula a produção e o consumo do 

prazer em coisas que não exigem esforço de pensamento, em “associações 

habituais”. O espectador, ou o consumidor, desta indústria não deve ter 

necessidade de nenhum pensamento próprio, pois o produto produzido nela deve 

prescrever toda reação dos indivíduos inseridos no processo de consumo cultural 

massificado.

Adorno e Horkheimer responsabilizam a indústria cultural por criar e recriar 

necessidades e por ocupar, sem controle, os espaços dos desocupados dos 

grandes centros, onde,

“a idéia de esgotar as possibilidades técnicas dadas a 
idéia da plena utilização de capacidades em vista do 
consumo estético massificado, é própria do sistema 
econômico que recusa a utilização de capacidades 
quando se trata da eliminação da fome“ (Adorno, 
1985:130).

Esta relação entre mercado, arte e cultura fez aparecer “maldosamente” o 

homem como ser genérico. Cada um passou a ser “tão somente aquilo mediante 

o que pode substituir todos os outros": um ser fungível, um mero exemplar. O ser, 

enquanto indivíduo, passa a ser absolutamente substituível, “o puro nada”. 

Porém, os indivíduos só passam a ter consciência desta situação quando perdem 

a semelhança com o todo, com o universal dado pela indústria cultural (Adorno, 

1985:136).
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Os representantes da teoria crítica consideram nociva a produção da falsa 

felicidade adquirida nos sonhos da indústria cultural bem como o interesse desta 

indústria nos homens apenas como clientes e empregados, reduzindo a 

humanidade inteira a essa fórmula exaustiva. A indústria cultural é perniciosa ao 

próprio desenvolvimento de um espaço público integrado por indivíduos 

autônomos e conscientes, pois, na conformação deste, os indivíduos assumem 

apenas dois papéis: de empregados e de clientes (Adorno, 1985:137).

Enquanto empregados, os homens são membros da organização racional 

e exortados a se inserir nela com bom sênso. Enquanto clientes, verão o cinema 

e a imprensa demonstrar-lhes, com base em acontecimentos da vida privada das 

pessoas, a liberdade de escolha. Adorno afirma que não importa sua posição 

pois, cliente ou empregado, não passarão de objetos subservientes da indústria 

cultural (Adorno, 1985:137).

Os homens, dentro da análise crítica, passaram a existir tão somente 

enquanto meros consumidores, e a indústria cultural se incumbiu de produzir e de 

criar novas necessidades. Desta forma, cria-se uma relação entre sujeito 

(indústria cultural) e objeto (indivíduos), em que o conformismo passa a substituir 

a consciência dos homens frente à dinâmica da sociedade: indivíduos autônomos 

e conscientes são substituídos por indivíduos dependentes e servis. A 

instauração natural da dominação e da ideologia, no universo social, além de 

configurar-se como um universo de coisas, constituiria um espaço
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hermeticamente fechado, onde todas as tentativas de libertação estão 

condenadas, a priori, ao fracasso (Adorno, 1978: 292ss).

A indústria cultural, conforme a teoria crítica, contribui para falsificar as 

relações antagônicas na sociedade, criando a ilusão de felicidade social através 

do entretenimento, afastando qualquer hipótese de que referências culturais 

paralelas àquelas apresentadas como padrão social apareçam e se destaquem 

no plano político-cultural.

A ideologia da indústria cultural, segundo Adorno, se reproduz,

“na aversão quase que científica a fixar-se em 
qualquer coisa que não se deixe verificar, funciona 
como instrumento de dominação. Ela se converte na 
proclamação enfática e sistemática do existente... Ela 
se esgueira com mestria entre os escolhos da 
informação ostensivamente falsa e da verdade 
manifesta, reproduzindo com fidelidade o fenômeno 
cuja opacidade bloqueia o discernimento e erige em 
ideal o fenômeno omnipresente. A ideologia fica 
cindida entre a fotografia de uma vida estupidamente 
monótona e a mentira nua e crua sobre seu sentido, 
que não chega a ser preferida, é verdade, mas apenas 
sugerida, e inculcada nas pessoas. Para demonstrar a 
divindade do real, a indústria cultural limita-se a repeti- 
lo cinicamente” (Adorno, 1985:138).

Para os representantes da teoria crítica, o perfil ideológico da indústria 

cultural nos deixa sem alternativas quando nos propõe apenas duas chances: de 

inclusão ou de omissão da “unidade de sistema”. A relação entre sujeito e objeto 

inscrita na ideologia colocou o homem moderno numa encruzilhada: ou o homem 

se enquadra no processo político cultural liberal ou exclui-se completamente.



Esta relação entre sujeito e objeto apresenta-se, conforme Adorno da 

seguinte maneira:

"...o efeito de conjunto da indústria cultural é o de uma 
antidesmitificação, a de um anti-iluminismo, (...) a 
saber, a dominação técnica progressiva se transforma 
em engodo das massas, isto é, em meio de tolher a 
sua consciência. Ela impede a formação de indivíduos 
autônomos, independentes, capazes de julgar e de 
decidir conscientemente. Mas estes constituem, 
contudo, a condição prévia de uma sociedade 
democrática, que não se poderia salvaguardar e 
desabrochar senão através de homens não tutelados” 
(Adorno, 1978 :295).

O problema para Adorno é que esta ideologia é transmitida para a 

sociedade com intenção de combater um único inimigo, o sujeito pensante. Os 

indivíduos passam a ser todos integrados pela indústria cultural e através dela. 

As relações passam a ser padronizadas de forma que cada indivíduo só seja 

tolerado se sua identidade for reconhecida no plano universal.

Portanto, o que passa a existir na sociedade da indústria cultural é uma 

pseudo-individualidade, pois o “individual reduz-se à capacidade universal de 

marcar tão integralmente o contingente que ele possa ser conservado como o 

mesmo” (Adorno, 1985:145). As particularidades do eu nada mais são que 

mercadorias monopolizadas e socialmente condicionadas, fazendo-se passar por 

algo natural em que os indivíduos não são mais indivíduos mas sim “meras 

encruzilhadas das tendências do universal”, o que torna possível reintegrá-los 

totalmente na universalidade (id., ib.).
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Quanto à questão da diferença, por exemplo, a indústria cultural a 

extermina no momento em que coloca a imitação como algo absoluto. Mesmo 

quando surge alguma idéia diferente, fugidia ao padrão cultural dado, uma vez 

registrada pela indústria cultural, passa a pertencer à ela. A marca da rebeldia, 

para os frankfurtianos, encontra-se justamente nas “idéias diferentes", pois, ao 

surgirem, trazem consigo uma nova idéia à atividade industrial. A indústria 

cultural incorpora as novas idéias ao sistema e à racionalidade utilitária deste, 

determinando o consumo, ou seja, a própria diversão (Adorno, 1985:123ss).

A esfera pública da sociedade emergida na democracia de massas tem 

como finalidade a reintegração de qualquer tendência ou idéia que desvie do 

domínio político-cultural imposto pela lógica do sistema, oculto nas mercadorias 

produzidas pela indústria cultural. Através da fabricação de outras formas de 

mercadorias culturais, os indivíduos se reintegram, enquanto consumidores e 

clientes, à indústria da diversão.

Os produtos culturais criados pela indústria cultural, como o cinema, o

rádio, o jazz e as revistas, seguem a mesma tendência do liberalismo, na medida

em que abrem caminho para que os homens capazes criem mais e mais produtos

com a finalidade de inserção de todos os indivíduos dentro do processo político

cultural em vigência. Segundo Adorno,

“como a absorção de todas as tendências da indústria 
cultural na carne e no sangue do público se realiza 
através do processo social inteiro, a sobrevivência do 
mercado neste ramo atua favoravelmente sobre essas 
tendências” (Adorno, 1985:128).
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Os indivíduos das sociedades modernas, segundo a teoria crítica, sofrem 

forte influência do aparato político-tecnológico das democracias de massa. O fato 

de se envolverem no “manto” do pensar dado, fácil, em que a repetição e a 

mesmice imperam minando a base da crítica política e social, transformando os 

indivíduos portadores de direitos em meros consumidores e clientes, tornou mais 

inacessível a possibilidade do desenvolvimento de um espaço público da 

discussão política.

Se partirmos do conceito de espaço público desenvolvido por Hannah 

Arendt12(1993) - um espaço significativo, em que a ação e o discurso de cada um 

podem ganhar sentido na construção de um mundo comum -, identificamos o 

cerne do pessimismo da Escola de Frankfurt frente às sociedades modernas e à 

ideologia da técnica, presente tanto nas democracias de massa como na 

Alemanha nazista.

Seguindo os frankfurtianos, o desenvolvimento das sociedades modernas, 

tanto político-econômica quanto culturalmente, estaria falido devido ao processo 

de massificação dos homens alcançado pelo uso da técnica nos meios de

12 ) Para Hannah Arendt, assim como para os frankfurtianos, o mundo moderno se afastou deste lugar 
comum impossibilitando a conformação de um espaço de entendimento onde os homens atuem através da 
comunicação entre eles. É o que mostra Telles ao afirmar que “a história do mundo moderno poderia ser 
descrita como a história da dissolução do espaço público, por onde se expressava um sentido cidadão de 
participação e através do qual os homens podiam se reconhecer compartilhando um destino comum. Nesta 
formulação, ela [Arendt] está, claramente tematizando a sociedade moderna - essa sociedade que foi capaz 
de engendrar o fenômeno totalitário construindo as figuras de uma sociedade despoliiizada, marcada pela 
indiferença em relação ás questões públicas, pelo individualismo e atomização, pela competição e por uma 
instrumentalização de tudo o que diz respeito ao mundo, de tal forma que nele nada permanece como valor, 
como limite para uma ação que transforma tudo em meros fins para seus objetivos. Não se trata, no entanto, 
de postular uma continuidade necessária e inelutável entre o advento do mundo moderno e a aventura 
totalitária. As questões - todas as questões - precisam ser qualificadas e diferenciadas, o que significa dizer,



A esta visão extremamente pessimista quanto ao funcionamento dos meios 

de comunicação de massa nas sociedades do século XX, contrapõe-se a teoria 

discursiva, de Habermas, que vislumbra possibilidades de emergência de formas 

efetivamente comunicativas de expressão pública.

1.2 Os meios de comunicação de massa na teoria discursiva

J. Habermas, que descende da mesma escola que Adorno e Horkheimer 

(Escola de Frankfurt),13 não fugiu à regra desta. Trabalhando com as várias 

teorias que o influenciaram, e discutindo-as, buscou novas saídas para os 

impasses explicativos das teorias marxistas e funcionalistas, apresentando um 

novo paradigma, o da Ação Comunicativa14.

comunicação, que, ultrapassando as barreiras dos locais de encontros públicos,

transformaram-se em grandes disseminadores da ideologia da classe que detem

a posse destes meios.

repensadas a partir de seus próprios termos, tentando através delas elucidar as experiências vinculadas aos 
acontecimentos de nosso tempo” (Telles, 1990:28).
13 ) A Escola de Frankfurt mais do que uma instituição fisicamente localizada, expressa um estilo de 
pensamento critico da sociedade contemporânea. A criação do Instituto de Investigação Social, em 1923, 
vinculado à Universidade de Frankfurt, constituiu um marco na elaboração teórica do nosso século, 
emprestando o seu nome à produção intelectual de seus integrantes. Apesar do Instituto ter funcionado fora 
da Alemanha em função da Segunda Guerra Mundial e da perseguição sofrida pelo regime nazista, esta 
denominação persistiu na caracterização de uma teoria critica gestada pelos seus membros (Freitag, 1990).
14 ) Segundo Werle (1997:42), o conceito de ação comunicativa ou de razão comunicativa apresentado por 
Habermas substitui “a idéia de sujeito agente autônomo capaz de atribuir um sentido subjetivo à sua ação 
pela de sujeitos capazes de atos de fala que intersubjetivamente constróem um sentido comum às ações. Isto 
significa que os fins das ações são construídos pelas práticas comunicativas entre os sujeitos. Portanto, a 
unidade de vários processos de ação pode ser pensada tendo em vista os fins intersubjetivamente alcançados 
pelo agir comunicativo de sujeitos orientados pelo reconhecimento recíproco e entendimento mútuo”.
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Pode-se dizer que a teoria de Habermas se divide em duas fases. Na 

primeira fase, em seu trabalho de livre docência intitulado Mudança Estrutural da 

Esfera Pública (Habermas, 1984b, original, 1961), defende a tese de que a esfera 

pública no mundo burguês assume funções de propaganda, esvaziando-se de 

seus conteúdos políticos. Nesta primeira fase trabalha com a idéia de 

fragmentação do mundo moderno e com a decadência da esfera pública 

burguesa cujo resultado foi a passagem do público que pensava a cultura para 

um público que consumia a cultura; Segundo Habermas, o público passou a ser 

fragmentado em minorias de especialistas que não pensavam mais nos 

interesses gerais e em uma grande massa de consumidores dos meios de 

comunicação de massa.

Os meios de comunicação de massa, enquanto formadores de opinião, 

apareceram nos salões do século XVIII - que viriam a substituir a Corte da 

sociedade feudal. Nestes salões, o público se estabeleceu como um grupo de 

interlocutores, e se legitimou o julgamento leigo sobre a arte cujo meio de 

apropriação passa a ser assumido pela discussão. Esse grupo de interlocutores 

reivindica inclusive o papel de porta-voz do grande público (Habermas, 1984b).

Na sociedade de Corte, anterior à formação da esfera pública burguesa, a 

“publicidade” estava no fundamento da representatividade pública. A Corte era 

uma encenação. Na constituição de uma sociedade regida pelo princípio do 

mercado e pelas trocas comerciais, a esfera da reprensentatividade pública vai 

cedendo espaço a uma esfera de poder público, cujo sentido é atingir um
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funcionamento regulamentado que legitime as relações de dominação da 

sociedade burguesa e seus princípios.

Neste ínterim surge a imprensa, um instrumento que serviu de ajuda à 

administração para tornar a sociedade uma coisa pública, dentro da qual, o 

público, enquanto correlato abstrato do poder público, é um público que julga 

dando um novo sentido à “publicidade". Esta não mais se fundamenta no critério 

da representatividade e sim como fruto de um julgamento público.

Estabelece-se então uma nova forma de representação que se constitui 

na sociedade burguesa. Não mais uma representação sustentada como 

reconhecimento das virtudes concorrentes à esfera privada, a esfera íntima do 

indivíduo e sim uma representação reivindicada pelo princípio da autoridade do 

argumento construído no debate. A esfera pública burguesa portanto é uma 

esfera constituída por pessoas privadas. Estas pessoas privadas no âmbito da 

esfera literária são pessoas leigas com julgamento crítico a profanar a autoridade 

das obras, que, agora mercadorias, são acessíveis ao entendimento racional e 

submetidas a um debate público. A autoridade mantida sob a prática do segredo 

se rompe e passa para o domínio público. A “publicidade” não mais é a 

representação da autoridade é agora uma publicidade profana constituída no 

debate público de pessoas privadas.
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Na esfera pública estruturalmente modificada facilita-se aos indivíduos

privados, agrupados como público, o acesso a um crescente consumo cultural,

adaptando-se o conteúdo às necessidades e,

“à medida que a cultura se torna mercadoria, e isso 
não só por sua forma mas também por seu conteúdo, 
ela se aliena àqueles cuja recepção exige uma certa 
escolarização no que o conhecimento assimilado por 
sua vez eleva a própria capacidade de conhecer'1 
(Habermas, 1984b: 196).

Neste momento da teoria de Habermas, a esfera pública assume funções 

de propaganda, tornando-se crescentemente apolítica, proporcionalmente ao uso 

feito como meio de influir política e economicamente, e tanto mais também 

quando aparenta estar privatizada. Na realidade, porém, a ocupação do espaço 

público político pela massa dos não proprietários levou à imbricação de Estado e 

sociedade, que retirou da esfera pública a sua antiga base, sem lhe dar uma 

nova.

Desta forma, ocorre a passagem do público que pensa a cultura para o 

público que consome a cultura. Conforma-se o campo de ressonância de uma 

camada culta que faz uso público da razão. O público passa então a ser um 

público fragmentado em minorias de especialistas, que não pensam 

publicamente, e uma grande massa de consumidores dos meios de 

comunicação. Perde-se, deste modo, a forma de comunicação específica de um 

público.



2l)

Para o Habermas desta primeira fase, os meios publicitários, através da 

propaganda manipuladora, passam a conduzir um público de cidadãos 

desintegrados enquanto público. Este, desintegrado, é chamado a legitimar 

acordos políticos, ou a participar da vida política de maneira mais geral, sem ao 

mesmo tempo ser capaz de participar de decisões políticas efetivas ou até 

mesmo de simplesmente participar de decisões mais cotidianas.

Nesta primeira fase, Habermas afirma que a esfera pública fora dominada

pela esfera da vida privada e pelo interesse de grupos determinados, em que:

“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 (...). Não mais através da 
comunicação pública, mas através da comunicação de 
opiniões publicamente manifestas é atingido no alegre 
‘trenzinho’ da publicidade demonstrativa ou 
manipulativa, o público de pessoas privadas não 
organizadas publicamente” (Habermas, 1984b:287).

Na segunda fase de seu trabalho, a questão da manipulação da esfera 

pública pelos diversos grupos sociais é colocada em questão (Costa, 1995). 

Nesta fase, a preocupação com o resgate da tradição ético-moral e com a 

formação de um espaço público político que dê aos homens a capacidade de 

interagir na ordem político-social estabelecida fica evidente (Habermas, 1987).

