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Resumo 

O presente artigo apresenta parte do resultado de uma pesquisa3 que teve por objetivo 
examinar o papel do Conselho de Comunicação Social no processo de democratização da 
comunicação no Brasil. A regionalização da programação é tratada como tema central neste 
artigo e serve como parâmetro para as conclusões sobre o desempenho do CCS. Para isso 
fez-se, então, necessária uma retrospectiva histórica desse debate e a análise do 
comportamento dos grupos de interesses que estiveram presentes durante o 1º mandato do 
Conselho (2002/2004). Para alcançar os objetivos estabelecidos, utilizou-se como método 
principal a Análise Retórica. Os resultados indicam que as estratégias utilizadas pelos 
concessionários transformaram o CCS em mais uma extensão do lobby empresarial, a fim 
de impedir a implementação de novas propostas para a democratização da comunicação. 
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Apresentação 

O arcabouço regulatório criado no Brasil, a partir da década de 30, e a 

reestruturação da radiodifusão, na década de 1960, com o Código Brasileiro de 

Telecomunicações (CBT/1962) a fim de se ajustar à chegada da televisão, aliados ao 

emaranhado de leis conflitantes, podem causar uma falsa impressão sobre as reais 

possibilidades de participação da Sociedade Civil nas decisões sobre as Políticas Públicas 

de Comunicação. 

No entanto, todos as reivindicações que visam democratizar a comunicação no 

Brasil acabam inviabilizadas pelas estratégias empresariais ou ficam engavetadas esperando 
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pela regulamentação. Como exemplo vale lembrar a luta para viabilização do Artigo 224 da 

Constituição Federal de 1988. Regulamentado em 1991, o artigo prevê o Conselho de 

Comunicação Social como órgão da sociedade civil para auxiliar o Congresso Nacional nos 

assuntos relacionados à Comunicação. Mesmo após sua regulamentação este item da Carta 

maior do país enfrentou todo tipo de pressão para a sua viabilização. Somente depois de 14 

anos de espera, é que o órgão foi constituído e empossado em junho de 2002.  

Durante o seu primeiro mandato (2002/2004), os mesmos interesses, em prol da 

pluralidade de propriedade e da programação dos meios de comunicação no Brasil, ou 

contra ela, estiveram presentes nos debates do Conselho. Esse foi o caso da proposta de 

Regionalização da Programação, que está previsto no artigo 221 da Constituição Federal e 

tem sua viabilização, veladamente, impedida pelos concessionários da mídia.  

As estratégias utilizadas no interior do CCS pelos diferentes grupos de interesse - de 

um lado os concessionários e de outro os setores interessados na viabilização da proposta 

de regionalização – serão analisadas por este trabalho. A análise desse debate é utilizada 

como base para as conclusões sobre o caráter do próprio CCS.  

 

Sobre a metodologia 

Diante da dubiedade ou duplicidade do discurso empresarial durante os trabalhos na 

Comissão de Regionalização, julguei necessário utilizar a análise retórica que segundo 

Reboul (2004) deve ser compreendida como a arte de persuadir ou convencer pelo discurso 

e levar alguém a crer em alguma coisa. De acordo com Leach (2003, p. 297), a Análise 

Retórica é a reconstrução da intenção dos autores e locutores. O autor considera essa 

intenção como estando “atrás” das mudanças de comportamento ou das atitudes. 

Para realizar a análise, tendo como referencial os autores citados anteriormente, 

levei em consideração os trechos de fala que objetivavam dar credibilidade ao próprio 

autor e ou locutor; apelar para a emoção e construir argumentos lógicos  que funcionam 

para convencer o outro de sua validade. 

No discurso chamado persuasivo, as falas analisadas podem ser consideradas 

integrantes do gênero deliberativo, que é mais encontrado na arena da política, onde “o 

debate se centra no melhor rumo possível de uma ação futura. Esta persuasão é orientada 

para o futuro e muitas vezes especulativa” (LEACH, 2003, p. 301). 



Essa definição foi utilizada para categorizar os argumentos dos conselheiros, em 

especial o ‘cânone da invenção’, explicitado por Leach (2003, p. 301), como aquele “que 

têm a ver com a questão da origem dos argumentos ou, de maneira mais clássica, como os 

oradores inventam argumentos em relação a determinados objetivos”.  

