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Resumo 

 

Com base em pesquisa qualitativa, a autora investiga se a concepção de TV pública 

ideal para a sociedade brasileira comporta a presença da publicidade. O trabalho é uma 

reflexão sobre as fronteiras percebidas entre as esferas públicas e privadas neste meio. 

Analisa em que medida a venda de espaços publicitários à iniciativa privada, na 

estratégia de sustentabilidade financeira da TV pública, pode suscitar preocupações 

éticas no público-cidadão. Mais especificamente, investiga como esta audiência entende 

e acolhe os diferentes formatos de publicidade nesta paisagem midiática. 
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O papel da televisão pública
3
 

 

A televisão pública deve contribuir para o equilíbrio do sistema de comunicação de uma 

nação, funcionando como um contrapeso ao sistema privado e fomentando a democracia 

e a cidadania através da promoção da cultura, do conhecimento e da informação de 

forma universal, ética e independente, com altos padrões de qualidade programática. 

Isto é o que se pode sintetizar, a partir de diferentes idéias e conceitos de pensadores 

sobre o assunto, ainda que não pareça uma tarefa simples. 

 

Todos esses ideais, de certa forma, imbricam-se, influenciam-se, potencializam-se e 

parametrizam-se uns aos outros. Ao analisá-los individualmente, sempre se corre ainda 
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o risco de, começando com um, passarmos a outro. A idéia não é, aqui, nessas poucas 

páginas, esgotar o debate ou chegar a consensos definitivos, mas sim contextualizar o 

cenário midiático do nosso objeto de análise – a publicidade comercial presente na 

televisão pública. 

 

A presença da propaganda na TV pública 

 

Perante a nobre missão de uma televisão pública, rapidamente esboçada acima, por que 

refletir sobre a propaganda? Porque ela é uma das formas de financiamento da televisão, 

seja ela comercial ou pública. No mundo todo existem sistemas públicos de 

comunicação com maior ou menor participação desta receita no seu modelo de 

sustentabilidade financeira.  

 

Diante da escassez de recursos públicos, dependendo do país analisado, a publicidade 

vem se mostrando uma das formas alternativas de financiamento da televisão pública, 

paralelamente à prestação de serviços e à comercialização de seu acervo.  

 

Constata-se, contudo, que a publicidade enquanto forma de financiamento da televisão 

pública ainda é um tema controverso na sociedade. A propaganda tende a ser vista como 

uma “visitante tolerada”
4
, que garante a viabilização de um projeto maior mas deixa um 

rastro de questionamentos, gerando discussões ideológicas, éticas e pragmáticas 

especialmente entre os agentes envolvidos na estratégia e viabilização deste meio de 

comunicação. 

 

É factível isolar a TV pública totalmente da esfera comercial? É inegável que a televisão 

contribui para a reprodução de ideias e, assim, corre o risco de reproduzir conteúdo 

influenciado por interesses específicos. Seria a publicidade um agente para o 

estabelecimento uma “agenda” de conteúdo velado e incontrolável? O meio – o 

financiamento privado – justificaria o fim – a subsistência de uma TV sem fins 

lucrativos? 

                                                
4 SEPSTRUP, P. apud LEAL FILHO, L. A melhor TV do mundo. São Paulo: Summus, 1997, p. 25. 
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“Quem disse que não pode?” 

 

Do ponto de vista do financiamento, nenhuma das alternativas hoje 

existentes deveria deixar de ser considerada, com exceção do anúncio 

comercial, incompatível com a linguagem de uma televisão pública. O 

apelo ao consumo, conquistado através da emoção, é inconciliável 

com uma programação mais reflexiva, balizadora do modelo público.
 

(LEAL FILHO, 2007b) 

 

Vários pensadores posicionam-se claramente em relação a esse assunto. Na declaração 

de Leal Filho que acabamos de ler pode-se perceber um posicionamento favorável, 

porém não irrestrito. Ao longo deste artigo vamos investigar um pouco mais as opiniões 

acerca desta questão. 