Habermas introduz sua concepção de esfera pública trabalhando com 

duas dimensões existentes na sociedade moderna: a dimensão sistêmica e o 

mundo da vida. O mundo sistêmico é conformado por uma esfera privada
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representada pelo mercado, ou seja, esfera da economia, e uma esfera pública 

representada pelo Estado, ou seja, esfera da política. O mundo da vida ou a 

esfera da interação comunicativa voltada para o entendimento é formada também 

por uma esfera privada, representada pela família, e por uma esfera pública, 

representada pelas associações e instituições que garantem a reprodução 

cultural de uma sociedade.

Habermas revisa sua teoria e passa a descrever o conceito de esfera 

pública não mais como uma esfera de representação burguesa, mas como 

representativa de uma teia para a comunicação de conteúdos e tomadas de 

posição, de opiniões, que passam por um sistema de filtros, levando à 

cristalização em torno de alguns temas de uma opinião pública, operando sobre o 

entendimento genérico que se dá no nível da linguagem da práxis cotidiana. Esta 

opinião pública não é a simples soma de opiniões individuais e, sim, opiniões 

constituídas através dos consensos alcançados por possibilidades reais de 

discussão de temas públicos (Habermas, 1997b).

Segundo Habermas, para esta opinião pública existir, ela necessita ser 

primeiramente estruturada e por si mesma reproduzida à parte do mundo dos 

sistemas. Essa autonomia só pode ser alcançada através da liberdade de reunião 

e de opinião.

O autor diferencia os grupos que conformam a esfera pública e atuam na 

reprodução de suas estruturas, dos grupos que a utilizam enquanto arena capaz
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de disseminar ideologias e lógicas imperativas do mundo dos sistemas. Assim, a 

teoria discursiva diferencia a presença de grupos que apenas utilizam da 

potencialidade comunicativa da esfera pública dos grupos que fazem uso deste 

com a finalidade de engajar minorias ou grupos marginais, com a intenção de 

ampliar os possibilidades públicas de comunicação existentes.

Habermas, como H. Arendt,15 trabalha com o poder da linguagem e da 

comunicação na formação de uma esfera pública participativa. Para Habermas, a 

interação comunicativa voltada para o entendimento está presente no mundo da 

vida, e para que se dê esta interação é necessário que os indivíduos abram mão 

de alguns pressupostos iniciais que fazem parte de sua vida privada, para 

introduzir demandas no espaço da discussão. Segundo Habermas, esta

15 ) Segundo a análise de Telles (1990), há três questões básicas onde Arendt articula sociedade moderna e 
espaço público. Trata-se de questões que articulam o problema da perda deste espaço nas sociedades 
modernas.
1) A perda do mundo comum, do senso comum: o que ocorre na sociedade moderna é unia extrema 
materialização e instrumentalização de tudo que se diz respeito ao mundo. A partir deste ponto Arendt 
preocupa-se com a perda da capacidade de discernimento que a compreensão e o julgamento exigem 
enquanto “maneira especificamente humana de se fazer experiência da realidade”. Segundo a autora as 
grandes massas possuem incapacidade de pensamento e de “experiência” o mundo com realidade e valor. 
Foi assim que o advento do Totalitarismo conseguiu penetrar rapidamente neste mundo massificado 
mobilizando os homens, levando-os para o mundo contemplativo onde a ação enquanto política fora 
totalmente esquecida.
2) A perda da esfera da experiência social: este ponto diz respeito à um crescente isolamento e 
privatização da vida. O mundo deixa de ser compartilhado pelos homens passando a ser vivido por cada um 
isoladamente. A ação e a palavra de cada indivíduo não pode ser mais reconhecido publicamente, é a perda 
total do pathos. O mundo compartilhado de significações e a construção de uma história comum 
desaparecem.
3) A perda de um espaço político reconhecido dc açüo e opinião: há a perda da liberdade para a
construção de um espaço público politicamente organizado. Assim podemos identificar aqui todos aquele
que após a segunda guerra perderam todos os seus direitos de cidadania devido os regimes Totalitários.
O Espaço Público, para Hannah Arendt, é o espaço do aparecimento e da visibilidade, tudo que vem a
público pode ser visto e ouvido por todos. Segundo a própria autora, “...a aparência - aquilo que é visto e
ouvido pelos outros e por nós mesmos- constitui a realidade. Em comparação com a realidade que decorre
do fato de que algo é visto e escutado, até mesmo as maiores forças da vida íntima...vivem uma espécie de
vida incerta e obscura, a não ser que, e até que, sejam transformadas, desprivatizadas e desindividulizadas,
por assim dizer, de modo a tornar-se adequadas á aparição pública.”



“abertura” não acontece no mundo do sistema econômico e político pois estes 

não abrirão mão de seus pressupostos iniciais para a conquista de um fim social.

De onde então deve emergir esta “força” para introduzir na esfera pública

da sociedade novas demandas? Da sociedade civil,16 pois

”seu núcleo institucional é formado por associações e 
organizações livres, não estatais e não econômicas, as 
quais ancoram as estruturas de comunicação da esfera 
pública nos componentes sociais do mundo da vida. O 
núcleo da sociedade civil forma uma espécie de 
associação que institucionaliza os discursos capazes 
de solucionar problemas, transformando-os em 
questões de interesse geral no quadro das esferas 
públicas. Esses ‘designs’ discursivos refletem, em suas 
formas de organização, abertas e igualitárias, certas 
características que compõem o tipo de comunicação 
em torno do qual se cristalizam, conferindo-lhe 
continuidade e duração” (Habermas, 1997b:99)

Quanto a função do mundo da vida, Habermas nos coloca que

“o mundo da vida deverá ser capaz de desenvolver 
instituições que coloquem limites à dinâmica interna e 
aos imperativos de um sistema econômico quase 
autônomo e a seus instrumentos administrativos” 
(Habermas, 1984a:31).

Portanto, para a esfera pública dirigem-se tanto discursos e demandas do 

mundo dos sistemas, representado por grupos econômicos e políticos 

particulares, quanto discursos que emergem dos processos de reprodução 

cultural realizados no mundo da vida. Segundo Costa

16 ) Segundo Habermas “esta esfera da sociedade burguesa foi redescoberta recentemente, porém em 
constelações Iiistóricas totalmente diferentes. O atual significado da expressão ‘sociedade civil’ não coincide 
com o da ‘sociedade burguesa’, da tradição liberal , que Hegel chegara a tematizar como 'sistemas de 
necesidades’, isto é, como sistema do trabalho social e do comércio de mercadorias numa economia de 
mercado. Hoje em dia, o termo ‘sociedade civil’ não inclui mais a economia constituída através do direito
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“cabe, portanto, à esfera pública, conforme o modelo 
teórico discursivo, atuar como instância intermediadora 
entre os impulsos comunicativos gerados no mundo da 
vida e os colegiados competentes que articulam 
institucionalmente no processo de formação da 
vontade política (parlamento, conselhos, etc). Quando 
os fluxos comunicativos gerados nos ‘microdomínios 
da prática cotidiana’ extrapolam as fronteiras das 
esferas públicas autônomas, eles podem ter acesso às 
instâncias deliberativas previstas na ordem 
democrática e, finalmente, influir nas decisões aí 
tomadas. O fluido poder comunicativo é exercido, 
portanto, conforme a lógica do assédio: ele atua sobre 
premissas dos processos de julgamento e decisão do 
?§&n$político, sem a intenção de conquista” (Costa,

Para Habermas, nas sociedades modernas, os limites do mundo dos 

sistemas podem ser criados e garantidos através da preservação da linguagem 

comum enquanto instrumental de uma ação comunicativa orientada para a 

compreensão mútua através da qual o mundo da vida se reproduz (Habermas, 

1997b:90ss).

Na sociedade civil, instituição ancorada na esfera societária do mundo da 

vida, há um processo de formação de identidade constituída no âmbito de uma 

ação coletiva onde ampliam-se as fronteiras da esfera pública incorporando 

minorias econômicas, políticas e raciais e grupos marginalizados criando novos 

meios comunicativos onde sujeitos, ou atores da sociedade civil interagem com a 

finalidade da busca de consenso.

privado e dirigida através do trabalho, do capital e dos mercados de bens, como ainda acontecia na época de 
Marx e do marxismo” (Habermas, 1997b:99)
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Os chamados sujeitos da sociedade civil são responsáveis pela 

tematização de situações-problemas emergentes na vida quotidiana relevantes 

para a sociedade como um todo, buscando transformar a esfera pública numa 

arena de argumentação discursiva e de convencimento do conjunto da sociedade 

sobre a justeza de seus propósitos.

Para Habermas um espaço de participação e de argumentação deve ser 

assegurado para que os diversos atores da sociedade possam, através de sua 

integração neste espaço, contrabalançar os poderes da esfera sistêmica, ou seja, 

é no espaço público que podemos eleger representantes sociais, ou instituições, 

que possam colocar os problemas emergentes no mundo da vida na esfera dos 

sistemas.

Como os homens atomizados da modernidade se transformam em atores 

sociais produtores de opinião? Segundo Habermas, é através do 

desenvolvimento e da preservação de alguns direitos privados do mundo da vida, 

através da consolidação democrática da sociedade civil, que surgem os atores 

sociais capazes de formar opinião.

A participação das associações da sociedade civil deve ser consciente e 

ampla, e a preocupação deve estar centrada no âmbito da cultura política de 

cada lugar e no combate às diferentes manifestações “totalitárias” do mundo 

contemporâneo, pois:

“Sob as condições das sociedades complexas, 
somente é possível uma democracia concebida a partir
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da teoria da comunicação. Para tanto, há que se 
inverter a relação entre centro e periferia: em meu 
modelo, são sobretudo as formas de comunicação de 
uma sociedade civil que advêm de esferas privadas 
mantidas intactas, são os fluxos comunicativos de uma 
esfera pública vitalizada e assentada numa cultura 
política liberal que carregam o peso da expectativa 
normativa... sem a força inovativa, provisoriamente 
efetiva, dos movimentos sociais nada muda, o mesmo 
valendo para as energias e imagens utópicas que 
impulsionam estes movimentos" (Habermas, 
1997a:87).

Juntamente com o desenvolvimento do espaço comunicativo das 

sociedades complexas preenchido por movimentos sociais, atores e sujeitos 

configurando o espaço de uma esfera pública onde se desenvolve a 

potencialidade do discurso, desenvolveu-se na esfera sistêmica um aparato 

tecnológico de comunicação, qual seja, os meios de comunicação.

Na primeira fase de seu trabalho, Habermas traz consigo uma herança 

cética, devido à influência de Adorno e Horkheimer, com respeito à dinâmica da 

sociedade frente ao poder dos meios de comunicação. Já em sua segunda fase, 

trata da mídia de forma mais matizada. Logo de partida, diferencia, com base na 

teoria da comunicação, mobilização de massas populista em estados totalitários 

e movimentos democráticos do seio da sociedade civil, diferenciando-se da 

análise desenvolvida pelos frankfurtianos (Habermas, 1997a:92ss).

Habermas nos mostra que existe uma esfera pública vinculada à mídia, em 

que existem dois tipos de estruturas: as estruturas que bloqueiam o intercâmbio 

horizontal de posicionamentos espontâneos e, portanto, o uso das liberdades
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comunicativas, bem como as estruturas liberais que se fazem valer da autoridade 

do público que se posiciona.

As primeiras tornam os espectadores isolados e privatizados passíveis de

uma coletivização tuteladora de seus mundos de representações, em que

“a imagem das massas em movimento cedeu lugar à 
imagem dos telespectadores integrados 
eletronicamente.... Assim, as imagens do estado total 
desapareceram, permanecendo entretanto intacto o 
potencial destrutivo de um novo tipo de massificação” 
(Habermas, 1997a:93).

As segundas esferas públicas liberais se distinguem das públicas

“modeladas”, que servem como foros de legitimação plebiscitária, justamente por

fazerem valer a autoridade do público que se posiciona, pois,

“quando um público entra em movimento ele não 
marcha, mas oferece um espetáculo de liberdades 
comunicativas anarquicamente desprendidas. Nas 
estruturas das esferas públicas simultaneamente 
descentradas e porosas, os potenciais críticos 
pulverizados podem ser agrupados, ativados e 
reunidos. Para isso é necessária uma base de 
sociedade civil. Movimentos sociais podem então 
conduzir a atenção para determinados temas e 
dramatizar certos aportes. Nesse caso a relação de 
dependência da massa para com o líder populista se 
inverte: os atores na arena passam a dever sua 
influência à anuência de uma galeria exercitada na 
crítica” (Habermas, 1997a:93).

Habermas, ao afirmar que a mídia é conformadora de uma esfera pública, 

está nos mostrando que os indivíduos das sociedades complexas devem assumir 

frente a ela o mesmo papel que deveriam assumir frente ao mundo dos sistemas, 

ou seja, que os atores da sociedade civil devem tomar posicionamento frente aos
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meios de comunicação através de suas ações comunicativas, a fim de evitar que 

esta esfera domine, ou colonize, o mundo da vida, não colaborando para o 

desenvolvimento de uma sociedade esclarecida, com capacidade crítica de 

posicionamento frente às questões sociais, políticas etc.

O papel dos meios de comunicação, para Habermas, no contexto de 

sociedades democráticas, é o de mandatário de um público esclarecido, do qual 

a disposição de aprendizado e capacidade crítica ao mesmo tempo que requisito 

devem também ser exigidas e fortalecidas. Os meios de comunicação devem ser 

como a justiça neutra em relação ao conjunto dos atores sociais. Em 

contrapartida, os atores sociais devem ter acesso a estes, na medida em que 

apresentem contribuições efetivas para soluções dos problemas existentes 

(Habermas, 1997a:92).

Ainda que o ponto de partida das duas teorias seja comum, foi necessário 

adotar a segunda na iniciativa de se estabelecer um debate com a teoria crítica 

predominante nos trabalhos realizados tanto no campo da comunicação como no 

campo da sociologia. A teoria discursiva, nestes termos, amplia o leque de 

análise no que se refere aos meios de comunicação de massa, oferecendo novas 

contribuições teórico-analíticas.

Habermas ao apontar que as sociedades complexas são compostas por 

várias esferas e que entre essas esferas existem espaços onde os indivíduos se 

comunicam através da linguagem, cria a possibilidade dos indivíduos



transformarem as configurações sociais e políticas que lhes é apresentada desde 

o início de suas vidas. Desta forma, enxerga nos indivíduos, através do potencial 

da linguagem, uma capacidade discursiva e argumentativa até então colocada 

em questão pelos seguidores da teoria crítica.

No capítulo seguinte demonstraremos a influência destas duas teorias nos 

trabalhos teóricos brasileiros no campo da sociologia, bem como procuraremos 

evidenciar que a teoria discursiva colabora no entendimento de questões 

referentes aos meios de comunicação de massa, ampliando as possibilidades de 

análise do tema.
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Capítulo 2 

Os meios de comunicação de massa na discussão brasileira

Este capítulo apresentará os trabalhos mais recentes na sociologia 

brasileira que transitam pelas teorias crítica e discursiva e que conduzem à 

compreensão do contexto brasileiro no que diz respeito à discussão sobre a 

influência dos meios de comunicação na conformação do espaço público. Ainda 

que o debate no país não ofereça uma vasta discussão e principalmente uma 

teoria sobre o tema, nem no campo da comunicação tampouco no sociológico, 

encontram-se, no escopo nacional, trabalhos cuja preocupação teórica refere-se 

à dinâmica dos meios de comunicação de massa na sociedade brasileira.

No contexto brasileiro, observa-se uma forte influência da teoria crítica nos 

trabalhos dos estudiosos de sociologia e da comunicação, em que se torna 

evidente a preocupação com a questão da manipulação das massas frente ao 

domínio econômico e ideológico da classe dominante. Ou seja, a teoria mais 

presente nos trabalhos teóricos é aquela que considera os meios de 

comunicação de massa como fonte de um espaço público de acesso restrito e 

dominado pela mesma elite detentora do poder político e econômico.

Recentemente estes trabalhos começaram a ser debatidos por teóricos 

que procuram se distanciar dessa concepção de espaço público, fazendo uso de 

outras teorias que permitam ampliar o leque de alternativas conceituais



deslocando-se para uma discussão que aponta não apenas os limites, mas 

também as possibilidades oferecidas pelos meios de comunicação de massa.

Alguns autores deslocaram o debate, inserindo as questões presentes na 

teoria discursiva nos estudos brasileiros sobre meios de comunicação de massa. 

O apoio numa concepção que propõe alternativas àquela visão que apontava os 

indivíduos enclausurados num processo social assumindo unicamente os papéis 

de clientes ou empregados possibilitou o enriquecimento do debate brasileiro, 

ampliando o campo da discussão teórica até então “dominado” pelos argumentos 

frankfurtianos.

Centrando-se na área dos estudos orientados por preocupações 

sociológicas, com respeito ao tema, destacam-se autores como Muniz Sodré 

(1996), Antônio Rubim (1993) e Venício Lima (1996).

Rubim (1993) atenta para a importância do tema ser tratado através de 

estudos que vão além da análise da mensagem que os meios de comunicação de 

massa carregam em si. Para o autor, a comunicação mediática rompe com a 

comunicação interpessoal como protagonista da arena social tornando as coisas 

comuns, compartilhadas e públicas, conformando um novo campo social: o 

campo dos media. Este, segundo Rubim, apresenta duas dimensões: uma 

simbólica e outra de sociabilidade. A simbólica é criada e alimentada por uma 

intensa manipulação de tecnologias, que, através de imagens visuais e sociais 

que habitam sempre a dimensão pública, alteram e criam o estar e o ser do
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homem no mundo contemporâneo. A de sociabilidade é aprisionada por estar 

circunscrita em dispositivos “sócio-gramaticais” de produção que obscurecem e 

inviabilizam a transparência. Desta forma, ocorre a quebra de tempo/espaço 

através da chamada “tele-vivência”, onde o mundo passa a ser apresentado 

como linguagens sem uma aparente definição entre real e imaginário.