Esse cânone se subdivide em três formas de argumentação: etos, patos e logos, que 

são assim definidos por Reboul (2004, p. 48-9): “ etos é o caráter que o orador deve 

assumir para inspirar confiança no auditório, pois sejam quais forem seus argumentos 

lógicos, eles nada obtêm sem essa confiança. [...]  patos é o conjunto de emoções, paixões e 

sentimentos que o orador deve suscitar no auditório com o seu discurso [...] logos diz 

respeito a argumentação propriamente dita do discurso”. 

Ao considerar que a Regionalização foi um tema encaminhado para o Conselho a 

fim de receber um parecer em regime de urgência e que o auditório se tratava de um 

público qualificado (conselheiros) usamos, como referência, a constatação de Reboul 

(2004, p. 91), que afirma que “a retórica em si compõe-se de dois elementos: 

argumentativos e oratório”. E continua o mesmo autor: “a importância da oratória é maior 

quanto mais urgente for a questão, mais restrito o acordo prévio, e menos acessível à 

argumentação lógica do auditório”.  

 

Corpus para a Análise Retórica 

Como corpus de Análise Retórica, seleciono os discursos de dois conselheiros, 

sendo um representante dos empresários e outro da sociedade civil organizada, que constam 

na íntegra nas atas da reunião da Comissão de Regionalização, iniciada no dia 09 de março 

de 2004, interrompida e retomada no dia 16 do mesmo mês. Essa escolha se deu devido a 

essa reunião ter sido realizada para elaborar o parecer que seria apreciado pela reunião 

plena do CCS. Anteriormente, a Comissão de Regionalização do CCS havia realizado mais 

três atividades: uma reunião no dia 01 de dezembro de 2003 e duas audiências públicas: a 

primeira, no dia 02 de março de 2004 e, a segunda, seis dias depois, no dia 08 de março. 

No entanto, ao optar pela Análise Retórica para decifrar a intencionalidade dos 

discursos, estou ciente de que também estruturo o meu próprio discurso a partir da retórica 

analisada e me coloco como sujeito ativo na pesquisa. Dessa forma, é preciso considerar-se 

o alerta feito por Salviano Júnior (1993, p. 05): “[...] não cabe apresentar a análise retórica, 



por contraposição ao discurso retórico, como elemento objetivo, capaz de eliminar a 

subjetividade própria do discurso a que se aplica”.   

Portanto, como este é um trabalho qualitativo e tem como objeto de análise o CCS, 

procuro, com base na metodologia apontada, interpretar os dados sob o contexto desse 

Conselho, sem a preocupação de isentar-me em relação ao objeto pesquisado. 

 

14 anos a espera da Regionalização da Programação 

O Inciso III do artigo 221 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a 

regionalização da produção cultural, artística e jornalística será garantida de acordo com 

percentuais estabelecidos em lei. O Projeto de Lei 256/91, depois transformado em PL 

59/03, de autoria da deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), além de regulamentar esse 

Inciso, trata também do Inciso II, que define a necessidade de promoção da cultura nacional 

e regional e o estímulo à produção independente que propicie a sua divulgação pelo sistema 

de radiodifusão existente no país. 

Esses dois mandamentos específicos, presentes nesse artigo da Constituição Federal, 

foram resultado de amplo processo de mobilização das entidades representativas da 

sociedade civil durante o processo de elaboração da Constituição de 1988. 

Logo depois de prevista na Constituição Federal de 1988 e antes da apresentação do 

Projeto da deputada Jandira Feghali, as deputadas Beth Mendes (PT-RJ) e Lídice da Mata 

(PMDB-BA) já haviam protocolado a proposta para a regulamentação da regionalização 

junto à Câmara Federal. No entanto, como a proposição não foi encaminhada naquele 

momento para o debate dos parlamentares, só foi reapresentada, com algumas 

modificações, em 1991. 

Posteriormente, o Projeto ficou atrelado por um longo tempo ao Projeto de Lei de 

Imprensa, que também estava em tramitação na Câmara Federal. Somente depois de 1995, 

quando passou a tramitar de forma autônoma, é que foi analisado pelas Comissão de 

Constituição e Justiça; Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e pela Comissão de 

Educação, Cultura e Desporto, responsáveis pela análise do mérito e constitucionalidade 

das proposituras, antes de serem apreciadas de forma definitiva, pelos deputados. 