 

Com o sugestivo título “quem disse que não pode?” próximo a uma foto de um copo de 

leite e uma manga, a TV Cultura apresenta suas práticas comerciais em seu website.
5
 A 

própria imagem – a anticombinação clássica dos dois ingredientes fotografados – já 

demonstra como o tema gera resistências até mesmo culturais. Apesar da foto 

provocativa, a página é tímida, quase insegura – sem muita retórica, informações, 

ferramentas virtuais ou recursos estéticos se comparada às páginas das emissoras 

privadas. Os formatos publicitários são limitados e estimula-se o conceito de 

patrocínio.
6
 Mais do que apenas tolerada, a área comercial é quase como que um 

visitante que se tenta esconder dos vizinhos. 

 

Eugênio Bucci já deixou clara sua posição em relação à presença da propaganda em 

meios públicos de televisão, tanto em livros como em artigos. Ele não defende essa 

prática. 

 

(...) os anúncios modificam a própria qualidade da programação. Eles 

promovem profundas alterações de ordem estética, porque tendem a 

ditar ao conteúdo editorial os parâmetros do discurso publicitário. 

Isso, que ninguém duvide, afeta a imagem da identidade da 

                                                
5
 “TV Cultura – práticas comerciais.” TV Cultura. http://www.tvcultura.com.br/captacao/tv_politicacomercial.asp 

(acessado em 10 de fevereiro de 2009). 
6 Cury, M. C. A. Limites do público e privado na paisagem midiática. Televisão pública: cidadania e consumo. São 

Paulo: ESPM, 2009. Anexo XI. 
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instituição. (...) O andamento dos comerciais determina a própria 

pulsação do que vai ao ar. É terrível, mas é assim (ninguém veicula 

publicidade impunemente), e tanto é assim que, do ponto de vista 

estético, as propagandas em excesso concorrem para esmaecer, aos 

olhos do público, a própria razão de ser da Cultura. (BUCCI, 2008b) 

 

Bucci, que é um agente ativo no debate sobre a comunicação pública no país e contribui 

construtivamente neste sentido, tende a ter uma visão determinista sobre o assunto. 

 

Todavia, nem todos os agentes deste debate, dentre os que defendem abertamente um 

sistema público de comunicação, compartilham desta visão. Celso Schröder, diretor da 

organização não governamental FNDC – Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação, diz que a publicidade, com o objetivo de garantir a independência das 

emissoras, não pode ser descartada. O FNDC considera admissível a arrecadação de 

receitas por meio da venda de patrocínios e divulgação de apoios culturais, algo como a 

publicidade institucional, “desatrelada” da venda de produtos. “Não queremos 

escravizar a programação pela publicidade, como acontece no modelo comercial, mas 

uma das possibilidades de financiamento tem que ser o comercial”, afirma. 
7
 

 

Nossos estudos
8
 avaliando diferentes emissoras públicas no mundo demonstram que 

não existe uma relação direta entre a presença da propaganda como fonte de receita e o 

sucesso no cumprimento da missão maior da instituição. A propaganda, sozinha, não 

consegue determinar o padrão tecno-estético e programático da televisão pública, 

estabelecido por um conjunto de diferentes fatores – e.g. gestão, orçamento e políticas 

públicas. 

 

Contudo, o caráter contraditório da estratégia de sustentabilidade financeira da TV 

pública por meio da venda de espaços publicitários à iniciativa privada poderia, a 

princípio, também gerar no público-cidadão certos dilemas éticos. Nossa investigação se 

interessou em conhecer o impacto desta prática em seus telespectadores. 

                                                
7“Entidades sugerem que impostos e publicidade financiem TV pública.” IDG NOW! 10 de maio de 2007. 
http://computerworld.uol.com.br/telecom/2007/05/10/idgnoticia.2007-05-10.3560529217 (acessado em 6 de fevereiro 

de 2009). 
8 Cury, M. C. A. Limites do público e privado na paisagem midiática. Televisão pública: cidadania e consumo. São 
Paulo: ESPM, 2009, p. 23-30. 
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Considerações metodológicas 

 

A escolha metodológica do pesquisador na condução do estudo foi realizar uma 

pesquisa de natureza social, qualitativa e descritiva. 