Lima (1996), assim como os frankfurtianos, não diferencia o princípio da 

economia liberal do princípio público que rege os meios de comunicação de 

massa nos países capitalistas. Para o autor, a “convergência tecnológica” (o 

avanço tecnológico proporcionado pela combinação entre a informática e os 

media) anunciada pelos países de economia capitalista como alternativa para a 

democratização dos meios, seja pela diversidade quanto pela interatividade das 

mensagens, só existe em termos de segmentação de mercado, no qual o objetivo 

está apenas em conquistar audiência e/ou perspectivas de anunciantes, que 

buscam consumo de seus produtos e serviços. Sendo assim, está-se 

denominando de democratização da comunicação algo que na realidade 

apresenta-se como segmentação de mercado. Portanto, segundo Lima, reduz-se 

a esfera pública ao mercado e confunde-se opinião pública com comportamento 

de compra, e cidadão com consumidor.

Deteremo-nos aqui no trabalho mais recente de Sodré (1996), que parece 

representativo de um conjunto maior de contribuições. O autor constrói sua teoria 

a partir de pressupostos utilizados pela teoria crítica, adaptando-os à discussão 

dos efeitos da televisão na sociedade. Através do pressuposto de que o aparato
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tecnológico transforma a cultura burguesa em cultura de massa, aponta-nos que 

as construções da realidade nos meios de comunicação seguem um formato 

onde os conteúdos dão lugar a um espetáculo de imagens (Sodré, 1996).

É verdade que o autor trabalha com o conceito de indústria tecnocultural,

em que se abarca a possibilidade de aparição pública daquelas culturas que não

representam a elite dominante, chegando a afirmar que

“a comunicação tem fornecido bases para uma 
ideologia do enraizamento democrático e de uma 
restauração ética da socialidade. As práticas 
comunicativas realizam, de um modo ou de outro, um 
trabalho cultural, que se pode chamar de 
‘tecnocultura’, ‘cultura da comunicação' ou ‘cultura 
mediatizada’ “ (Sodré, 1996:33).

Apesar desta análise admitir uma certa função "democratizante” embutida 

na tecnologia e na mídia, Sodré retoma sua visão crítica, vinculada aos teóricos 

frankfurtianos, e conclui que a tecnocultura aprofunda a crise da “razão 

iluminista”, na qual o Ocidente vinha depositando sua confiança e suas 

esperanças civilizatórias.

Nesse sentido, Sodré termina por não se distanciar de teorias que não

questionam a validade da comunicação hipodérmica17 (onde a massa segue o

conteúdo que lhe é passado pelos meios de comunicação sem selecioná-los ou

questioná-los) ao afirmar que

“não se vê aí nada do que se poderia chamar de 
‘cultura democrática’, porque nada disso interfere

17 ) "Agulha hipodérmica” é o conceito atribuído pelos teóricos que partiam de modelos cartesianos no 
intuito de responder as questões sobre o efeito dos meios de comunicaçüo numa sociedade de massa. Neste 
modelo, a influência das mensagens de propaganda é direta sobre o agir dos indivíduos (Sodré, 1996).
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simbolicamente na violência da nova ordem econômica 
mundial que, no plano internacional, faz aumentar a 
distância entre Primeiro e Quarto Mundos; no plano 
nacional, desbasta as esperanças outrora instiladas 
pela moribunda ideologia do progresso e expõe 
obscenamente a brutalidade da diferença entre ricos e 
pobres, elite e povo. A serviço disto estão as 
tecnologias informacionais das grandes organizações 
empresariais, o que faz evocar a frase de Claude Lévi- 
Strauss: ‘A função primária da comunicação escrita é 
facilitar a escravidão’ ” (Sodré, 1996:92).

Para o autor, os conteúdos dos meios de comunicação são construções 

simbólicas que por si só representam uma forma de construção histórica, 

passando a ser um fórum de representação de sentidos, onde se estabelece a 

ordem do que aparentemente é caótico; organiza-se o mundo e o cotidiano das 

pessoas através da vinculação de fenômenos que aparentemente não se 

conectam.

^ r^ ' O problema da democracia brasileira, segundo Sodré, evidencia-se no 

momento em que se pensa em construir uma cotidianeidade democrática no país, 

pois, seguindo a tradição frankfurtiana, alega que o caráter da democracia 

brasileira está sendo construído pelas elites, que se apropriaram da cultura 

européia (seus valores políticos e culturais), difundindo-a, através das mídias 

para a massa, estabelecendo, assim, uma ordem social dada e não construída 

pela sociedade como um todo.

Neste sentido, Sodré aproxima-se da concepção de espaço público 

“pernicioso”, “hermético”, apresentada pela teoria crítica em que não há a
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possibilidade de construção de uma esfera de discussão e de participação por 

indivíduos autônomos e conscientes, já que os indivíduos que vivem sob a 

influência da indústria cultural assumem apenas dois papéis: o de empregados e 

o de clientes. Os meios de comunicação, seguindo esta análise, não 

ultrapassariam o plano da retórica e da construção da representação 

simbólicadas relações de produção e da reprodução da sociedade.

Numa linha que contrasta com os autores brasileiros citados 

anteriormente, Costa (1997b) procura incorporar as categorias ^io^qriodelo 

discursivo ao contexto brasileiro e, especificamente, ao estudo comparativo das 

esferas públicas locais em três cidades do Estado de Minas Gerais18. O autor 

desenvolve seu trabalho tendo como suporte teórico duas tradições teóricas que 

ocupam o espaço da discussão do processo democrático qualificadas como 

“pluralista” (funcionalista) e “discursiva” (fundada na teoria do discurso).

Na concepção pluralista, segundo Costa, o interesse do indivíduo nos 

termos dos modelos liberais é substituído pelo interesse de grupos organizados 

que se limitam mutuamente. A esfera pública é definida como um “sistema 

intermediário”, um mercado de opiniões no qual os diferentes atores sociais 

(partidos, movimentos sociais, etc) encontram-se em permanente concorrência 

por um recurso escasso, qual seja, a atenção pública. Segundo Costa, do ponto 

de vista normativo, este modelo teórico não estabelece diferenciação entre os 

diversos atores atuantes na esfera pública, nestes termos

1S) São elas: Uberlândia, Juiz de Fora e Governador Valadares.
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“todos estes agiriam estrategicamente na defesa de 
seus interesses específicos, buscando, através da 
mídia , atingir um público carente de orientação e 
entretenimento e, através destes, os tomadores de 
decisão. Neste contexto, as formas típicas de 
expressão dos movimentos de protesto (manifestação, 
passeatas etc) são igualadas, analiticamente, aos 
instrumentos da chamada política simbólica, a qual 
busca produzir acontecimentos exclusivamente para a 
mídia (inaugurações de obras, aparições públicas de 
personalidades conhecidas etc.)” (Costa, 1997a: 181).

A concepção discursiva, desenvolvida principalmente por Habermas, 

indicada no capítulo anterior, coloca em xeque essa concepção de uma esfera 

pública assenhorada e dominada por diversos grupos sociais. Na concepção 

habermasiana, a esfera pública é tratada como uma arena para onde se dirigem 

tanto as forças organizadas da coordenação sistêmica como os fluxos 

comunicativos condensados na vida cotidiana e que trazem em si questões 

relevantes para todo o conjunto da sociedade. Sendo assim, a esfera pública se 

apresentaria como um espaço ambivalente, no qual têm lugar tanto as tentativas 

de manipulação sistêmica, quanto as questões de interesse geral.

Adaptando os resultados de Habermas ao contexto nacional, Costa 

destaca que, mesmo que os meios de comunicação de massa apresentem um 

perfil de um espaço comandado ou pertencente aos impérios de comunicação 

atrelados a interesses políticos particulares, deve-se considerar a importância do 

papel destes veículos para a construção de uma esfera pública particularmente 

influente. Para tanto, Costa aponta duas mudanças principais:

1. a consolidação de um novo conceito de jornalismo;

2. a heterogeneidade ideológica da oferta dos media.
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Segundo Costa (1997a: 185), a abertura democrática iniciada em fins dos 

anos 70, com o relaxamento da censura de imprensa, possibilitou aos grandes 

jornais incluírem em seus quadros de jornalistas pessoas formadas pelos 

veículos alternativos, até então responsáveis pelas críticas e denúncias do 

governo de exceção.

Segundo o autor, a Folha de São Paulo19 parece ter sido o primeiro grande

veículo a perceber o potencial mercadológico da prática jornalística próxima ao

anseio social por maior democracia e transparência no processo político,

servindo como carro chefe das transformações nos demais veículos em busca de

maior agilidade e melhoria em suas formas de expressão, e das reformulações do

perfil gráfico e da implementação de um estilo jornalístico baseado em diligências

e pesquisas próprias. Com isso,

“a imprensa se torna um ator ativo do espaço público, 
contribuindo para elucidar e denunciar casos de 
corrupção, acordos ilegítimos e malversação de fundos 
públicos. Atualmente, o interesse pelo jornalismo 
investigativo pode ser observado claramente nas 
revistas semanais de informação e, de certa maneira, 
também no jornalismo televisivo" (Costa, 1997a: 185).

De acordo com Costa, poder-se-ia alimentar uma visão simplista, vinculada 

à teoria crítica, ao pensar que a centralização de propriedade dos meios de 

comunicação de massa brasileiros conduz à uma oferta da mídia que espelha 

somente os interesses daqueles que controlam os meios. No entanto, a dinâmica

19 ) Costa afirma que com a intensa participaçüo no movimento por eleições diretas em 1984 a Folha 
conquistou a confiança da intelectualidade liberal de esquerda, conseguindo cm poucos anos dobrar sua 
tiragem.
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é mais complexa e carrega em si uma multiplicidade de variáveis envolvidas na 

conformação da produção da mídia.

Utilizando-se do trabalho de Miceli (1989), Costa explicita esta “dinâmica

complexa” ao mostrar que os proprietários dos meios de comunicação de massa

ofertam seus produtos através de uma elite qualificada de intelectuais

responsáveis pela elaboração de trabalhos voltados para um público consumidor

da “indústria cultural", os quais refletem a “polarização da distribuição do capital

escolar e cultural típica da hierarquizada sociedade brasileira”. Nesse caso,

“a concepção e a geração dos produtos ofertados 
estão predominantemente a cargo de uma elite 
qualificada de intelectuais 4pub|icistas. cientistas 
políticos, sociólogos, artistas, escritores etc.), que 
encontram possibilidades limitadas de trabalho em 
seus ramos profissionais específicos. A contraparte 
desta elite de produtores culturais é formada pelos 
consumidores da “indústria cultural”, os quais 
apresentam, geralmente, baixa qualificação escolar” 
(Costa, 1997a: 186).

O que se está dizendo é que as empresas de comunicação tiveram que 

ceder espaço para os produtores culturais (que traziam consigo um conceito de 

estética e ideologia progressista) já que são estes que dominam a linguagem dos 

meios. Portanto, para o autor, as mensagens divulgadas pela mídia resultam 

como que de um “campo de tensões triangular” formado por:

1. visões de mundo do produtores culturais

2. demandas do público (medido pela audiência)

3. interesse dos proprietários dos meios
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Em um nível local, Costa parte das formulações apresentadas por 

Habermas para formular seu modelo analítico-teórico que distingue quatro 

campos constitutivos dos espaços públicos locais: os meios de comunicação de 

massa, a esfera estatal-parlamentar, espaços públicos vinculados aos grupos 

organizados e os espaços comunicativos primários. Especificamente no que se 

refere aos meios de comunicação de massa, o autor percebe ao longo do 

processo de democratização, em todos os três casos estudados, alguns 

desenvolvimentos que merecem ser destacados, a saber:

- Profissionalização da mídia: orientação da constituição da pauta e do 

modo de cobertura oferecida pelas regras do procedimento jornalístico e não 

mais por critérios político-partidários;

- Ampliação do espectro de questões tratadas publicamente: incorporação 

pela mídia de temas trazidos por atores da sociedade civil;

- Expansão das atividades de prestação de serviços.

É através deste modelo analítico-teórico apresentado por Costa que 

desenvolveremos a hipótese da pesquisa, apontando que os veículos de 

comunicação de massa de Florianópolis, em busca de legitimação diante de seus 

públicos, modificam, ao longo do processo de democratização, suas pautas e 

formas de atuação e operação. Sendo assim, estaríamos buscando alternativas 

mais próximas aos instrumentos analítico-teóricos de Costa, orientado pela teoria 

discursiva, afastando-se da alternativa apresentada por Sodré muito vinculada 

aos argumentos frankfurtianos.
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A presença destas duas linhas teóricas de discussão apresentadas acima, 

através de Sodré e Costa, pode ser trazida para o plano do debate local, como no 

nosso estudo do caso de Florianópolis.

No bojo da discussão local, encontra-se de um lado o trabalho de De 

Marco (1991), que, assim como outros autores cuja análise está vinculada à 

teoria crítica, considera os meios de comunicação um espaço hermético, selado, 

fechado a qualquer discussão que não seja aquela levada a cabo pela elite 

controladora destes meios; e o trabalho de Cruz (1996), que, embora faça uso do 

conceito de “indústria cultural”, aponta para uma possibilidade de análise da 

dinâmica dos meios de comunicação de massa através da utilização de outras 

concepções teóricas que não as frankfurtianas.

Ao realizar o estudo de caso em 1994 sobre a empresa de comunicação 

RBS, Cruz (1996) observa que a entrega da concessão da emissora - que se 

tornou repetidora da Rede Globo - a um grupo de empresários representantes de 

uma classe emergente, a dos investidores, impunha uma redefinição do sentido 

comercial e político dos meios de comunicação locais. Segundo Cruz:

"... A RBS era uma empresa moderna e já integrava a 
indústria cultural, ao contrário das emissoras 
catarinenses que se estruturavam de forma amadora e 
dos concessionários da radiodifusão locais, que 
baseavam sua atuação na política partidária..., a RBS 
diferenciava-se porque tinha conhecimento profissional 
do negócio da radiodifusão, superioridade tecnológica 
e experiência com a produção de programas regionais 
dentro da programação nacional de alta qualidade da 
Globo, além de manter uma postura pública de 
imparcialidade político-partidária” (Cruz, 1996:67).
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Cruz mostra, também, que a RBS utiliza-se de ações estratégicas no 

campo gerencial e econômico, bem como de uma “estratégia cultural”, para 

consolidação e legitimação de seus meios de comunicação junto ao público 

catarinense. Esta estratégia consistiu no esforço de produção de uma 

programação local, na promoção e apoio a campanhas morais e filantrópicas 

(Cadeia de Solidariedade pelos Flagelados, Geração 21 - assistência a menores, 

etc), e também no empenho em se tornar conhecida como prestadora de serviços 

à comunidade.

Cruz procura demonstrar que o conceito de indústria cultural torna-se útil 

apenas no momento em que são analisados os meios de comunicação de massa 

como um espaço para a valorização do capital “e vitrine para as mercadorias, 

exercendo uma importante função econômica dentro do sistema capitalista” 

(Cruz, 1996:179), e que, no entanto, o conceito deixaria de abranger a realidade 

quando visto na sua dimensão ideológica.

Como se mostrou no primeiro capítulo, a Escola de Frankfurt cunha o 

conceito de indústria cultural para descrever um processo de manipulação das 

consciências dos indivíduos, no qual os sujeitos não têm outra saída senão 

assimilar passivamente a dominação exercida pela técnica e pela repetição. De 

certa forma, os frankfurtianos estariam subestimando a capacidade de ação dos 

sujeitos. Cruz aponta para a existência de um processo mais dinâmico pois,



segundo ela, “não há passividade total e sim, resistência, contradição e 

movimentos de avanço e recuo” (Cruz, 1996:179).

Cruz apresenta a possibilidade de se fazer uso do conceito de indústria 

cultural por meio de uma perspectiva crítica, ao considerar que os processos 

envolvendo os meios de comunicação são realizados muito mais em bases de 

negociação e troca de interesses. Como exemplo cita a empresa de televisão 

RBS que

“como qualquer empresa capitalista... tem de fazer 
análises econômicas, tomar decisões administrativas e 
comportar-se politicamente. O resultado dessas ações 
vai influir, diretamente, sobre a programação e o 
conteúdo dos programas” (Cruz, 1996:180).

Mesmo que Cruz em momento algum de seu trabalho aponte para a

possibilidade de se questionar o conceito de indústria cultural aponta as fissuras

do conceito, ao mostrar que

“as emissoras de televisão têm uma atuação política, 
econômica e cultural que vai além da simples produção 
de bens culturais, podendo se constituir numa 
complexa rede de estratégias de todos os tipos” (Cruz, 
1996:177).

Nestes termos, aproxima-se do trabalho apresentado por Costa que 

também aponta as ambivalências dos meios de comunicação de massa, 

mostrando-os como um dos campos constitutivos do espaço público. Como tal, 

este campo carrega em si a potencialidade de um espaço de aparição de 

questões públicas que vão além de uma relação de dominação e manipulação,
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refletindo a tensão triangular aludida antes e que envolve produtores culturais, 

demandas do público e interesse dos proprietários dos meios.

De acordo com essa perspectiva, pode-se considerar que Cruz, ao apontar 

a RBS como uma emissora de televisão local que desenvolveu um papel 

organizativo dentro da indústria cultural estadual, atuando na modernização do 

setor, vista como condição necessária para o sucesso de seus negócios, e 

desenvolvendo estratégias de conquista tanto dos produtores culturais como do 

público local, extrapolou os limites estritos do marco teórico da abordagem 

crítica. Ao mostrar que os meios de comunicação desempenham um papel 

enfático na construção do espaço público local, a autora aproximou-se, ainda que 

partindo de premissas distintas, das conclusões de Costa.