Durante o período de tramitação na Câmara Federal, a proposta foi alvo de muitas 

negociações com todos os segmentos e interessados no tema (entidades da sociedade civil, 



empresas, artistas e outros profissionais), até chegar a um consenso para que sua aprovação 

fosse viabilizada.  

No dia 13 de agosto de 2003, a Comissão de Constituição e Justiça deu parecer 

favorável à redação resultante das negociações realizadas, o que propiciou condições para 

que o tema passasse a ser debatido no Senado Federal, conforme tabela a seguir: 

Modificações sofridas pelo PL 256/91 

Proposta original Proposta negociada na Câmara 
Tópico 01 

⇒ Exibição obrigatoriamente das 7:00 
às 23:00 horas4 de programas 
culturais, artísticos e jornalísticos 
totalmente produzidos e emitidos no 
local de sua sede. 
 

 
⇒  Exibição no horário das 5:00 às 
24:00 horas de programas culturais, 
artísticos e jornalísticos totalmente 
produzidos e emitidos nos estados 
onde estão localizadas as sedes das 
emissoras e/ou suas afiliadas. 

Tópico 02 
⇒ Um mínimo de 30% (trinta por 
cento) de programas culturais, 
artísticos e jornalísticos totalmente 
produzidos e emitidos no local de sua 
sede, sendo um mínimo de 15% 
(quinze por cento) de programas 
culturais e artísticos e um mínimo de 
15% (quinze por cento) de programas 
jornalísticos. 
 

 
⇒  22 horas semanais no caso de 
emissoras que atendam áreas 
geográficas com mais de hum milhão e 
quinhentos mil domicílios com 
televisores, 17 horas semanais para 
aquelas com menos de hum milhão e 
quinhentos mil domicílios com 
televisores e 10 horas semanais para 
as localidades com menos de 
quinhentos mil domicílios com 
televisores. 

 
Tópico 03 

⇒ As emissoras de rádio e televisão 
terão prazo de 06 (seis) meses, a 
contar da publicidade da Lei, para 
adaptar suas programações aos 
percentuais definidos na lei. 

 
⇒  As emissoras de rádio e televisão 
terão prazo de 02 dois anos para 
adaptar suas programações aos 
percentuais definidos na Lei. 

Tópico 04 
⇒ O não cumprimento dos 
percentuais mínimos fixados nesta lei 
por parte das emissoras de rádio e 
televisão implicará a aplicação das 
seguintes penalidades: Multa; 
suspensão da concessão e havendo 
reincidência cassação. 

 
⇒  O não cumprimento dos 
percentuais mínimos fixados nesta Lei 
por parte das emissoras de rádio e 
televisão implicará, sucessivamente, a 
aplicação das seguintes penalidades: 
advertência; multa; suspensão da 
concessão. 
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A pedido do presidente do CCS, José Paulo Cavalcanti Filho, encaminhado ao 

Presidente do Senado, para que o Conselho tivesse a oportunidade de manifestar-se em 

relação ao Projeto de Lei da Câmara nº 59/2003 em tramitação, o CCS recebe a resposta 

positiva da presidência do Senado, em novembro de 2003. A partir dessa nova necessidade, 

foi constituída no CCS a Comissão de Regionalização da Programação com seis 

integrantes: Paulo Machado de Carvalho Neto (representante das Empresas de Rádio); 

Roberto Wagner Monteiro (representante das Empresas de Televisão) e Francisco Pereira 

da Silva (representante da categoria profissional dos radialistas). Estiveram ausentes a 

conselheira Berenice Isabel Mendes Bezerra (representante da categoria profissional dos 

artistas) e os conselheiros Alberto Dines e Carlos Chagas, representantes da sociedade. 

 

O discurso legalista dos “donos” da mídia  

A posição do emp resariado brasileiro na área de rádio e TV, a qual compreende 

esses veículos apenas como um negócio, passando longe da possibilidade de qualquer 

discussão do interesse público nesses meios de comunicação de massa, não é novidade. O 

novo aqui é a tentativa de demonstrar como o discurso desse setor foi articulado no 

Conselho para impedir que uma medida tão essencial à democratização da comunicação, 

como é o caso da regionalização da programação, fosse veladamente sabotada e obstruísse, 

dessa maneira, a tramitação no Senado Federal. 