Com efeito, ao enxergar a empresa RBS como um “intelectual

orgânico"20dentro de sua própria classe, Cruz utiliza-se do conceito gramsciano,

no sentido de propor uma alternativa teórica que apresente mais alternativas

àquelas presentes na teoria crítica. Segundo Cruz,

“Gramsci coloca os intelectuais orgânicos atuando na 
sociedade civil, num plano essencialmente ideológico, 
que se apresenta sob três aspectos: como ideologia da 
classe dirigente (ao abranger todos os ramos da 
ideologia, da arte à ciência), como concepção de 
mundo e como direção ideológica” (Cruz, 1996:19).

O problema é que o conceito gramsciano de “intelectual orgânico” não 

apresenta suporte analítico para a autora diante do processo múltiplo e diverso



da dinâmica dos meios de comunicação de massa, uma vez que se refere a um 

“ator coletivo” com funções de garantir e manter a hegemonia social e política. 

Ora, as empresas de comunicação não atuam como um “intelectual coletivo”, mas 

sim como uma organização econômica. O conceito de “intelectual orgânico" 

aplicado à atuação da RBS no Estado descaracteriza a tentativa da autora de 

criticar o conceito de indústria cultural, pois estaria retomando os argumentos 

frankfurtianos ao confirmar a relação predominantemente ideológica entre os 

meios de comunicação de massa e os indivíduos da sociedade local. Na 

realidade, a própria autora coloca que o conceito de “intelectual orgânico” deve 

ser utilizado como referência mais geral.

Portanto, a autora não tratou de analisar o papel da RBS no Estado de 

Santa Catarina, tampouco na cidade de Florianópolis, através de uma teoria que 

ultrapassasse as fronteiras das correntes teóricas marxistas, gerando a 

possibilidade de debruçar o olhar sobre os meios de comunicação por meio de 

outras hipóteses que não carreguem em si um viés ideológico dividindo as 

sociedades entre estrutura e superestrutura.

A partir do trabalho de Costa, é possível definir com maior precisão as 

categorias fundamentais ao desenvolvimento de nossas hipóteses de trabalho. 

Referimo-nos aqui, principalmente, à profissionalização dos meios de 

comunicação de massa locais.

20 ) Segundo Cruz (1996:18) para Granisci são eles que fazem o vínculo entre a estrutura econômica e a
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A profissionalização, conforme tratada por Costa, alude ao fato de, que 

após a derrocada do regime militar, o jornalismo no país passou a ser 

comandado e praticado seguindo regras jornalísticas mais voltadas às próprias 

necessidades do mercado de consumo da informação pois, como já foi tratado, 

as empresas jornalísticas passaram a negociar tanto com os produtores culturais 

como com seu mercado consumidor.

Segundo Barros Filho (1995), amplia-se na década de 80 a 

responsabilidade, profissional e ética do jornalismo. O “new jornalism” propunha 

uma ruptura com a visão que se tinha do repórter até os anos 70. Pois desde a 

década de 20 as funções e os espaços dos jornalistas e dos repórtreres eram 

claramente delimitados nos jornais porque “o poder de decisão na produção 

informativa ficava restrito à elaboração da pauta. Redigir um texto informativo 

com maior liberdade significaria descentralizar o poder decisional na empresa, 

permitir ao maior número a gratificação psicológica que traz todo processo de 

escolha e tirar a audiência da monotonia piramidal. Liberar o estilo significaria dar 

ao trabalho informativo uma dimensão estética” (1995:58). A preocupação 

estética - o desenvolvimento da infografia, do fotojornalismo e a introdução de 

outras cores visando cativar o leitor e agilizar a recepção - aliada a objetividade e 

a imparcialidade - através da diversidade - passaram a ser fundamental para o 

jornalista se tornar “um humilde servidor dos acontecimentos e do povo” infenso 

de qualquer pressão de interesses políticos ou econômicos.

superestrutura política numa organização social concreta. As funções exercidas por eles süo precisamente



De acordo com Cruz, foi através deste “profissionalismo” que a RBS 

conseguiu a concessão para o Estado de Santa Catarina, ou seja, foi por meio da 

capacidade empresarial e profissional do grupo, e não de laços políticos, que a 

empresa conseguiu se estabelecer no mercado de Santa Catarina. No entanto, 

não bastou trazer novas tecnologias e um novo conceito de jornalismo, foi preciso 

também “seduzir” o público catarinense, habituado ao jornalismo tradicional - 

vinculado aos partidos políticos representantes das oligarquias locais.

Para tanto, a RBS investiu no que Cruz denomina de “estratégia cultural” 

cujo objetivo central era a aproximação com a comunidade enquanto prestadora 

de serviço. Desta forma, a RBS impôs um novo padrão jornalístico, procurando o 

reconhecimento como um veículo de comunicação da comunidade, ocupando um 

espaço mercadológico até então pouco explorado pelas empresas locais.

“organizativas e coneclivas”
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Capítulo 3 

A dinâmica dos meios de comunicação de massa em Florianópolis

Dados colhidos para a pesquisa, através de entrevistas e análise do 

noticiário dos jornais locais, demonstram que os veículos de comunicação de 

Florianópolis, em busca de legitimação diante de seus públicos, modificam, ao 

longo do processo de democratização, suas pautas e formas de atuação e 

operação.

Embora haja diferenças nos tratamentos das informações entre os meios 

de comunicação de massa de Florianópolis, é possível afirmar que estes abriram 

espaços para temas trazidos por atores da sociedade civil e se “profissionalizam” 

ao orientarem a formação de suas pautas e o tipo de cobertura cada vez mais por 

critérios jornalísticos e não mais político-partidários, ampliando o espectro de 

questões tratadas publicamente além de expandirem suas atividades de 

prestação de serviços à comunidade local.

Este capítulo compreende a análise dos dados que conduzem a responder 

os questionamentos iniciais da pesquisa a respeito da dinâmica dos meios de 

comunicação de massa em Florianópolis, onde evidencia-se o processo de 

profissionalização dos meios e abertura para demandas da sociedade civil no 

período pós-autoritário.
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Será feita breve alusão à maneira como se formou a indústria cultural no 

Brasil e como modificou-se ao longo dos anos o investimento econômico no setor 

dos meios de comunicação de massa. Mostrar-se-á ao longo do capítulo a 

importância política que os meios desempenharam, principalmente na década de 

50 e 60, contribuindo para a consolidação da indústria cultural no Brasil.

3.1 A indústria cultural brasileira

O processo de formação da indústria cultural e a consolidação de um 

mercado de consumo de bens culturais oferecidos pela imprensa, TV, rádio, 

publicidade e cinema só ocorreram no Brasil a partir da década de 60. Segundo 

Ortiz (1988),

“a televisão se concretiza como veículo de massa em 
meados de 60, enquanto o cinema nacional somente 
se estrutura como indústria nos anos 70. O mesmo 
pode ser dito de outras esferas da cultura popular de 
massa: indústria do disco, editorial, publicidade, etc” 
(Ortiz, 1988:113).

Embora o rádio tenha sido inaugurado em 1923 foi através da televisão 

que surgiram empresários da comunicação como Assis Chateaubriand21 

representando o que havia de mais urbano e industrial na época através de seu 

estilo de homem empreendedor, ativo, aventureiro e político. Contudo, este perfil 

de empresário “aventureiro” não se enquadrava nos planos de desenvolvimento 

da política industrial implantada no país a partir da década de 50. A mudança no

21 ) Assis Chateubriand é descrito por Ortiz (1988), com um “tipo ideal do capitão de indústria” . Seus 
biógrafos não deixam de o apontar como homem empreendedor e ativo, mas que se utilizava muito pouco 
do cálculo racional para levar adiante suas propostas. Foi um homem aventureiro, moderno e criador com a
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caráter do próprio investidor cultural, ou seja, o caráter da atividade cultural 

enquanto um produto industrial e profissional, e não mais como resultado da ação 

voluntarista de um empresário aventureiro, se fazia necessário.

A partir de 1964, após o golpe militar, se desenvolveu no país uma 

industrialização acelerada, que tem como correlato o desenvolvimento de uma 

indústria de bens culturais. Verifica-se a expansão dos veículos de comunicação 

por todo país, os quais deveriam, atendendo as demandas políticas do governo 

militar, promovera integração nacional.22 (Ortiz, 1988:114ss).

Neste período da política militar desenvolvimentista, empresários como

Assis Chateaubriand saíram de cena cedendo lugar a empresários com potencial

político e econômico capazes de transformar todo aparato dos veículos de

comunicação do país a fim de se torná-los mais produtivos diante da proposta do

Estado em vigência. Ortiz ilustra bem este período ao colocar que

“o espírito empreendedor-aventureiro de 
Chateaubriand caracteriza toda uma época., mas ele é 
inadequado quando se aplica ao capitalismo 
avançado. Nos anos 60 e 70, os grandes 
empreendedores do setor cultural são outros. Homens 
que administram conglomerados englobando diversos 
setores empresariais, desde a área da indústria 
cultural à indústria propriamente dita” (Ortiz, 1988:134).

capacidade de buscar em acordos politicos a realização de seus negócios mas que no entanto não utilizava-se 
da avaliação do mercado para saber em que, e a que hora investir.
22 ) Segundo Ortiz (1988:115) para compreendermos a “integração nacional”promovida pelo governo 
militar é necessário tomarmos como base de raciocínio a Ideologia da Segurança Nacional "que constitui o 
fundamento do pensamento militar em relação à sociedade. Resumidamente se pode dizer que essa ideologia 
concebe o Estado como entidade política que detém o monopólio da coerção, isto é, a faculdade de impor, 
inclusive pelo emprego da força, as normas de conduta a serem obedecidas por todos. Trata-se também de 
um Estado que é percebido como centro nevrálgico de todas as atividades relevantes em termos políticos, daí 
uma preocupação constante com a questão da integração nacional. Uma vez que a sociedade é formada por 
partes diferenciadas, é necessário pensar numa instância que integre, a partir de um centro, a diversidade 
social”
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Estas transformações basearam-se na Doutrina de Segurança Nacional 

implantada pelo governo militar pós golpe de 64 tendo como ponto central a 

proposta política de “integração nacional”23. O singular é que enquanto os 

militares estavam propondo, no plano político, a “unificação das consciências", os 

empresários realizavam a “integração nacional” enquanto consolidação do 

mercado brasileiro.

Rádio, imprensa e televisão passaram a abrir espaço para a publicidade, 

iniciando o processo de comercialização de espaço ou tempo nos veículos de 

comunicação para anunciantes interessados em divulgarem seus produtos. 

Segundo Ortiz, essa mudança no “ethos” e nas práticas das empresas de 

comunicação pode ser percebida quando tomamos como exemplo o caso da 

televisão, especificamente o caso da TV Excelsior. Fundada em 1960, foi a 

primeira emissora a “dar o primeiro passo no processo de racionalização” ao 

conceber uma identidade entre tempo e espaço comercial, ao obedecer uma 

programação com horários definidos no intuito de fixar o telespectador num único 

canal, ao inventar um logotipo e ao promover a si mesma (Ortiz, 1988:136ss).

Na fase pós 64, a Rede Globo passou a representar o modelo de sucesso 

empresarial, apresentando um elevado padrão de qualidade tecnológica não

23 ) De acordo com Ortiz (1988:118) esta estratégia adotada pelo governo militar foi central para a 
realização da “ideologia que impulsiona os militares a promover toda uma transformação na esfera da 
comunicação. Porém, como simultaneamente este Estado atua e privilegia a área econômica, os frutos deste 
investimento serão colhidos pelos grupos empresariais televisivos”. Ou seja, é neste momento que a 
empresa Globo inicia seu processo de expansão e de concentração econômica, posteriormente se tornando a 
empresa com melhor qualidade tecnológica e empresarial.
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existente na época. A empresa, desde então, foi constituída por uma equipe de 

profissionais capacitados para administração dos negócios, utilizava-se de 

estratégias de medição de audiência e integrava-se perfeitamente no projeto de 

unidade nacional proposto pelos militares. Fora com o incentivo do capital 

internacional, através da assinatura de um acordo com a Time-Life24, que a Globo 

conseguiu sustentação para o seu projeto empresarial. Com isso, a emissora, ou 

melhor, a empresa, criou um novo padrão para a televisão apoiado 

principalmente em estratégias de marketing, favorecendo a formação paralela de 

uma indústria da propaganda.

Ainda que as inovações trazidas pela Rede Globo, em consonância com 

os interesses políticos dos militares, estivessem voltadas para a integração do 

país através da televisão, o centro de geração desses projetos modernizantes 

restringiu-se basicamente ao Rio e a São Paulo devido a importância político- 

econômica desta região. O restante do país passou por processo mais lento no 

que diz respeito ao desenvolvimento de uma indústria cultural. Na década de 60, 

outras regiões do país caminharam lentamente na conformação de uma indústria 

de bens culturais. A maioria dos Estados não possuia meios de comunicação 

além do rádio, inaugurado no início na década de 20, e a imprensa escrita. A 

televisão , veículo que mais tarde tornou-se o principal meio de comunicação do 

país, só obteve sua expansão e consolidação nacional após a década de 60.

24) De acordo com Sérgio Mattos (1993:232) em 1965 a Rede Globo definitivamente deu um salto no que 
diz respeito ao seu sistema de telecomunicações ao assinar o contrato de financiamento e proteção técnica 
com o grupo americano Time/Life. Desta forma a emissora importou novas estratégias de comercialização, 
técnica, criação etc.
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Em meados da década de 70, a indústria cultural brasileira estava 

consolidada tendo a televisão no centro da produção de bens culturais. Pomove- 

se a expansão deste meio por todo país, desenvolvendo-se, paralelamente, um 

setor publicitário forte voltado para um mercado consumidor expandido pela 

concentração de renda promovida pelo modelo econômico adotado pelos 

militares. Consolida-se, ainda, um sistema de telecomunicações que se presta à 

integração do mercado nacional pelas redes de televisão.

Dados de 1995 (gráfico I, abaixo) nos mostram que o setor televisivo 

prosperou e consolidou um mercado de investimento publicitário passando a 

representar o “carro chefe” da denominada indústria cultural brasileira. Apesar da 

imprensa apresentar bons índices tanto no que diz respeito ao investimento 

publicitário quanto no que concerne ao público leitor, sem dúvida foi o setor 

televisivo que ganhou mais espaço no processo de desenvolvimento e 

consolidação da indústria de bens culturais. O setor radiofônico participou cada 

vez menos dos investimentos publicitários, porém manteve sua audiência entre 

as classes de menor renda.
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Investimento Publicitário por Meio de Comunicação

Brasil -1995 

Total U$ 8,574,5 MILHÕES

Gráfico I

OUTDOR RÁDIO REVISTA JORNAL TV

Fonte: Mídia Dados/1996

No campo da mídia impressa, verifica-se uma correlação positiva entre 

níveis de renda e difusão dos meios de comunicação: os jornais chegam a 90% 

do segmento mais rico e a 19% da camada mais pobre, as revistas atingem 90% 

da camada superior e 26% do grupo inferior de renda. No caso das revistas, 

observa-se uma concentração da estrutura de propriedade : uma única editora é 

responsável pela publicação de oito entre dez revistas de maior circulação. No 

caso dos jornais é notável o vinculo destes a grupos empresariais diversos 

representando variadas correntes de opinião. Reconhece-se aqui, contudo, a 

tendência à formação de oligopólios. Os cinco veículos de maior circulação do 

país (Folha de São. Paulo/S.P., O Globo/R.J., O Estado de São Paulo/S.P., O 

Dia/R.J. e Zero Hora/R.S) detêm o controle quase absoluto sobre o total do
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capital e do faturamento obtido pelos cerca de 350 diários editados no país 

(Costa, 1997a, Mídia Dados, 1996).

Através dos dados apresentados abaixo (gráfico II), observa-se melhor a 

distribuição da penetração dos meios impressos na sociedade brasileira entre as 

diversas classes de renda:

Gráfico II

Penetração dos Meios de Comunicação por Classe Social

i.) Jornais

Fonte: Mídia Dados/1996

ii.) Revistas
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No campo da televisão observa-se que é neste segmento da mídia que 

ocorre a maior concentração de propriedade. Cinco redes privadas controlam 

quase a totalidade do mercado. São elas: Rede Globo de Televisão com 91 

exibidoras distribuídas pelo país, Sistema Brasileiro de Televisão com 72 

exibidoras, Rede Bandeirantes de Televisão com 39 exibidoras e Rede Manchete 

de Televisão e Rede Record de Televisão cada uma com 26 exibidoras. A Rede 

Globo chega a alcançar índices médios de audiência para as diferentes regiões 

superiores à 70% seguida de 28% do SBT , 6% da Bandeirantes e 5% da Record 

e Manchete (Mídia Dados, 1996, os dados se referem ao ano de 1995). Confirma- 

se, portanto, que o poderio e as estratégias da Globo originados na década de 60 

obtiveram resultado no plano de audiência televisiva, portanto na vendagem dos 

bens culturais.

Paralelamente ao fortalecimento desses oligopólios televisivos observa-se 

um crescimento vertiginoso, entre a década de 70 e 90, do número de domicílios 

com aparelhos de T V . Em 1970, o número de domicílios com aparelhos de TV no 

Brasil era de 4.250.400, em 1980 este número passa para 14.142.575 domicílios, 

já em 1995 o número cresce para 34.000.000 domicílios (Mídia Dados, 1996).

No caso do rádio observa-se que há também um crescimento expressivo 

do número absoluto e relativo de domicílios com rádio ao longo das décadas de 

70/90. Na década de 70 havia 10.386.763 domicílios com rádio, em 1980 este 

número passa para 29.993.272 e finalmente em 1995 este número alcança 

35.000.000 domicílios (Mídia Dados, 1996).
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No caso da estrutura de propriedade das emissoras de rádio pode-se 

considerá-la muito mais descentralizada se comparada com a estrutura da 

televisão no País. Porém não se pode qualificar o setor como um mercado de 

livre concorrência, no qual os favorecimentos políticos não estejam presentes 

pois as concessões de rádio como de televisão, ao longo da formação da 

chamada indústria cultural, foram distribuídas seguindo critérios meramente 

políticos. Segundo Costa,

“As concessões para a exploração de emissoras de 
rádio - o que de resto vale também para os canais de 
televisão - são tradicionalmente distribuídas a partir de 
critérios meramente políticos.Os méritos técnicos e de 
conteúdo dos requerimentos de concessões contam 
pouco; o parâmetro orientador de concessões-tem sido 
tradicionalmente a lealdade política prometida ao 
governo pelo solicitante” (Costa, 1997a: 184).

Depois de observar que o desenvolvimento da indústria cultural no Brasil 

deu-se efetivamente a partir da década de 60 consolidando-se efetivamente na 

década de 70 e que ocorreu uma certa concentração deste desenvolvimento no 

eixo Rio-São Paulo, principalmente no que diz respeito a novas tecnologias da 

comunicação, nosso nteresse a seguir estará dirigido para a análise do 

desenvolvimento desta indústria no Estado de Santa Catarina. Trata-se de 

observar, num contexto de desenvolvimento tardio da indústria cultural, a forma 

como se dão as relações, apontadas por Costa para o plano nacional, entre 

méritos técnicos/méritos políticos na liberação de concessões, além de descrever 

qual efetivemente foi o processo de formação da indústria cultural em cidades
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que não estiveram entre aquelas que mereceram maior “atenção política” por 

parte do governo federal.

3.2 A indústria cultural em Santa Catarina: o caso de Florianópolis

Através da análise da dinâmica dos meios de comunicação de massa em 

Santa Catarina e especificamente em Florianópolis, observa-se que o quadro 

catarinense preservou estas características apontadas por Costa pois, em 

diferentes momentos da história política, a radiodifusão esteve vinculada a 

grupos ligados ao governo federal. Os grupos proprietários dos meios de 

comunicação no Estado passaram da UDN e PSD para a ARENA, PDS e 

finalmente PFL. Verifica-se, segundo De Marco (1991), que o projeto político de 

tais grupos voltado para a “união” de Santa Catarina representava a contraparte, 

no plano estadual, do projeto de integração nacional levado à frente pelo governo 

militar.

A bibliografia existente sobre o tema evidencia que o desenvolvimento da 

indústria cultural em Florianópolis foi tardia se comparada com o que ocorreu no 

eixo Rio/São Paulo e até mesmo com o que se passa em seu Estado vizinho Rio 

Grande do Sul, regiões essas concentradoras dos maiores conglomerados de 

mídia impressa e televisiva do país.

Entre 1940 e 1970, o controle da radiodifusão catarinense integrou as 

estratégias de dois grupos da elite pela hegemonia política estadual: o PSD,
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comandado pelos Ramos, e a UDN vinculada aos Konder-Bornhausen. As 

transformações ocorridas em 1970 com a imposição pelo regime militar de um 

governante em Santa Catarina que estivesse fora da representação política 

desses dois grupos representaram mudanças tanto para o poder dos grupos da 

radiodifusão quanto para forma de se fazer televisão, jornal, rádio e publicidade 

no Estado.

A fase de expansão dos meios de comunicação de massa em Santa 

Catarina, especificamente em Florianópolis, ocorreu a partir da década de 6025 

(Pereira, 1992). O processo de desenvolvimento dos meios, especificamente 

rádio e jornal, obedeceu a uma tradição regional histórica de subordinação aos 

partidos governistas, representantes da oligarquia local, apresentando uma linha 

editorial partidária.

Esta época foi marcada por uma forte aliança entre as emissoras de 

rádio26, imprensa e políticos regionais. As programações das emissoras de rádio 

eram pautadas pelas batalhas políticas locais dirigidas especificamente para as 

famílias representantes da oligarquia local. A imprensa, além de seguir este 

mesmo padrão de seleção das notícias a serem divulgadas, estava defasada

25 ) De Marco (1991:117) aponta em seu trabalho que foi a partir de 1974 que ocorreu a maioria absoluta 
das concessões de rádio e televisão no país pois. o governo federal distribuiu estas seguindo estratégias do 
regime para combater o crescimento eleitoral da oposição, representada pelo MDB. lista estratégia 
beneficiou governistas locais “passando por donos de importantes grupos empresáriais. até personalidades 
políticas de expressão nacional e ocupantes de postos executivos no setor público.”
26 ) A capital do Estado só obteve sua primeira estação de rádio em 1943. Mesnio sem a concessão 
oficializada, o gaúcho Ivo Serrão Vieira, proprietário da empresa de Propaganda Guanijá. coloca no ar, em 
14/05/1943 a “Rádio Guarujá”. Nascida na “era de ouro”do rádio, a emissora já  estava adequada aos 
padrões da época, com uma programação onde se destacavam programas de auditório e radionovelas. A 
rádio Guarujá tem como proprietários oficiais membros da família Ramos (De Marco, 1991:47).



tecnologicamente pois ainda imprimia-se em composição a quente, quando a 

impressão em “off-set” já era utilizada em outras regiões.

No que diz respeito ao noticiário extra-local, tanto a imprensa como o rádio 

em Florianópolis dependiam, ainda nos anos 60, exclusivamente de jornais 

produzidos em outros estados, privados que estavam do acesso direto às 

agências de notícias. O rádio possuía uma linha informativa dependente da 

imprensa que, por sua vez mostrava-se extremamente vulnerável aos interesses 

das oligarquias locais.

O perfil do radiojornalismo praticado em outras cidades do Estado como 

Blumenau e Joinville, marcado pela prestação de serviços, pela valorização da 

cultura regional e fomento do espírito comunitário não representava a realidade 

de Florianópolis. O radiojornalismo das outras cidades era marcado pela 

modernização técnica e a integração comunitária não verificadas na capital.

Segundo Moacir Pereira (1992:70), o tipo de radiojornalismo existente em

Florianópolis era totalmente faccioso e parcial não abrindo espaço para o serviço

público como ocorria em outras cidades como Blumenau e Joinville. Esta

diferença tem sua origem na forma de como as elites locais se relacionavam com

os meios de comunicação de massa na capital. As famílias Ramos e Konder-

Bornhausen, que se revezavam no poder

"decidiam o que seria publicado nos jornais, 
transformados muitas vezes em verdadeiros porta- 
vozes dos partidos que os sustentavam, fenômeno que 
vai se estender depois às emissoras de rádio

r>8
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instaladas em Florianópolis, concorrentes 
principalmente no noticiário político: A Rádio Guarujá, 
a voz de ouro do PSD dos Ramos, e a Rádio Diário da 
Manhã, transformada desde sua instalação em 
emissora oficial da UDN dos Konder-Bornhausen” 
(Pereira, 1992:63).

Este quadro de embate político entre a oligarquia local através dos meios 

de comunicação sofre alterações quando os partidos políticos são extintos pelo 

regime militar em 1965. Por um lado, implanta-se o sistema bipartidário com 

ARENA e MDB, e os dois principais líderes políticos de Santa Catarina, Irineu 

Bornhausen (representando a UDN) e Aderbal Ramos da Silva (representando o 

PSD), unindo-se no partido representante do governo federal, a ARENA27, fato 

que leva a um cessar das disputas políticas entre estes dois grupos, através dos 

meios de comunicação. Por outro lado, verifica-se o interesse em ampliar a área 

de propagação do rádio da capital para outras cidades do Estado.

Ao mesmo tempo, verifica-se a implantação da televisão em Florianópolis 

por iniciativa pioneira de Hilário Silvestre, empresário de Tubarão. No final de 

1964

“com estrutura singela, completa improvisação e 
operando irregularmente, a TV Florianópolis não saiu 
de sua fase experimental, durando somente algumas 
semanas. Foi lacrada pelos órgãos governamentais, 
após ser denunciada por funcionar sem licença oficial” 
(De Marco, 1991:50).

27) De acordo com De Marco este período de bipartidarismo foi o período em que Santa Catarina recebeu 
menos concessões, três para rádio e seus dois primeiros canais de televisão. Se comparado com períodos 
anteriores e posteriores notar-se-á que a distribuição de outorgas esteve mais rigidamente vinculada e 
adequada à Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento. A fidelidade político-idcológica estava 
sendo considerada indispensável neste período, já  que o governo federal estava preocupado em montar 
minuciosamente “um gigantesco sistema nacional de comunicações, com avançados serviços de 
telecomunicações nos quais estava incluída a difusão de massa” (De Marco, 1991, 68ss).
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Durante seis anos, a TV Coligadas de Blumenau28 (outorgada em 1967) e 

a TV Cultura de Florianópolis29 (outorgada em 1968) foram as duas únicas 

emissoras catarinenses. A primeira transmitia a programação da rede Globo , a 

segunda transmitia a programação da TV Tupi. Contudo ambas completavam 

seus espaços produzindo também uma programação local.

Não obstante, o rádio ainda era na década de 70 o veículo de maior 

utilização publicitária em Florianópolis. Segundo Cruz, isso possibilitou o uso da 

TV Cultura de Florianópolis como um laboratório para o aprendizado para os 

publicitários da cidade já que nenhum publicitário possuía experiência em 

publicidade televisiva (Cruz, 1996:60).

O lento processo de instalação das emissoras de TV, ao contrário do rádio 

que fora implantado desde a década de 40 não só em Florianópolis como por 

todo Estado, deveu-se ao desinteresse por parte dos políticos e empresários 

nesse meio de comunicação no início de sua instalação no país. Os políticos 

locais não vislumbravam ainda a potencialidade do veículo, enquanto os 

empresários não enxergavam no meio a credibilidade para a divulgação de seus 

produtos (Cruz, 1996, De Marco, 1991).

28 ) Em 1965 um grupo de empresários de Blumenau organizou-se em uma sociedade anônima para 
requerer a concess3o de um canal de televisão, a TV Coligadas de Santa Catarina, porém a outorga só foi 
autorizada pelo governo federal em 1967 (De Marco, 1991:50).
29) Segundo De Marco (1991:50), através da imprensa da época, nota-se o ressentimento de Florianópolis 
por ainda não possuir um canal de televisão na década de 60, a partir daí “em 1968, a ‘Sociedade de Pró- 
Desenvolvimento da Televisão em Florianópolis’, entidade responsável pelas repetidoras instaladas na 
cidade, presidida pelo empresário Darcy Lopes, passou a empreender uma campanha por um canal próprio 
de televisão. Foi constituída uma firma, a Rádio e Televisão Cultura S.A., dirigida pelo próprio Lopes, e 
passou-se a exigir a mobilização das autoridades e políticos para a liberação do canal junto ao governo



Outro fator que pesara no investimento lento nos veículos televisivos por 

parte dos empresários locais e nacionais foi a inexistência de um número grande 

de aparelhos de TV nos domicílios de Florianópolis. Números apontados acima 

nos mostram que o maior salto relativo no consumo deste meio em todo país se 

dá na década de 70 para a década de 80. Os Estados situados longe do eixo 

Rio/São Paulo estavam mais atrasados na aquisição de aparelhos televisivos. Em 

Santa Catarina, o maior salto no número de domicílios com aparelho de TV se dá 

na década de 80: em 1980, o Estado de Santa Catarina possuía 452.132 

domicílios com aparelho de TV; em Florianópolis o número era de 31.442. Já em 

1991 o Estado de Santa Catarina dá um salto para 1.071.394 domicílios com TV 

e em Florianópolis o número cresce para 79.967 (Censo Demográfico, 

1980/1991-IBGE, Mídia Dados, 1996).

Ainda em 1980 o número de domicílios com rádio em Santa Catarina e em 

Florianópolis era superior ao de domicílios com aparelhos televisivos. Em 1980 o 

número de domicílios com aparelhos de rádio no Estado era de 644.060 sendo 

que na capital o número era de 36.301. Já em 1991 a situação se inverte pois 

estes números passam para 1.026.788 domicílios e 64.150 domicílios 

respectivamente (Censo Demográfico-1980/1991 -IBGE).

O potencial de TV como veículo de massa começa a crescer em todo o 

país e passa a atrair o interesse de vários grupos políticos e empresariais do

federal. Os membros da comunidade local com maior poder aquisitivo foram convocados a participar da



Estado no mesmo momento em que a distribuição de concessões para 

radiodifusão voltava a integrar as estratégias do poder central.

Entre 1975 e 1979, período do governo Geisel e início da “abertura” levada 

adiante por Figueiredo, foram outorgadas 22 estações de rádio e 5 canais de TV 

para Santa Catarina: TV Eldorado Catarinense, de Criciúma, Companhia 

Catarinense de Rádio e Televisão, de Joinville, ambas em 1976; TV Lages, em 

1977; Rede Gaúcha-Zero Hora de Comunicações, de Florianópolis também em 

1977; Rádio e Televisão Cultura, de Chapecó em 1978 (De Marco, 1991:51). 

Essas concessões foram cedidas, em sua maioria, a grupos políticos e 

empresariais ligados direta ou indiretamente ao partido do governo central, a 

ARENA.

Essas concessões devem-se a chamada “distensão política” que ocorreu a 

partir de 1976, quando o regime militar já se deparava com o crescimento 

considerável da oposição, sobretudo, após a vitória do MDB nas eleições de 

1974.

A década de 70 pode ser reconhecida como a época de expansão e 

modernização dos meios de comunicação de massa. De acordo com Pereira 

(1992), alguns fatos singulares marcaram esta década na história dos meios de 

comunicação tanto na capital como no restante do Estado:
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sociedade, que colocou à venda ações que variavam entre 100 e 200 cruzeiros novos.
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1. 0  lançamento do “Jornal de Santa Catarina”, em Joinville, composto por 

profissionais gaúchos e catarinenses mudando o cenário informacional 

centrado na capital.

2. Colombo Salles, governador indicado pelo regime militar, afilhado político do 

então ministro Mário Andreazza e fiel às diretrizes do governo central, hasteou 

a bandeira da renovação declarando guerra a oligarquia Ramos e Konder- 

Bornhausen que já estavam coligadas ao partido ARENA (partido oficial da 

ditadura).30

3. Os novos jornais que surgiram no mercado de Santa Catarina pressionaram o 

jornal “O Estado”, representante da capital, a ter que superar seu atraso 

tecnológico e profissional no sentido de absorver maior número de leitores.31

4. Na comunicação eletrônica tanto no rádio como na televisão o incentivo é 

idêntico. A TV Cultura de Florianópolis teve que se adaptar às novas 

tecnologias para poder competir com a TV Catarinense que iniciou suas 

transmissões com modernas câmeras portáteis “que agilizavam a tarefa de 

reportagem externa e viabilizavam depoimentos ao vivo dos entrevistados” 

(Pereira, 1992:77). No rádio ocorreu um crescimento do radiojornalismo 

através da expansão das FM de cidades como Florianópolis, Joinville e 

Blumenau para o restante do Estado.

30) O interesse do governo central era o de quebrar o monopólio das oligarquias incentivando a disputa de 
mercado dos meios de comunicação de massa no Estado de Santa Catarina.
31 ) O jornal O Estado passou a competir com as novas tecnologias implementadas por dois jornais que não 
representavam a capital do Estado mas sim o interior, o jomal de Joinville “A Noticia” e o jornal de 
Blumenau “Jomal de Santa Catarina”. Na década de 80 o jornal “A Notícia” aparecerá como um dos 
responsáveis pelo desenvolvimento de uma mídia mais profissional interessada em ganhar mercados e não 
mais representar partidos políticos ao lado do “Diário Catarinense” que adotou estratégia semelhante para 
se instalar na capital e no Estado.
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Mesmo com o início da expansão da década de 60, ao que tudo indica até

a década de 70, Florianópolis ainda se enquadrava nos padrões de

desenvolvimento da radiodifusão que ocorreu no Brasil entre a década de 50 e

60 cujas características principais eram a escassez de investimentos

publicitários, amadorismo e falta de profissionalismo no que diz respeito aos

jornais e canais televisivos atrelados ao poder político local. Segundo Cruz,

“no início da década de 70 , a indústria cultural de 
Santa Catarina ainda engatinhava. Um exemplo dessa 
incipiência pode ser dado pela situação da 
propaganda. Num levantamento sobre o assunto, 
publicado pela Revista Propague, Raquel Vandelli 
conta que até a década de 60, a publicidade em Santa 
Catarina era feita de forma muito precária. Entre anos 
20 e 50, a ‘garganta’ era um eficiente veículo de 
divulgação para os negócios” (Cruz, 1996:52).

Até o final do anos 70 o volume de capital investido no mercado de 

produção cultural na capital era muito baixo. Nesse período os gastos com 

publicidade começavam a migrar do rádio e dos jornais para a televisão. 

Contudo, a televisão ainda não havia desenvolvido formas próprias de gestão de 

seus espaços publicitários, limitava-se a assimilar as mesmas formas de 

operação da publicidade e relacionamento com os anunciantes utilizados pelo 

rádio e pelos jornais.

Cruz afirma que “a estratégia de crescimento [da televisão] se fazia 

através da expansão geográfica, mas sem nenhuma integração, o que 

determinava o caráter local de sua produção e programação, mesmo após o 

advento do videoteipe” (Cruz, 1996:53). Desta forma as emissoras só poderiam 

funcionar como empresas locais isoladas das produções das outras cidades tanto 

no que diz respeito aos programas como à publicidade.^
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A década de 80, pode ser reconhecida como a década de 

profissionalização dos meios de comunicação de massa em Florianópolis, devido 

a centralização da programação das redes nacionais, o controle político da 

comunicação e a adoção do “real time”, qual seja a comercialização diferenciada 

dos espaços publicitios com base no tempo de duração e do horário de inserção 

do anúncio.