É sempre importante relembrar o fato de que os representantes do empresariado que 

usam a palavra, insistentemente, nos espaços de debate do Conselho, em nenhum momento, 

colocam-se explicitamente contra a regionalização. Durante os debates, por exemplo, o 

então presidente da Abert, Paulo Machado de Carvalho Neto, que tem o discurso aqui 

analisado, ressalta: “[...] somos absolutamente favoráveis à programação regional, desde 

que possam haver regras que possam ser cumpridas pelas partes.”5 A crítica deles é 

sempre voltada ao Projeto de Lei e o argumento mais forte é o da inconstitucionalidade e 

inviabilidade. 

Paulo Machado sempre procura reafirmar a sua própria autoridade (etos) 6 e, ao 

mesmo tempo, seduzir os outros membros da Comissão, quando faz um apelo à autoridade 

                                                 
5 Todos os grifos deste capítulo são do autor. 
6 De acordo com a classificação feita por Reboul (2003), conforme metodologia já apresentada nesta neste 
artigo. 



individual de cada conselheiro. Essa postura vai permear toda a sua fala: “[...]temos hoje 

uma posição profissional, coerente, real, feita por profissionais que somos[...].”  

Na verdade, o conselheiro quer reforçar a sua própria autoridade, entretanto, sempre 

o faz usando o “nós” no lugar de “eu” para tentar seduzir aqueles que não defendem o 

mesmo ponto de vista dele. Além disso, o representante dos empresários, para mais uma 

vez tentar se aproximar dos demais conselheiros, nega sua própria origem como 

representante da principal entidade empresarial, que é a Abert: “[...]nenhum de nós chegou 

a este Conselho por representar esta ou aquela entidade. Chegou, sim, em função de um 

currículo pessoal[...].” 

Para demonstra- lo, mais uma vez se coloca em uma posição de aparente 

neutralidade: “[...] estou falando de coração aberto, sem me colocar como representante 

de nenhum entidade; não quero defender o interesse individual de ninguém[...].” Esse 

discurso de suposta neutralidade do conselheiro, sob uma aparente posição “acima do bem 

e do mal”, lembra a estratégia discursiva amplamente utilizada pelos meios de comunicação 

de massa para amenizar os conflitos sociais. 

Ainda, para tentar confundir ou seduzir o auditório, usa até o termo “companheiro”, 

que é característico da linguagem de grupos organizados de esquerda, e que, muitas vezes, 

já foi ridicularizado pela própria mídia que ele representa.  

  No entanto, quanto à argumentação lógica (logos)7 que justifica sua posição 

contrária ao projeto, fica evidente que as preocupações desse conselheiro estão totalmente 

à margem de qualquer vinculação com as propostas defendidas pelo representantes das 

categorias profissionais da Sociedade Civil. Em nenhum momento, Paulo Machado 

demonstra preocupação com o coletivo, ou seja, não reconhece que a regionalização da 

programação é uma reivindicação da Sociedade Civil por meio de suas organizações, que 

deve ser regulada pelo Estado.  Quando se refere, mesmo que indiretamente ao interesse 

público, é para criticar o PL: “[...] pretendemos, sim, fazer com que o povo brasileiro tenha 

acesso efetivo ao produto brasileiro [...] feito por produtor independente brasileiro, o que 

não está dito[...] no projeto.” 

 Ainda em relação à proposta em debate, Paulo Macha do ressalta a importância 

dela: “[...]talvez seja, de todos os assuntos abordados pelo Conselho aquele que se reveste 

                                                 
7 id., ib. 



de maior importância[...].” Entretanto, a justificativa do conselheiro para tal opinião, mais 

uma vez, está distante de qualquer aspecto relativo ao interesse público, como o reforço da 

identidade cultural e a divulgação da produção independente nacional. O conselheiro 

preocupa-se apenas com o interesse econômico do setor que representa. Considera o tema 

tão relevante porque, segundo suas palavras, é aquele que: “[...] atinge ou interfere 

diretamente na atividade profissional de cada um de nós.” 

Aliás, as questões que se referem aos aspectos econômicos ligados aos interesses 

privados dos “donos da mídia” ocupa a maior parte das falas do presidente da Abert, o qual 

reivindica “estímulo para quem exibe”. Ora, mais estímulo do que as emissoras de 

televisão comerciais desse país já receberam dos sucessivos governos, é impensável. 

Esquece o conselheiro, ou finge esquecer que o primeiro e grande estímulo para a TV 

Globo, só para citar um exemplo, veio do Regime Militar e do acordo com a Time-Life8.  

Sobre o Projeto de Lei em discussão, a estratégia do representante empresarial é a 

busca incessante para desqualificá-lo, tanto quanto a sua viabilidade : “[...] esse projeto, 

pelas razões mais diversas, acabou não atingindo seus objetivos [...]” como quanto à 

legalidade: “Vejo sim problemas gravíssimos de inconstitucionalidade do projeto”. 

Paulo Machado questiona também se houve realmente algum tipo de acordo antes 

de o projeto ser aprovado na Câmara dos Deputados: “[...] não vi esse acordo, porque 

houve quatro depoimentos de quatro redes de televisão aqui e as quatro sem concordância. 

Acordo como? Não sei onde houve esse acordo.” O Conselheiro tenta ocultar que esse 

projeto passou por todas as comissões da Câmara dos Deputados antes de ser aprovado e 

que, nesses espaços, houve, sim, a participação dos representantes dos empresários, como 

já o foi demonstrado no início deste capítulo, mesmo porque, sabe-se que o lobby desse 

setor no Legislativo é permanente. 

Assim, o esforço dele foi colocar-se na posição de responsável pela construção de 

um consenso, mas apenas o que interessava a ele e ao setor que representa, o empresariado. 

A forma de construção de uma proposta conjunta no CCS sugerida pelo conselheiro, só 

seria possível com mudanças, acréscimos ou supressões aos itens do projeto que, a seu ver, 

estavam equivocados ou eram inconstitucionais.  

                                                 
8 Sobre a ajuda que a TV Globo recebeu dos Militares e o acordo com a Time-Life, ver capítulo 2 desta 
dissertação. 



No entanto, as mudanças propostas vinham sempre como forma de inviabilização 

da votação no Senado e para desfigurar os propósitos da Lei. O presidente da Abert 

procura sempre demonstrar, em seu discurso, a idéia de que, qualquer outro 

encaminhamento seria o trajeto mais fácil, porém improdutivo e irresponsável: “Trata-se 

de pegar o abacaxi aqui, e devolvê-lo para lá e lavar as mãos.”  

 

Na defesa da regionalização o confronto dos interesses  

A defesa do interesse público, o reforço da identidade nacional e a democratização 

da comunicação por meio da pluralidade das vozes são os principais argumentos que vão 

permear os discursos daqueles que defendem a regionalização. Mesmo quando, em alguns 

momentos, deixam claro que o projeto não é o ideal e, sim, o possível, são incisivos em 

valorizar e defender o trabalho coletivo de muitos grupos da sociedade civil o qual resultou 

na construção do PL 59 de 2003. 

Será exposta, a seguir, a Análise Retórica de um dos discursos mais expressivo 

proferido durante os trabalhos da Comissão de Regionalização da Programação, proferido 

pela conselheira Assunção Hernandes Moraes de Andrade.  

Assunção Hernandes, mesmo como suplente no CCS, esteve presente e participou 

ativamente em todas as discussões da Comissão sobre o tema. Sua posição foi a mais 

contundente em defesa da regionalização, com os melhores argumentos, com mais 

embasamento de dados e exemplos da realidade. A fala da cineasta é, em muitos trechos, 

acima de tudo, emocionada: “dizer que é reserva de mercado querer 15 minutos por dia 

para a produção independente de audiovisual? Pelo amor de Deus, isso é uma afronta!”. 

Assunção Hernandes deixa claro em seu discurso que se aquele não é o projeto dos 

sonhos dos concessionários, também não o é do grupo que representa. Para a cineasta, o 

segmento profissional, ao qual pertence, fez um grande esforço ao abrir mão, no PL, da 

reivindicação de que o cinema nacional tivesse uma participação no faturamento com a 

publicidade da televisão: “Essa é a forma que conseguimos fazer passar, depois de muita 

discussão e de desistir de muitas coisas também [...] Queríamos incluir já o percentual de 

participação em co-produção, que é proposta do Gedic9, ainda em andamento, mas 

abrimos mão disso, que para nós era muito importante.” 