Segundo Pereira, entre os fatores que determinariam a condenação do

amadorismo, ao longo da década de 80, podem ser apontados:

“o sucesso em projetos conduzidos por profissionais 
até hoje respeitados pelo público (Adolfo Ziguelli no 
rádio e Nestor Fedrizzi no jornal), a criação do curso 
de jornalismo na Universidade Federal de Santa 
Catarina, o movimento de oposição sindical, a 
eliminação da vinculação político-partidária e 
redemocratização do Brasil, a nova concepção 
empresarial do setor, a presença da Rede Brasil Sul 
(RBS), o aperfeiçoamento dos profissionais e o 
aumento da concorrência entre os diversos veículos” 
(Pereira, 1992:80).

3.3 Anos 80: a consolidação dos meios de comunicação de massa em 

Flrorianópolis

A década de 80 inicia o processo de “abertura dos meios” para as 

demandas da sociedade civil possibilitando transformar o quadro vigente até 

então na comunicação local onde os meios não passavam de nichos políticos. Ao 

longo dos anos analisados observa-se um número relativamente representativo 

de notícias que dizem respeito à sociedade civil ampliando o espaço de



participação e aparição pública de demandas que haviam passado, pelo menos 

os vinte anos de ditadura militar, sem possibilidade de apresentação pública.

Neste sentido, a década de 80 será marcada por uma nova concepção de 

se “fazer” informação na capital com a inserção de critérios mais profissionais 

mudando a dinâmica existente até então. A estrutura de propriedade dos meios 

de comunicação de massa em Florianópolis que esteve ligada as oligarquias 

locais desde sua implantação, sofre alterações no final da década de 70 e início 

da década de 80 no momento em que as concessões são outorgadas a grupos 

empresariais sem um aparente atrelamento político-partidário explícito

Paralelamente a essa alteração na estrutura de propriedade ocorrem 

mudanças na forma de se “fazer” informação, mudanças essas que vão desde a 

exigência da contratação de profissionais especializados na área de jornalismo 

até o critério de se estabelecer uma pauta renovada diariamente. Em outras 

palavras, nesta década, os critérios jornalísticos passam a ter maior relevância 

em detrimento de critérios político-partidários de seleção e produção de notícias.

Considerando um dos marcos fundamentais desta década a formação do 

sindicato dos jornalistas, um entrevistado relata que a formação deste movimento 

de oposição, juntamente com a formação do curso de jornalismo na UFSC 

representou um ganho tanto para o desenvolvimento dos meios de comunicação 

com mais profissionalismo como para a formação de profissionais com maior
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técnica e especificidade jornalística até então escassos em Florianópolis 

(Entrevistado G).

Apresenta-se de forma unânime a posição dos entrevistados quanto a 

atuação da RBS (Rede Brasil Sul)32. Mostra-se ser ela “responsável” de certa 

forma pela transformação da dinâmica dos meios de comunicação de massa em 

Florianópolis no sentido de ter “injetado" no mercado das comunicações um teor 

profissional que até então não existia na capital.

A busca pelo aprimoramento tecnológico tanto dos canais de televisão 

quanto da imprensa e do rádio são iniludíveis. A RBS entrou no mercado com 

profissionais qualificados e equipamentos modernos, impondo uma dinâmica na 

qual o modelo tradicional de produção e negociação da indústria cultural deveria 

sucumbir.

Através de sua estratégia empresarial, o grupo gaúcho conquistou os 

investidores locais garantindo divulgação continuada para seus produtos através 

da disciplinarização do uso do tempo/espaço televisivo. Ao lado de sua estratégia 

empresarial, o grupo desenvolveu uma estratégia de aproximação de seu público 

(Cruz, 1996).

32 ) Em 1977 a Rede Gaúcha Zero Hora obteve concessão para um canal em Florianópolis, a RBS TV. De 
propriedade da família Sirotsky, do Rio Grande do Sul, a RBS é hoje “um dos maiores conglomerados do 
país na comunicação de massa e indústria cultural, estendendo-se também por outros setores como serviços 
de informática, empreendimentos imobiliários e centros comerciais” (De Marco, 1991:100).
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Televisão

Tabela I

Conjunto das emissoras de TV aberta de Florianópolis

Nome da Entidade Local Proprietário Fantasia

TV 0  Estado Florianópolis LTDA Flpolis Mário J. Petrelli TV  0  Estado

Televisão Cultura S/A Flpolis Antônio Koerich * TV Record

Firenze Comunicação e Produção LTDA Flpolis Saul Brandalise** TV Barriga Verde

RBS TV de Florianópolis S/A Flpolis Jaime Sirotsky RBS TV

Fonte: DENTEL/S.C.- Departamento Nacional de Telecomunicações 
‘ Representante do proprietário Edir Macedo da Igreja Universal 
**Grupo Perdigão

No campo da mídia televisiva, as emissoras locais são todas vinculadas às 

redes de televisão existentes por todo país como o sistema Globo, Record, 

Bandeirantes, Manchete e SBT. No entanto há uma produção jornalística local 

que se diferencia do padrão nacional das empresas a que cada emissora está 

filiada ou vinculada. Isto é, há uma certa independência na elaboração dos 

noticiários locais que permite que os serviços prestados à comunidade e notícias 

sobre acontecimentos locais ocupem espaço importante nas televisões de 

Florianópolis.

Este espaço criado para atender as demandas da população local foi de 

certa forma concebido e incentivado pelo padrão profissional transferido para 

Florianópolis pela empresa RBS de comunicações. Os representantes das 

emissoras de TVs entrevistados asseguram que a RBS foi responsável pela 

“mentalidade do profissionalismo” tanto na televisão, como no jornal e nas rádios
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locais no momento em que permitiu aos meios vislumbrarem um caminho

diferente daquele fundado na simbiose meios de comunicação/oligarquias

estaduais. É o que mostra o depoimento abaixo,

“em 1979 quando a RBS iniciou as operações no mês 
de maio, o primeiro jornal posto no ar foi o jornal das 7 
horas, coincidentemente a RBS iniciou suas atividades 
no dia primeiro de maio, então trouxemos uma matéria 
feita em Rio do Sul com o Lula que na época era 
presidente dos sindicatos, então foi a primeira vez que 
um homem de direção de sindicato apareceu em 
televisão aqui no Estado, até porque que a outra 
emissora que aqui havia que era a Cultura trabalhava 
com filme, nós já começamos a trabalhar com vídeo 
tape. E assim foi, por exemplo os deputados de 
oposição da época que eram do MDB também pela 
primeira vez participavam dos programas, eram 
entrevistados essa coisa toda. Então eu repito, no meio 
da mídia eletrônica, jornal é outra história, a vinda da 
Rede Brasil Sul pra cá foi uma abertura pra essas 
coisas. Até porque já havia toda uma história da 
empresa no Rio Grande do Sul, e essa empresa já 
fazia um trabalho muito profissional lá e veio pra cá e 
fez isso, um trabalho extremamente profissional” 
(Entrevistado E ).

Os canais de televisão de Florianópolis passaram a trabalhar com horários 

específicos, através de seus telejornais, para atender as demandas da sociedade 

ampliando o espaço de diálogo entre TV e comunidade. Os jornais locais de cada 

emissora passaram a apresentar um trabalho mais profissional desde a formação 

de seu quadro profissional até a elaboração de suas pautas. O uso da tecnologia 

colaborou para realizar trabalhos fora dos estúdios facilitando a relação 

comunidade e meios de comunicação de massa.

Esta mudança aparece de forma mais clara na década de 80 no momento 

em que os empresários de Florianópolis passam a investir no veículo televisivo
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abrindo espaço para um mercado competitivo nesta área onde a RBS aparece 

modificando toda dinâmica de operação dos meios de comunicação de massa 

locais. 0  que antes era feito com amadorismo técnico e informativo passou a ser 

feito com profissionalismo e seriedade. Mas a transformação não se dá apenas 

no plano televisivo, ocorre também na imprensa e no rádio.

No rádio as transformações mais importantes ocorrem recentemente, já em 

meados da década de 90, através da entrada de repetidoras locais de redes 

nacionais das emissoras FM (freqüência modulada), e do padrão de jornalismo 

trazido pela RBS através de sua rádio AM CBN-Diário e da alta qualidade 

musical de sua emissora FM Itapema. Também no plano das emissoras de rádio 

o grupo gaúcho adota o modelo de operação que faz das emissoras prestadoras 

de serviço à comunidade, deixando de agirem como “nichos” político-partidários.

Fatos mostram, contudo, que as mudanças introduzidas não se 

generalizam para todo o setor. Embora tenha se criado um mercado mais 

competitivo no setor radiofônico não ocorreram mudanças significativas no perfil 

das emissoras, particularmente nas emissoras AM (amplitude modulada).

f
í As rádios AM de Florianópolis não compartilham daquele modelo de rádio 

prestadora de serviços, diferenciando-se do perfil de outras cidades do Estado:

Rádio

“Florianópolis nunca teve uma rádio de serviços, hoje 
com exceção da CBN, na capital, nenhuma rádio 
possui unidade móvel, podendo realizar uma cobertura 
na rua, tornando o trabalho dos profissionais
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totalmente dependentes das pautas apresentadas na 
imprensa local” (Entrevistado G).

A entrada da RBS alterou a conformação da dinâmica das rádios locais no 

sentido de ter inserido a concorrência mercadológica colocando um ponto final no 

provincianismo das relações profissionais entre patrão e empregado, porém não 

alterou o provincianismo das rádios em termos de notícia e serviços. Segundo um 

entrevistado:

“hoje se pegamos para analisar a CBN nacional 
observamos que é uma rádio que presta serviços, que 
tem bons debates, já a CBN local não tem uma 
estrutura como esta, o debate realizado nela não te 
leva a lugar nenhum, é representado pelo debate das 
obviedades. Porque o pessoal não tem uma 
preparação para trabalhar em rádio, é tudo muito 
amador, quem trabalha na rádio trabalha na televisão, 
então a pauta da televisão serve para a pauta da rádio 
e por sua vez a rádio é pautada pelo jornal, o que 
deveria ser ao contrário porque uma das 
características do rádio é de ser o meio informacional 
com maior capacidade de produzir notícias devido sua 
mobilidade. O que a gente vê em Florianópolis é a 
produção de um jornalismo local que utiliza a pauta do 
jornal para transmitir informação” (Entrevistado G).

Portanto historicamente não ocorreram mudanças nessa conformação já 

que a rádio sempre se pautou em jornais locais. Apesar das rádios como a 

Guarujá

“já com 50 anos terem se equipado com tecnologias de 
ponta, essa mesma rádio mantém um quadro de 
jornalistas sem especialização na área de jornalismo e 
continua recortando as notícias do jornal O Estado. Os 
comentários do principal jornal deles são gravados na 
noite anterior, portanto não é um jornal feito para o dia, 
não atinge a necessidade de ninguém. A RBS não 
conseguiu até hoje alterar a velha forma de se fazer 
rádio em Florianópolis” (Entrevistado G).
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A RBS não conseguiu influenciar ou alterar a forma de se fazer 

radiojornalismo na capital. Mesmo entrando no mercado com a Itapema, com a 

Atlântida, que sempre foram canais exclusivos dela, ou seja, não foram 

comprados de redes nacionais, ao contrário da Diário da Manhã - que hoje 

veicula a programação da rádio CBN-Diário, que foi comprada pela RBS - o 

grupo não alterou a dinâmica de produção das rádios florianopolitanas.

Vê-se, portanto, que as rádios de Florianópolis até a década de 80, e ao 

longo dela, não abriram espaço para o público no sentido de absorver e informar 

suas demandas, suas necessidades, tanto políticas como sociais, as rádios não 

conseguiram se desvincular da antiga relação entre meios de comunicação e 

partidos políticos locais. A rádio que efetivamente se compromete a estabelecer 

uma relação mais próxima com a comunidade é a CBN-Diário, da RBS, mesmo 

estando aquém, segundo os entrevistados para esta pesquisa, do que deveria 

ser realizado por um veículo com o potencial do rádio no sentido de garantir à 

comunidade de Florianópolis um espaço de informação e de participação.

As rádios FM seguem o padrão de redes nacionais de informação e 

entretenimento de fácil assimilação, ou seja, se especializam em músicas para 

determinadas “tribos”, com determinadas “linguagens” e quase não possuem 

espaço para informação e prestação de serviços. O jornalismo restringe-se à 

reprodução de jornais locais e nacionais preenchendo poucos minutos da 

programação. Divulgadoras de música e de espaços comerciais estas rádios não
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se preocupam em desenvolver um noticiário próprio, com a formação de espaços 

redacionais:

Ao que tudo indica as rádios de Florianópolis mesmo com a entrada de 

outras rádios tanto AM como FM no mercado não passaram pelo processo de 

profissionalização apontados por autores como Cruz (1996) e Costa (1997a). O 

processo aparece mais concretizado no campo das mídias impressa e televisiva 

embora as rádios pertençam aos mesmos proprietários ou grupos empresarias.

Tabela II

Conjunto das emissoras de rádio de Florianópolis 

i.) Rádio FM

Nome da Entidade Local Fantasia Proprietário(s)

Sociedade Rádio Guarujá LTDA Flpolis Antena Um FM José Matusalem Comelli

Rádio Itapema FM de Florianópolis LTDA Flpolis Itapema FM Nelson Pacheco Sirotsky

Rádio Barriga Verde LTDA Flpolis Barriga Verde FM Saul Brandalise

Fundação Maranata de Comunicação Social Flpolis Maranata FM Igreja Adventista do 7 Dia

Rádio Atlantida FM de Florianópolis LTDA Flpolis Atlântida lone/Jayme Sirotsky

Rádio Canoinhas LTDA Flpolis Musical FM Heloisa R. de Carvalho

Fundação ISAEC de Comunicação. Flpolis União FM UDESC

Fonte: DENTEL/S.C.-Departamento Nacional de Telecomunicações
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ii.) Rádio AM33

Nome da Entidade Local Fantasia Proprietário(s)

Diário da Manhã LTDA Flpolis CBN-Diário Nelson Pacheco Sirotsky

Rádio Canoinhas LTDA Flpolis Rádio Santa Catarina Heloisa H. de Carvalho

Rádio Cultura AM S/A Flpolis Rádio Cultura de 

Florianópolis

Cesário Rogério

Sociedade Rádio Guarujá LTDA Flpolis Guarujá José Matusalem Comelli

Fonte: DENTEL/S.C.- Departamento Nacional de Telecomunicações

O interessante é notar que as rádios possuem vários acionistas e tanto as 

formadas por sociedade limitada como as por sociedade anônima têm como 

acionista majoritário, ou não, nomes que estão ligados aos outros meios de 

comunicação de massa de Florianópolis, caracterizando a concentração de 

propriedade local dos meios. E que dentre as rádios da cidade duas, uma AM e 

outra FM são representantes de instituições religiosas, a Igreja Adventista e a 

Igreja Universal, que ao longo das décadas de 80 e 90 vêm adquirindo um 

grande número de emissoras por todo país.

Os nomes indicados como “proprietários” foram classificados segundo o 

maior número de ações no empreendimento. A Rádio Canoinhas, por exemplo, 

traz como acionista majoritária Heloísa H. de Carvalho que na realidade 

representa parte de vários negócios de sociedade entre a família Carvalho e a 

família Petrelli que também aparece como um dos acionistas da rádio. No caso
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da Rádio Cultura AM são mais de 20 acionistas e dentre eles aparecem famílias 

tradicionais que no entanto estão representando Edir Macedo, da Igreja 

Universal.

Jornal

A mídia impressa representa o meio mais antigo entre os meios de 

comunicação de massa tanto na capital como no restante do Estado34, e sua 

história passa pela história dos partidos governistas de Santa Catarina. Assim 

como o rádio, a imprensa esteve atrelada aos partidos representantes do governo 

central através das oligarquias estaduais proprietárias dos jornais locais.

Jornais diários operados por grupos empresariais desvinculados das 

oligarquias locais surgem, entretanto, em Florianópolis apenas na década de 80 

com a entrada do “Diário Catarinense", do grupo RBS de comunicações e mais 

tarde do grupo ligado ao jornal “ANcapital”. Até esta década a imprensa de 

Florianópolis é representada pelo jornal diário “O Estado”.

“O Estado” é o jornal diário mais antigo em circulação em Florianópolis. 

Com 82 anos, foi fundado por Henrique Rupp Jr. e Ulisses Costa que na época 

apareceram com uma estratégia jornalística de valorizar o noticiário local. Depois 

de 3 anos de fundado (1918), o jornal foi transferido para o comerciante Augusto

33) Uma das rádios AM mais ouvidas na cidade é a Guararema que, entretanto, tem sua sede localizada no 
município vizinho de São José.
34) De acordo com Joana Maria Pedro (1995:16), o primeiro jornal do Desterro data de 1831 e chamava-se 
“O Catarinense”. O jornal surgiu por iniciativa de um lagunense capitão de engenheiros, Jerônimo 
Francisco Coelho ligado ao poder público, em especial ao vice presidente da Província de Santa Catarina, o 
comendador Luiz do Livramento.



86

Lopes da Silva e após 7 anos (1925) houve uma nova troca de proprietário sendo 

considerada a primeira com declarado caráter político, pois Victor Konder 

convocou Altino Flores para dirigir o jornal empregando um perfil político 

oposicionista ao governo central, na época Getúlio Vargas35 (O Estado, 1996, 

Pereira, 1992).

Em 1945, Moacir Iguatemy da Silveira assume o jornal alterando o perfil 

deste passando a se concentrar mais em fatos nacionais e internacionais. 