                                                 
9 Grupo Executivo de Desenvolvimento da Indústria do Cinema. 



Ao ressaltar o processo coletivo e listar as entidades que participaram da construção 

do PL, salienta, também, a demora de tramitação do projeto “[...] há treze anos estamos 

sendo dilapidados[...].” Essa lentidão é resultado do enfrentamento que os grupos 

vinculados ao setor do cinema, da produção independente e da Sociedade Civil em geral,  

tiveram que fazer para  desbloquear a discussão com o mesmo grupo representante dos 

empresários que, no CCS, fazem o discurso da ilegalidade: “O que está incomodando esses 

quatro conselheiros? Sabemos aquilo de que não gostam, mas não sabemos aquilo de que 

gostam. [...] gostaria de ouvir, se me permitissem, o que é possível ter nesse projeto, já que 

sei o que incomoda”, enfatiza. 

Em seguida, aborda as questões de mérito, nas razões fundamentais do PL, de forma 

muito direta, e afirma que o trabalho do CCS é verificar conteúdo: [...] Precisamos levar ao 

público menos Big Brother, menos coisas que não colaboram tanto para cumprir a 

Constituição. Neste momento, não vejo nenhum concessionário preocupado em cumprir a 

Constituição.  

Com esse argumento, a conselheira deixa claro que o discurso dos empresários, ao 

apelarem para a preocupação com os aspectos de ordem constitucional, está carregado de 

hipocrisia , pois quem atua contra os preceitos estabelecidos pela Constituição brasileira são 

esses mesmos empresários. Desde 1988, o lobby empresarial trabalha contra a 

regulamentação dos vários itens presentes no capítulo V da Carta maior do país, que trata 

da Comunicação Social, entre os quais estão a regionalização da programação e a criação 

do próprio Conselho. 

Sem rodeios e meias palavras pontua as questões que considera importantes no 

debate. O primeiro ponto é a falta de espaço para outras vozes na mídia: “Assim, o povo 

brasileiro finalmente terá acesso à obra audiovisual, que há anos e anos lhe é negada, pelo 

número insuficiente de salas de cinema, como todos nós sabemos”. 

Questiona a discussão inoportuna sobre a legalidade do PL: “Pela primeira vez, os 

concessionários trazem a questão da constitucionalidade. Entendo que isso não faz sentido, 

não é o momento”.  

 Para desnudar de forma definitiva, as pretensões escusas dos representantes dos 

concessionários da mídia, a conselheira também ressalta que não deveria ser colocada, 

naquele debate, a questão da invasão dos conglomerados de mídia: “As questões 



levantadas com relação a nacionalidade das empresas, da defesa das empresas nacionais, 

das quais compartilhamos, são muito relativas”.  Passa, então, a demonstrar a contradição 

entre discurso e prática dos empresários. Lembra que a Rede Globo de Televisão, por 

exemplo, já estava associada a diversos grupos estrangeiros, entre eles: Rupert Murdoch, 

que é o proprietário da Sky e da Fox; Bill Gates, da Microsoft, na Net; os canais Telecine, 

com Studios Universal, Paramount, MGM, Fox, Dreamworks, USA e a General Electric, 

que são a maior porta de entrada da cinematografia norte-americana na televisão brasileira. 

Explica que, para criar o Portal Globo, a empresa se associou à Itália Telecom a qual 

também foi associada à Globo no serviço de Pager Teletrim; bem como a Victor 

International, a empresa de transmissão de dados Incom. A Telefônica da Espanha é 

proprietária da Indemol, sócia da Globo nos programas “No Limite”, “Big Brother” e 

“Fama”. A própria gráfica da Globo é associada à multinacional R. R. Donaly. “[...] Então, 

essa relatividade leva-me a concluir que colocaria em discussão, no momento adequado, 

esse compromisso que as concessionárias pedem para o nosso setor, ou seja, a fidelidade à 

nacionalidade da empresa”.  