Finalmente em 1946 o diário transfere-se para as mãos de Aderbal Ramos da 

Silva. Não podendo aparecer como proprietário do jornal devido sua candidatura 

pelo PSD, elege como seu representante Barreiros Filho para dirigir o diário 

florianopolitano.

Eleito governador Aderbal Ramos convoca Barreiros para assessorá-lo no 

governo nomeando Rubens de Arruda Ramos para dirigir o jornal. Após a morte 

de Rubens, em 1965, assume José Matusalém Comelli com a responsabilidade 

de modernizar o jornal. Comelli passou a comandar o jornal num período em que 

o país encontrava-se em plena ditadura militar. A década de 70 foi vivida pelo 

jornal como sendo a década de ingresso na modernidade tecnológica com 

completa profissionalização do quadro de repórteres, redatores, fotógrafos e 

editores.

35) Para maiores informações consultar a Edição Especial de 80 Anos publicado pelo jornal O  Estado em 
13 e 14 de maio de 1995.
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Em 1982, no ano do retorno as eleições para governo de Estado e

prefeitura de Florianópolis, o posicionamento político do jornal fica explícito em

seu apoio a Esperidião Amin para o governo estadual,

“a última vez que o jornal tomou uma posição, tomou 
uma posição correta porque o candidato dele ganhou, 
do ponto de vista empresarial ele tomou uma posição 
correta, foi em 82 nas eleições para governo de Estado 
que o Esperidião ganhou contra o Jaison Barreto que 
era o candidato do MDB e da esquerda, de toda a 
esquerda local que se uniu em torno do Jaison, no 
tempo em que o Jaison era um homem de esquerda e 
estava no MDB e sua eleição foi um fracasso. O Jornal 
tomou partido da candidatura do Esperidião, não digo 
que tomou partido do tipo “votem em Esperidião”, não 
é isso, mas o tamanho do espaço do jornal para o 
Esperidião e para o Jaison eram diferentes, isso gerou 
na época um manifesto de outros jornalistas porque 
havia aqui dentro, como há até hoje pessoas que tem 
suas opiniões...as pessoas não concordaram com isso” 
(Entrevistado B).

Ou seja, ainda na década de 80 o jornal “O Estado” estava intimamente 

relacionado com a forma tradicional de se fazer jornal na cidade não utilizando-se 

de critérios jornalísticos mas sim de critérios político-partidários na produção de 

informação.

A entrada do “Diário Catarinense” no mercado de Florianópolis forçou, 

mais uma vez, o jornal diário de Florianópolis “O Estado" a substituir sua já 

ultrapassada forma de fazer jornal pois a concorrência passa a se estabelecer no 

mercado e não mais no plano da política, ou seja, é na década de 80 que se 

rompe definitivamente a forma tradicional do jornal da capital.
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0  “Diário Catarinense” entra no mercado de Santa Catarina e

especificamente em Florianópolis a partir do dia 4 de maio de 1986. A entrada

deste jornal no mercado local representou um desafio para o grupo RBS dirigido

por Maurício Sirotsky Sobrinho. A instalação do jornal demandou estudo de

mercado e o desenvolvimento criterioso de um profissionalismo ainda não

existente em Florianópolis e no restante do Estado. Segundo Pereira:

“o programa de instalação do novo jornal demorou 
vários anos. A RBS anunciava o seu novo veículo no 
início de 1981, quando seu Nelson Sirotsky era seu 
diretor em Santa Catarina diretor em Santa Catarina e 
despontava pelo êxito do esquema televisivo e 
radiofônico. Foram decorridos cinco anos entre o 
sonho de Maurício Sirotsky Sobrinho, as primeiras 
conversações de seu filho Nelson e a decolagem 
pilotada no Estado pelo jornalista Estácio Ramos. 
Tempo para aquisição do terreno onde foi instalada a 
rotativa, tempo para consolidar o sistema eletrônico, 
expandido-o pelas principais regiões do Estado” 
(Pereira, 1992:127).

O problema em Florianópolis e no restante do Estado, no caso da 

implantação de um novo jornal, consistia no fato de que os jornais se restringiam 

á segmentação geográfica, aos condicionantes históricos de integração estadual, 

e às enormes dificuldades na aceitação da mídia impressa, já que os jornais 

existentes não possuíam credibilidade por serem dependentes de partidos 

políticos, do governo ou de outros interesses. (Pereira, 1992:128). A proposta de 

Maurício Sirotsky Sobrinho levada adiante foi a de fundar um jornal que deveria 

dar cobertura para o Estado, assim o jornal estaria atendendo a todas as regiões 

com circulação, editoria e comercialização.
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O “Diário Catarinense”, do grupo RBS nasce com os mais modernos 

equipamentos de composição e edição eletrônica, pois em Porto Alegre, o grupo 

que já comandava o jornal “Zero Hora”, estava trazendo uma nova tecnologia 

para o Rio grande do Sul e ao mesmo tempo instalou-a em Florianópolis. 

Segundo Pereira,

“o sistema eletrônico possuía uma central de 
computadores da marca Digital, com software da 
Composition System Inc., no comando de uma rede de 
75 terminais de vídeo. As máquinas de escrever foram 
abolidas da redação. A rotativa Goss Urbanite, com 
capacidade para imprimir 30 mil exemplares por hora. 
O laboratório fotográfico e a fotocomposição 
automatizados e com operação eletrônica” (Pereira, 
1992:129)

Mais tarde, o jornal “A Notícia” de Joinville vislumbra a possibilidade de 

inserir o jornal na capital e concorrer no mercado de comunicação ao lado do 

“Diário Catarinense”. Porém, só surgirá definitivamente no mercado de 

Florianópolis, produzindo um caderno específico para a capital, o “ANcapital”, na 

década de 90, depois da realização de pesquisas de mercado medindo a 

demanda do público florianopolitano.

O jornal “A Notícia” nasce em Joinville, no dia 22 de fevereiro de 1923. 

Segundo Moacir Pereira (1992:121) “coube ao paranaense, Aurino Soares, a 

fundação do jornal”. No início era um jornal quinzenal, depois de dois anos de 

publicação, passou a circular duas vezes por semana. Já na década de 30, passa 

a circular diariamente. O jornal sofreu algumas perseguições políticas na época, 

sendo a mais grave em 1931 quando suas oficinas foram danificadas por ordem
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12 dias.

Com a morte de Aurino Soares, em 1944 o jornal deixa de ser editado. Em 

1946 passa a ser dirigido através de empresa limitada sob o comando da família 

Ramos Alvin tendo como um de seus sócios Aderbal Ramos da Silva. O jornal 

apoia totalmente sua candidatura ao Governo Estadual através do PSD criticando 

severamente seu adversário udenista Irineu Bornhausen. Somente em 1956 é 

que o jornal passa a ser dirigido por um grupo de 130 joinvilenses formando uma 

sociedade anônima comandada pelo empresário Helmut Fallagatter (Pereira, 

1992:123).

Em 1972 o jornal passa por uma nova restruturação no seu quadro 

administrativo: os principais acionistas que utilizaram o jornal para chegar à 

Prefeitura da cidade colocam-no a venda e quem passa a comandá-lo é Moacir 

Thomazzi, que implementa uma nova forma de se pensar e fazer jornal através 

de estratégias de venda e de emprego de novas tecnologias a fim de colocar o 

jornal no mesmo nível de outros em circulação pelo Estado, como o “Jornal de 

Santa Catarina” (com sede em Blumenau). Em 1980 o jornal instala impressoras 

“off-set”, com equipamentos de alta tecnologia e amplia seu quadro de repórteres 

com sucursais e correspondentes por todo o Estado.

Segundo um entrevistado:

“A Notícia é um jornal bem antigo, fez 75 anos em 
fevereiro de 1998 e sempre esteve centrado de

y<>
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Joinville para interior, ele nasceu em Joinville. Ele 
nunca teve parte ou influência na capital, ele já foi até 
um jornal muito lido em Curitiba já em Florianópolis era 
pouquíssimo conhecido, e isto significava um mercado 
não explorado pela empresa na capital do Estado. E 
essa situação se estendeu porque a empresa até 
então não tinha interessante em investir mais na 
capital do que já havia investido. Neste meio tempo 
entrou outra empresa no mercado de Florianópolis, a 
RBS. O grupo instalou um jornal que aos poucos foi 
conquistando e modernizando o mercado em todos os 
pontos tecnológicos e administrativos” (Entrevistado 
A).

O grupo empresarial representante da “Notícia" elaborou um projeto de um 

caderno específico para a região de Florianópolis. Através da realização de uma 

pesquisa de mercado se constatou que o espaço para o caderno existia sem ser 

necessário dividir o mercado, porque havia espaço para os três jornais 

conviverem. Assim surge em setembro de 1995 o “ANcapital” como um encarte 

do jornal totalmente voltado para os acontecimentos da capital.

Esse breve balanço dos meios de comunicação de Florianópolis nos leva a 

constatação que, ainda que o rádio não se enquadre nesta análise, pode-se 

afirmar que a década de 80 foi definitivamente marcada pela profissionalização 

dos meios de comunicação de massa de Florianópolis e pela melhoria 

tecnológica destes meios.

3.4 O processo de formação das pautas nos jornais de Florianópolis

A análise das notícias publicadas nos jornais locais conduzem a trilhar, 

através da pesquisa realizada, o caminho que os meios de comunicação de
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massa percorreram em Florianópolis desde o fim do período autoritário, com os 

movimentos pela redemocratização do país, até os dias de hoje, quando a 

democracia sofre um processo de consolidação após um extenso período de 

transição política do Estado de exceção para o Estado de direito.

A importância dos meios de comunicação enquanto um espaço público de 

participação e de expressão coloca-os num patamar importante no que diz 

respeito à reconstrução de espaços democráticos.

Após a abertura política atores sociais de Florianópolis, como o movimento 

de mulheres, a comunidade universitária, os negros, os ambientalistas, 

vislumbram a possibilidade de sua emergência no espaço público. Desta forma, 

passam a pressionar os meios de comunicação no sentido de tornarem públicas 

suas demandas.

Este movimento aparece evidenciado quando se analisa as notícias dos 

jornais locais que, estando ou não atrelados a grupos políticos, ou poderes 

oligárquicos de Santa Catarina, abriram espaço para notícias envolvendo 

entidades da sociedade civil local desde o início da década de 80. Vejamos a 

situação de cada um dos principais jornais em circulação na cidade (gráfico III, IV 

e V).



9.1

O Estado

Gráfico III

Freqüência mensal de notícias sobre a sociedade civil36, divulgadas pelo

jornal O Estado em Florianópolis

i.) janeiro/80 a janeiro/81

ii.) outubro/85 a setembro/86
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36 ) Utilizamos do conceito de sociedade civil apresentado por Habermas (1997b) que considera que esta é 
formada por associações e organizações livres, não estatais e n3o econômicas, as quais ancoram as 
estruturas de comunicação da esfera pública nos componentes sociais do mundo da vida. Resumidamente, 
medimos a freqüência da divulgação de notícias a respeito de atores sociais, como movimentos dc mulheres, 
negros, meninos, de bairro etc.
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iii.) outubro/95 a setembro/96

O interessante é obervar que - através dos dados colhidos sobre as 

notícias divulgadas pelo jornal “O Estado” ao longo dos períodos analisados - a 

distribuição de notícias abrangendo a sociedade civil alcança uma boa média se 

comparada com os outros jornais analisados, sobretudo com o “Diário 

Catarinense”.

Segundo o estudo realizado por Figueiró, há um consenso entre

representantes de entidades civis de que o jornal “O Estado”

“se mostra mais interessado em atender e prestar 
apoio às organizações da sociedade civil de 
Florianópolis. Esta constatação parece revelar indícios 
de que a imprensa local - ou pelo menos parte dela - 
tem procurado não restringir seu noticiário a questões 
de interesse exclusivo das elites locais. Atende assim 
a pressão imposta pelo mercado, uma vez que é 
identificado um novo tipo de pressão externa, 
proveniente principalmente da sociedade civil, que tem 
forçado os jornais a uma mudança de estratégias de 
notícias” (Figueiró, 1997:52).



As entrevistas com representantes da sociedade civil apontam para essa 

mudança no noticiário desde o início da década de 80. Florianópolis, assim como 

outras cidades do país, comportava já neste período muitos movimentos sociais e 

entidades que se mobilizavam por causas referentes a sociedade civil local.

A média de notícias abrangendo a sociedade civil, divulgadas no jornal “O 

Estado" no início da década de 80 é de certa forma representativa do quadro 

político da época onde havia a atuação de vários movimentos na cidade 

pressionando para que em Florianópolis houvesse um alargamento da esfera de 

participação da sociedade civil no espaço público local.

Os dados acima apresentam a indicação de que os meios de comunicação 

de Florianópolis passam a trabalhar com estratégias diferentes das até então 

existentes no que se refere à formação das pautas. Através da análise das 

notícias e de entrevistas a pesquisa detectou que os meios de comunicação da 

cidade passam a adotar uma estratégia diferenciada da tradicional devido a forte 

pressão do “mercado”.

No momento em que os movimentos e as entidades da sociedade civil 

vêem a possibilidade de utilizar os meios de comunicação de massa como 

espaço público, o jornal “O Estado”, para não perder mercado, passa a abrir um 

espaço significativo no jornal para notícias referentes à comunidade em geral e 

às suas entidades representativas (associação de moradores, conselhos 

comunitários, etc).
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No referente a tempo/espaço destinados aos assuntos que envolvam 

questões sociais, o jornal “O Estado” apresenta um quadro favorável no sentido 

de dispender um espaço relevante (uma página ou mais) a essas questões. As 

notícias divulgadas são na maior parte das vezes baseadas em informações 

levantadas junto à entidades e movimentos da sociedade civil. Assim como os 

outros jornais analisados, o jornal “O Estado” recebe diariamente vários 

telefonemas sobre questões que dizem respeito as associações, entidades, e 

problemas urbanos da cidade.

A média de notícias ao longo dos períodos em análise (12, 21, 15 

respectivamente) são identificadas pelos profissionais da área como 

conseqüência de uma certa proximidade do jornal com a comunidade numa 

relação trançada por questões mais tradicionais que profissionais. Alguns 

entrevistados apontam o jornal “O Estado” como um jornal mais tradicional por 

não ter acompanhado o ritmo da técnica exigido no mercado; porém, mantém seu 

formato tradicional onde a comunidade sempre esteve muito presente, não 

deixando de incluir questões recentes, respondendo as demandas do seu 

público.

No que diz respeito ao tratamento da informação, o jornal “O Estado” 

diferencia-se do DC, e se aproxima do AN por tratar com mais seriedade as 

notícias encaminhadas pelas entidades, no sentido de dar continuidade e 

seqüência aos assuntos. Ou seja, o jornal inicia uma pauta sobre determinado
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movimento ou entidade e acompanha o processo da notícia até informar a 

sociedade sobre o desfecho do fato. Neste sentido o jornal se aproxima do AN 

que traz como excelência a característica de dar seqüência as notícias 

divulgadas.

Diário Catarinense

Gráfico IV

Freqüência mensal de notícias sobre a sociedade civil divulgadas pelo 

jornal Diário Catarinense em Florianópolis

i.) maio a setembro de 1986
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ii.) outubro/95 a setembro/96

É importante notar que o “Diário Catarinense”, mesmo ancorado num 

discurso de profissionalismo e aproximação da comunidade, é o jornal que menos 

preocupa-se em abrir espaço para a comunidade local ou estadual. As amplas 

notícias e a intenção do jornal que de início lançou-se como representante da 

comunidade local se concentram num jornalismo de abrangência geral.

Um debate entre entidades da sociedade civil e “Diário Catarinense” 

ocorrido em 02/12/96, evidencia o pouco espaço existente no jornal para os 

interesse das entidades civis locais.

O encontro foi proposto pelo Editor Executivo do jornal, com o objetivo de 

promover uma maior integração entre as partes e melhorar o perfil do DC. 

Aprofundou-se o debate a respeito da maneira como a imprensa noticia casos 

vinculados às áreas de atuação e interesse das entidades da sociedade civil. 

Segundo Figueiró (1997:49), as colocações dos representantes das entidades
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demonstram que estes grupos possuem uma visão bastante negativa da atuação 

do jornal quanto às notícias vinculadas as suas áreas de atuação.

Para as entidades os assuntos referentes a grupos minoritários,

“tais como meninos e meninas de rua, portadores de 
HIV, negros, entre outros, só se transformam em 
notícia de jornal quando resultam em alguma tragédia 
ou escândalo. Neste caso, normalmente, ocupam as 
páginas policiais. O jornal, por utilizar-se desta 
estratégia de formação de sua pauta, acaba por 
desconsiderar os assuntos que correspondem à 
elaboração e aplicação de programas na área social” 
(Figueiró, 1997:50).

A média de notícias apresentadas no jornal demonstra que ao elaborar as 

pautas ò jornal deu preferência a outros assuntos que não se referiam à 

entidades da sociedade civil local, pois o número de notícias por mês é muito 

aquém do dos outros jornais.

Observando os gráficos acima nota-se que a média de notícias sobre a 

sociedade civil diminuiu ao longo de dez anos, passando de 24 para 6 

reportagens mensais. Ou seja, a estratégia de implantação do jornal foi idêntica à 

estratégia de implantação da televisão pela RBS; ambas entraram no mercado 

através do recurso de aproximação do público local, no entanto, houve um certo 

“distanciamento” desta proposta inicial ao tratarem as notícias cada vez mais num 

plano geral e não estabelecendo uma estratégia de informação localizada.