Diante desse contexto, o argumento mais contundente da conselheira, e até mais 

emocionado, é quanto à marginalização que os empresários colocam a exibição da 

produção independente nacional: “Pelo amor de Deus! Sinto-me absolutamente indignada 

com isso. Agem como se fôssemos párias, marginais, como se não estivéssemos trazendo a 

cara do povo brasileiro, que quer se ver”.  

Com esse desabafo, a conselheira enfatiza que as emissoras de televisão pagam 

pelas novelas e filmes enlatados de qualidade duvidosa, mas querem saber o quanto vão 

ganhar e de quem, por produções nacionais as quais reforçam a identidade do povo 

brasileiro. Finalmente, Assunção afirma que a aprovação do PL é a única forma que a 

produção independente nacional tem de sair das salas de cinema dos shoppings centers e 

chegar à casa dos milhões de brasileiros, que não têm dinheiro para freqüentar tais locais. 

 

 

Parecer desmascara concessionários  

O relatório dos trabalhos e o parecer elaborados pela Comissão de Regionalização, 

aprovado por três votos a dois, foi apresentado na reunião ordinária do Conselh o, do dia 03 



de maio de 2004, e recomendada ao Senado Federal a urgente aprovação do Projeto de Lei 

da Câmara 59 de 2003. Berenice Isabel Mendes Bezerra, que durante os trabalhos se 

limitou a presidir a Comissão; na apresentação do documento, faz uma exposição detalhada 

de toda a tramitação do PL, das polêmicas verificadas e do posicionamento da maioria da 

Comissão.  

Depois de relatar o processo e os aspectos de negociação na Câmara Federal e as 

entidades envolvidas, o relatório deixa explícito que os empresários de forma premeditada e 

deliberada, mudaram de posição para protelar a discussão do PL: “Quando o processo foi 

remetido ao Conselho de Comunicação Social, foi como se, infelizmente, uma borracha 

tivesse sido passada por tudo que foi acordado na Câmara Federal. Em relação ao 

posicionamento dos empresários, a conselheira é incisiva em seu relatório: “Não interessa. 

Para uma boa parte do empresariado brasileiro, ainda que se trate de um mandamento 

constitucional, não interessa”. 

A partir daí, o documento procura demonstrar a falsidade do argumento de 

inconstitucionalidade do termo “obrigatoriedade” presente no artigo 2º do Projeto de Lei e 

é finaliza afirmando que, 

A Comissão de Regionalização e Qualidade da Programação do Conselho 
de Comunicação Social recomenda ao Senado Federal que se assegure 
constitucionalmente que o conjunto da televisão brasileira possa produzir 
e exibir uma programação multifacetada, original, de grande relevância 
cultural, que gere milhares de empregos, que fomente o desenvolvimento 
das diferentes regiões do País, de modo que o povo brasileiro possa 
orgulhar-se da sua capacidade de se mostrar e se reconhecer amplamente 
através do veículo mais poderoso do País. Assim, recomenda à 
Comissão10 urgente e imperioso referendo do Senado Federal ao Projeto 
de Lei da Câmara nº 59, de 2003. 

 

Esse parecer foi aprovado por sete votos favoráveis e cinco contrários. Votaram pela 

aprovação do parecer: 

•  Francisco Pereira da Silva (categoria profissional dos radialistas) 

•  Berenice Isabel Mendes Bezerra (categoria profissional dos artistas) 

• Geraldo Pereira dos Santos (Categoria profissional de cinema e vídeo) 

• Alberto Dines (sociedade civil) 

• Ricardo Moretzsohn (sociedade civil) 
                                                 
10 Referência à Comissão de Educação do Senado Federal. 



• Regina Dalva Festa (sociedade civil-suplente de Carlos Chagas) 

• Frederico Barbosa Ghedini (categoria profissional dos jornalistas- suplente de 

Daniel Herz)  

  Os votos contrários ao parecer, elaborado pela maioria da Comissão de 

Regionalização, foram dados pelos seguintes conselheiros: 

• Paulo Machado de Carvalho Neto (empresas de rádio); 

• Roberto Wagner Monteiro (empresas de televisão); 

• José Alberto Fogaça de Medeiros (empresas da imprensa escrita); 

• Fernando Bittencourt (engenheiro com notório conhecimento); 

• Jayme Sirotsky (sociedade civil).  

Amparado pelo Regimento Interno do Conselho, que prevê o voto do presidente 

apenas na ocorrência de empate, o presidente José Paulo Cavalcanti Filho (Sociedade civil) 

não votou. No entanto, ressaltou depois da votação que via o projeto como insuficiente. Por 

isso, na opinião dele, necessitava-se de um esforço no Senado para fazer com que a redação 

pudesse corresponder aos interesses reais de valorização da produção independente e da 

produção regional. É importante ressaltar que essa posição convergia com o que era 

defendido pelos empresários. Caso tivesse ocorrido um empate no Conselho, o voto de 

minerva do presidente, representante da Sociedade Civil, favoreceria os interesses 

protelatórios dos empresários. 

Um ano e meio depois de encaminhado ao Senado pelo CCS o parecer favorável ao 

PL 59/03; não há, ainda, como saber se ele ajudou ou não na sua aprovação, já que o 

projeto encontra-se desde maio de 2005 e até o fechamento desta pesquisa 

(novembro/2005) aguardando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, presidida 

pelo senador César Borges (PFL-BA). 

 

Conclusão 

O debate sobre o PL 59 de 2003, que institui a regionalização da programação foi 

suficiente par desnudar o comportamento dos concessionários diante de propostas concretas 

de democratização de comunicação, mas serviu também para confirmar os limites do CCS e 

revelou uma crise de identidade desse organismo. 



A Lei 8.389/91, que regulamentou o Conselho, estabeleceu em seu Art. 2º que o 

órgão tem como atribuição a realização de estudos, pareceres, recomendações e outras 

solicitações que lhe forem encaminhadas pelo Congresso Nacional a respeito do Título 

VIII, Capítulo V, da Constituição Federal, que trata da Comunicação Social. 

 De uma forma ou de outra, os questionamentos e as reflexões são freqüentemente 

feitas pelos diversos membros do CCS, sejam representantes dos empresários, categorias 

profissionais ou da sociedade civil. Constata-se que tais atitudes vieram à tona não só 

devido à importância desse tema para a democratização da comunicação, pelo fato de o 

assunto se apresentar com possibilidades reais de encaminhamento definitivo junto ao 

Poder Legislativo, mas também pela imaturidade natural por ser esse órgão uma novidade 

em termos de comunicação no Brasil e pela incumbência limitada que recebeu. 

Essa crise de identidade do CCS permitiu que a estratégia de protelação dos 

empresários por meio do debate de ordem constitucional, em um primeiro momento, 

obtivesse um certo êxito ao estabelecer a confusão entre os conselheiros. Vale lembrar que 

a insistência dos representantes empresariais era sobre a necessidade de o Conselho emitir 

um parecer sobre os aspectos legais, fugindo do debate sobre o mérito.  

A confusão estabelecida por essa estratégia, durante o debate polarizado, contribuiu 

para que, em boa parte a discussão ficasse presa às questões relacionadas à competência do 

órgão e à incerteza do que deveria ser, de fato, encaminhado. No entanto, mais dois 

aspectos merecem ser ressaltados nessa questão e servem como dedução de que não cabe a 

esse órgão, tal como está definido seu caráter, a discussão da legalidade: um primeiro 

aspecto diz respeito ao seu caráter meramente consultivo. Como órgão auxiliar e não 

deliberativo, é evidente que ao querer discutir os aspectos legais de um Projeto de Lei, o 

CCS está se sobrepondo às competências das comissões de Constituição, Justiça e Redação 

da Câmara e do Senado Federal que possuem justamente essa função. 

O segundo aspecto é a incompatibilidade das competências do CCS, mesmo que 

reduzida, em relação à estrutura de trabalho disponível e o perfil de seus componentes. 

Como órgão auxiliar, o Conselho não possui uma estrutura técnica, com profissionais 

específicos para a emissão de pareceres técnicos como o de ordem constitucional, o que 

deixa parte dos conselheiros prejudicada nas decisões e nos encaminhamentos.   



Portanto, verifica-se que o debate em torno da regionalização da programação, tema 

de muita relevância para o interesse público e que pode alterar, substancialmente, o modelo 

de comunicação existente no país, permitiu demonstrar que os empresários utilizaram o 

Conselho como mais um espaço de protelação desse debate. 
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