Ao ser questionado sobre a importância da abertura de um espaço no 

jornal destinado às entidades da sociedade civil, o entrevistado C ponderou que
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o DC não foi planejado para atender as demandas de Florianópolis e sim do

Estado. Segundo ele, o DC foi concebido para ser um jornal mais geral; desta

forma, suas pautas não deixam de seguir este critério, tratando em grande parte

de questões mais amplas que “abraçam" todo o Estado,

“nós trabalhamos com o Estado, nosso jornal é 
estadual, então nós não pensamos só em 
Florianópolis, pensamos em Santa Catarina. Se você 
for ver as matérias de ontem, tem matéria sobre banco 
de leite, a gente fez sobre aqui, de Mafra, de Joinville, 
de Criciúma, de Lages. De Chapecó não veio porque 
acho que não tem banco de leite, porque nós temos 5 
sedes, essas 5 sedes cobrem todo Estado, não cobrem 
assim ‘uma maravilha' mas cobrem na medida do 
possível” (Entrevistado C).

ONGs, movimentos sociais (movimento negro, de mulheres e outros) ligam 

diariamente para o jornal “fornecendo" matéria, porém a avaliação da pauta 

passa pela amplitude que ela apresenta, ou seja, o jornal dá preferência para 

uma notícia que atinja um maior número de pessoas e não para a relevância do 

assunto para um grupo específico.

O que não pode ser negado é que, mesmo o jornal mantendo um espaço 

reduzido para as entidades da sociedade civil, ele preserva seu perfil 

característico desde a implantação do DC no Estado. Mantém um quadro de 

jornalistas especializados que se utilizam de critérios jornalísticos de seleção e 

produção de notícias, que conta, ademais, com a ajuda de alta tecnologia para o 

desenvolvimento de suas tarefas.
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ANcapital

Freqüência mensal de notícias sobre a sociedade civil, divulgadas pelo 

jornal ANcapital em Florianópolis 

outubro/95 - setembro/96

Gráfico V
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O “ANcapital” evidencia a importância da relação entre os meios de

comunicação e os atores da sociedade civil, bem como a descoberta do potencial

comunicacional da imprensa por parte dos movimentos sociais:

“os movimentos comunitários nos procuram muito. Há 
pouco tempo os movimentos descobriram que se não 
for pra mídia não vai acontecer nada... Então acho que 
é dos dois lados, a gente procura eles pra saber o que 
está acontecendo e eles têm que de maneira 
organizada ou então isolada e querem reclamar de 
alguma coisa procuram os jornais também. Isso é uma 
coisa interessante, e quanto mais se faz esse tipo de 
coisa, vai lá na comunidade e vê que o esgoto está 
correndo pela rua...Você vai uma vez, na vez seguinte 
são eles que te ligam, porque eles precisam de vozes, 
eles sentem que ninguém dá ouvidos, eles vão 500 
vezes na Prefeitura, ou no Governo e não têm uma 
resposta positiva, tanto é que uma das coisas mais 
comuns nesse tipo de matéria é: ‘há tanto tempo que 
continua o mesmo problema’, e com a imprensa eles 
têm uma resposta imediata, no dia seguinte sai 
fotos, sai matérias” (Entrevistado A, grifos meus).
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Nota-se uma grande presença das demandas da sociedade civil no 

“ANcapital”. 0  jornal surgiu com este apelo mercadológico e continua exercendo 

o que chamam de profissionalismo e mantendo sua característica de “jornal 

cidadão”. Através de entrevistas e dos dados observa-se que para o jornal é 

significativo ter um espaço voltado para a comunidade onde as demandas 

apareçam e sejam colocadas para a sociedade a fim de gerar informação e 

debate.

De acordo com o entrevistado A, o AN trabalha na direção de tornar o 

jornalismo em Florianópolis mais profissional. Ao realizar pesquisas de mercado 

para conhecer o que esperava o seu público, o AN acabou por incorporar às suas 

pautas critérios definidos pela sociedade civil de Florianópolis.

Portanto, pará o “ANcapital” tornou-se fundamental na elaboração do

próprio jornal a proximidade com a comunidade,

"A Notícia sempre esteve de uma maneira ou de outra 
integrada à comunidade porque é uma ligação mais 
afetiva até do jornal, ele foi fechado, aberto, trocou de 
dono, mas sempre se manteve ligado principalmente 
as coisas de Joinville, defendendo os interesses de 
cada época...defendendo espaços políticos, questões 
sociais, não assim de uma maneira...não foi um 
planejamento, “vamos fazer isso”, como (afirmo daquilo 
que estudei e li) a RBS, a integração da RBS com a 
comunidade é uma coisa planejada, por exemplo: 
vamos fazer isso porque assim vamos conquistar 
leitores e mercado. É bem estratégico e às vezes é 
muito falso...e na Notícia isso é bem mais verdadeiro, 
vem dos profissionais de dentro da Notícia pra 
comunidade. Então não existe alguém que imponha 
“agora vocês vão fazer um tipo de trabalho”, é uma
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coisa que os próprios jornalistas e os próprios diretores 
incentivam. É aquela coisa nascido e criado e 
envolvido com a comunidade acaba tendo cobranças e 
tem que envolver” (Entrevistado A).

0  jornal ergue-se no mercado utilizando-se desse carro chefe; as 

entrevistas realizadas com os representantes dos meios de comunicação 

corroboram esse perfil do jornal. Todos os entrevistados, sem exceção, apontam 

o AN como o jornal mais voltado para a comunidade florianopolitana. O gráfico 

acima (gráfico V) demonstra que o “ANcapital" apresenta uma média de 38 

notícias mensais publicadas referentes a temas que envolvam a sociedade civil 

de Florianópolis, o que confirma a visão dos entrevistados.

As entrevistas realizadas ilustram a preocupação dos jornalistas do AN 

com o profissionalismo, a utilização de critérios jornalísticos e a seriedade no 

momento de estabelecer a pauta do jornal tentando se afastar do espetáculo e de 

notícias sensacionalistas,

“com certeza o espetáculo não é fundamental... é muito 
bom porque dá ótimas fotos, mas com certeza não é... 
e muitas vezes o espetáculo atrapalha até. A gente 
prefere um assunto novo e se eles se mostram 
corretos, ou alguma coisa assim, todo mundo vai, e se 
é um contato, mais direto, a pessoa liga ou vem aqui, 
acaba que só a gente vai e isso é muito melhor... É 
muito melhor dar um a notícia que ninguém deu do que 
dar uma que todo mundo está dando. Então o 
espetáculo não é fundamental, com certeza” 
(Entrevistado A).

A conclusão mais contundente que se poderá tirar dos dados 

apresentados é que o “Diário Catarinense” surgiu no mercado de Florianópolis 

utilizando estratégias tecnológicas e profissionais, até então escassas no
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mercado informacionai de Florianópolis, além do modo de aproximação da 

comunidade denominado estratégia cultural. Porém, ao que tudo indica, o jornal 

abandonou ao longo das décadas de 80/90 a preocupação em manter a 

ampliação do espaço da mídia para as demandas da sociedade civil local, 

voltando-se para a produção de um jornal que desse conta de abranger todo o 

Estado. Com isso perdeu qualidade no conteúdo de suas notícias e permitiu que 

outra empresa viesse a preencher o espaço mercadológico voltado para a 

sociedade civil local.

Sendo assim, o jornal “A Notícia”, de Joinville, observou que o espaço 

dedicado nos jornais a sociedade civil local estava “abandonado”, pois mesmo “O 

Estado” apresentando um número superior de notícias sobre a sociedade civil, 

ainda em 1996, não apresentava um quadro de profissionalização e qualidade 

técnica capaz de superar o trabalho realizado pelo “Diário Catarinense”. Para 

concorrer com este último, o jornal precisaria equipar-se de um aparato 

tecnológico e profissional superior, ou pelo menos semelhante, ao introduzido 

pela RBS no Estado.

Desta forma, o jornal “A Notícia" investiu no mercado da capital criando um 

caderno especial que, além de demonstrar um grande avanço em termos 

técnicos, pode ser apontado como um jornal que adotou o “profissionalismo” 

como carro chefe ao tratar das questões sobre a sociedade civil com seriedade, 

dando seqüência à informação e ampliando o espectro de questões tratadas
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publicamente bem como o espaço das atividades de prestação de serviços à 

comunidade local.

A análise do noticiário produzido conduz a pesquisa para a afirmação da 

hipótese de trabalho. As entrevistas também confirmaram o que fora “detectado” 

no processo de coleta dos dados. Ou seja, pode-se afirmar que houve não 

somente o aumento do espaço de aparição das demandas da sociedade civil 

local, como ocorreu uma transformação no tratamento das informações por parte 

dos meios de comunicação de massa ao longo dos anos pesquisados.

No caso da televisão, por exemplo, um entrevistado corrobora o que se

vem apontando no decorrer do trabalho, ao afirmar que a profissionalização bem

como a prestação de serviço são

“uma tendência natural das coisas, se não nós vamos 
fazer aquele jornalismo que a Rede Globo fazia... um 
negócio muito bonito, bem feito mas incipiente, sem 
grandes informações, sem grandes debates sobre o 
que existe, porque o debate não é botar três pessoas 
para discutir, o debate é a hora que tu coloca uma 
notícia com os dois lados sempre, então eu acho que 
isso é uma tendência natural... e quem não fizer isso 
vai morrer, vai ficar pela estrada... E a sociedade civil 
provoca isso... A abertura que houve no país a partir 
de 1985 fez com que aquele represamento que havia 
em tudo, na cultura, na política e até no lazer, fez com 
que se abrisse esses caminhos...Temos que colocar o 
social à frente das questões do Estado, então temos 
que mostrar que o velhinho está passando dificuldade 
na fila do INPS, o servidor que ganha mau e que 
portanto presta um serviço horroroso, porque é uma 
moeda de troca, então eu acho que essas coisas, a 
comunicação social , a televisão, tem obrigação de 
mostrar, alertar, É a rua que tá cheia de problemas, é o 
buraco na estrada, é a chuva, que quando dá,
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enche... A comunicação tem que ser isenta, 
independente e imparcial" (Entrevistado E).

Ainda sobre a prestação de serviço, o entrevistado afirma que

“o futuro da televisão aberta, ainda mais depois da 
popularização da tv a cabo, só vai se manter se olhar 
para a questão local e de prestação de serviços. A 
hora que você informa você já está prestando serviço, 
mas também tem que olhar a questão do sujeito que 
tem problema na rua dele, de trânsito, da rua dele, 
porque essas pessoas, principalmente aqui, elas estão 
desprotegidas, o meio mais fácil que as pessoas têm 
para reivindicar alguma coisa é através da mídia, 
porque é através da mídia que as pessoas tomam 
conhecimento das coisas, se não for assim a 
reclamação fica por aí, o que é um erro.O veículo tem 
que estar ligado à sociedade... nós temos que ter a 
capacidade de entender o que a sociedade quer, esse 
é que é o grande nó da questão, porque eu entendo a 
comunicação social como um veículo de duas mãos, a 
comunicação social, seja ela oficial, acessórias de 
imprensa, essas coisas todas, elas tem que ter duas 
mãos, a mão que informa, e a que tu recebe essa 
informação, tem que procurar, andar pelas ruas, 
conversar com as pessoas, olhar as coisas, pra tu 
saber o que as pessoas querem, não adianta ficar 
trabalhando em cima de pesquisas de audiência... 
Será que é isso que as pessoas querem? Ou tão te 
assistindo porque não têm opção..." (Entrevistado E).

Sobre o uso crescente de critérios jornalísticos devido ao processo de

profissionalização, o entrevistado afirma que

“hoje o profissional está mais preocupado em realizar 
um bom trabalho. Há uma preocupação muito grande 
em que o trabalho dele seja bem feito e que ele 
progrida, até porque o mercado é um mercado restrito 
e evidentemente que os que se destacarem mais são 
os que terão mais chances. Então houve essa 
mudança. O trabalho do jornalismo está cada vez mais 
profissional” (Entrevistado E).
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Considerações finais

No plano local observamos que a dinâmica dos meios de comunicação 

sofre alterações, a partir da década de 80, com a entrada de empresários da 

comunicação apoiados num alto padrão técnico e profissional e aparentemente 

não vinculados a nenhuma das famílias da oligarquia local: os Ramos e os 

Konder-Bornhausen.

Como demonstrado ao longo do trabalho, em Florianópolis, a partir dos 

anos 80, ocorreram mudanças significativas no padrão noticioso com a inclusão 

de novas temáticas na agenda dos media locais e um movimento de interlocução 

entre os profissionais dos media e o conjunto de atores sociais, consolidando-se 

o espaço existente para a divulgação de temas apresentados pelos movimentos 

sociais, ONGs, etc.

Esse movimento pode ser notado quando analisados os noticiários dos 

jornais “O Estado", “Diário Catarinense” e “ANcapital”, em que se evidencia uma 

abertura para temas referentes à sociedade civil ao longo das décadas de 80 e 

90. No decorrer deste período houve alterações significativas nas pautas dos 

jornais locais, principalmente se se considerar que o jornal que surgiu no 

mercado, utilizando-se do que Cruz denomina de “estratégia cultural”, tinha como 

objetivo central a aproximação com a comunidade enquanto prestador de serviço. 

A concretização deste objetivo da RBS foi possível devido a implantação de um 

novo padrão jornalístico. Ao conquistar o público, sendo reconhecida como o
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jornal, a televisão e o rádio da “comunidade”, a RBS ocupa um espaço 

mercadológico até então pouco explorado pelas empresas locais. Porém, o jornal 

do grupo, o “Diário Catarinense”, ao longo da década de 90, se distancia da sua 

forma inovadora de “fazer” notícia, possibilitando o desenvolvimento de trabalhos 

concorrentes como o apresentado pelo “ANcapital”, o que proporcionou uma 

ampliação da participação dos atores sociais no espaço público vinculado aos 

meios de comunicação de massa.

Deve-se reconhecer o mérito da RBS em trazer para Florianópolis uma 

mentalidade empreendedora e uma equipe de profissionais que viabilizou a 

condução do jornalismo da capital para um trabalho mais profissional. Pode-se 

atribuir ao grupo o feito de ter assegurado a consolidação da indústria cultural da 

cidade.

A criação do curso de jornalismo na Universidade Federal de Santa 

Catarina também colaborou para o desenvolvimento de uma mentalidade e de 

método de trabalho distante daqueles apresentados até então na mídia local, 

pois os critérios político-partidários começaram a ser colocados em xeque frente 

aos critérios jornalísticos. Além disto, muitos profissionais passaram a ser 

contratados, ocupando o lugar daqueles que não possuíam qualificação 

específica na área.

Pôde-se observar através dos dados colhidos, notícias e entrevistas, que a 

hipótese apresentada para o desenvolvimento da pesquisa foi confirmada: os



veículos de comunicação de Florianópolis, em busca de legitimação diante de 

seus públicos, modificaram, ao longo do processo de democratização, suas 

pautas e formas de atuação e operação.

O que pôde se observar, no entanto, é uma dinâmica ambígua quando se 

observa o conjunto dos meios. As emissoras de rádio parecem não se enquadrar 

totalmente neste novo processo de profissionalização vivido pelos jornais e pela 

televisão. Ainda assim, não se pode negar que houve transformações no 

movimento mais amplo.

Verificou-se haver em Florianópolis um processo de profissionalização da 

atividade jornalística ainda não acabado. Este movimento deu-se tardiamente 

devido ao lento desenvolvimento da própria indústria cultural na cidade. No 

entanto, tem continuidade atá os dias atuais. Desta forma se estaria confirmando 

localmente uma mudança mais geral no padrão de operação dos veículos de 

comunicação de massa no Brasil ocorrida na passagem do regime militar para a 

sociedade democrática.

Apesar de haver uma concentração de propriedade dos meios, com 

basicamente quatro grupos contolando dos meios de comunicação de massa 

mais importantes de Florianópolis, notamos que há uma tendência ao 

profissionalismo crescente que favorece uma cobertura menos parcial dos fatos 

noticiados.

1 ( ) ' J
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Desta forma pode-se apontar que o espaço público ligado aos meios de 

comunicação de massa em Florianópolis vem se consolidando juntamente com o 

desenvolvimento do regime democrático, ou seja, que ambos seguem em 

processo.

Se quiséssemos resumir o exercício de relacionar os desenvolvimentos 

observados em nossa pesquisa com as matizes teóricas tratadas nas primeiras 

partes talvez, pudesse se formular, de forma esquemática que:

• Os meios de comunicação de massa locais apresentam uma dinâmica 

ambivalente. Ao mesmo tempo que servem claramente aos interesses das 

elites políticas e econômicas locais, constituem-se cada vez mais como foro de 

discussão de problemas que interessam ao conjunto da sociedade local.

• A teoria crítica permanece contribuição indispensável para descrever o 

primeiro movimento, qual seja, a instrumentalização dos media. Para 

compreender, contudo, o processo de transformação dos meios de 

comunicação em caixa de ressonância dos problemas sociais os instrumentos 

dos primeiros frankfrtianos parecem insuficientes. O recurso a elementos do 

modelo discursivo mostram, nesse caso, mais adequados.
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ii.) Jornais

Diário Catarinense - maio a setembro de 1986 e outubro de 1995 a setembro de 

1996.

O Estado - janeiro de 1980 a janeiro de 1981, outubro de 1995 a setembro de 

1986 e outubro de 1995 a setembro de 1996.

ANcapital - outubro de 1995 a setembro de 1996.

iii.) Entrevistas

Entrevistado A - editor de jornal em Florianópolis.

Entrevistado B - editor de jornal de Florianópolis.

Entrevistado C - pauteiro de jornal de Florianópolis.

Entrevistado D - pauteiro de televisão de Florianópolis.

Entrevistado E - editor de televisão em Florianópolis.

Entrevistado F - liderança do movimento estudantil de Florianópolis nos anos 80. 

Entrevistado G - jornalista independente de Florianópolis.
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