 

A opção pelo método qualitativo deu-se, não só, mas também a partir da crença de que o 

tema – “publicidade na TV pública” – é ainda pouco explorado academicamente. 

Acredita-se que uma pesquisa exploratória poderia melhor dar conta da complexidade e 

contemporaneidade do tema. 

 

Como este é um estudo de recepção e sua proposta foi compreender a perspectiva do 

público-cidadão acerca da publicidade na TV pública, acreditou-se que as entrevistas e 

grupos focais contribuiriam ainda, através do diálogo, para a captação do ponto de vista 

dos participantes. 

 

Desta forma, os seguintes procedimentos foram adotados na pesquisa: ampla revisão 

bibliográfica, na busca de conceitos e bibliografias clássicos sobre o tema; entrevistas 

com profissionais da área, de caráter exploratório; grupos focais de discussão; e, 

finalmente, a reflexão analítica sobre os dados obtidos. 

 

Os grupos de discussão, seguido da revisão teórica, foram os principais instrumentos de 

investigação desta pesquisa. As discussões foram registradas e transcritas.
9
 O 

pesquisador moderou pessoalmente os grupos. Os roteiros de discussão, assim como a 

discussão em si, seguiram a metodologia recomendada por Ricardo Thorton em seu 

livro sobre metodologia de grupos focais (2005).
10

  

 

A recepção da publicidade na TV pública 

 

Nossos grupos de discussão iniciaram o debate num plano mais conceitual. Ou seja, 

naquele momento pretendeu-se compreender o ideal de TV pública sem, entretanto, 

imaginá-la como uma “forma ideal” no sentido platoniano, mas, antes, averiguando-se a 

representação de TV ideal aos olhos do público-cidadão. “Falar sobre o que a mídia 

                                                
9 Cury, M. C. A. Limites... Anexo II. 
10 THORTON, Ricardo. Grupos de discussão. Grupos focais. Metodologia. Santa Maria: Facos-UFSM, 2005. 
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deve fazer só tem sentido se conhecidos os seus efeitos junto à sociedade”.
11

 Foram 

esses efeitos que procuramos captar. 

 

Num segundo momento, buscou-se investigar as questões éticas relacionadas ao 

consumo no ambiente midiático público. Num trecho de seu livro Ética na 

comunicação, em referência ao pensamento de Baudrillard, Barros Filho apresenta-nos 

a complexidade das discussões sobre o consumo na sociedade contemporânea. 

Buscamos olhar através deste contexto. 

 

O consumo é uma conduta ativa e coletiva, uma moral, uma 

instituição, um modo específico de socialização que passa para a 

mentalidade, para a ética e para a ideologia cotidianas. A recepção 

midiática é apenas uma engrenagem de consumo cultural que respeita 

todos os imperativos do sistema social de consumo como um todo. 

(BAUDRILLARD apud BARROS FILHO, 2003, p.9) 

 

Nesta parte da discussão, que foi bastante aprofundada, procurou-se tanto um 

entendimento da aceitabilidade da propaganda nesse espaço como discutir alguns 

limites a essa prática, seja em formatos, seja em produtos veiculados.  

 

Para evitar que os integrantes dos grupos influenciassem uns aos outros previamente, a 

dinâmica foi montada de forma a conhecer a opinião individual de cada um – através de 

questionário –, bem como a sua manifestação diante dos demais interlocutores. Nas 

duas situações, as opiniões tenderam a convergir para um mesmo posicionamento diante 

do fenômeno, sendo que a convergência em grupo foi maior ainda, com todos se 

influenciando mutuamente. 

 

De uma maneira geral, a publicidade em TV pública, tanto na pesquisa individual como 

na discussão, é muito bem acolhida. No início do debate manifestou-se certo espanto 

dos grupos quanto ao objeto da discussão, já que os participantes sequer concebiam uma 

televisão sem a presença da publicidade, que tende a integrar a paisagem midiática. 

Também credita-se essa surpresa ao fato de o sistema hegemônico de comunicação no 

Brasil ser o comercial, ao contrário do que ocorre em países europeus, acostumados 

                                                
11 BARROS FILHO, C. de. Ética na comunicação. São Paulo: Summus, 2003, p. 9. 
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com outra realidade. 

 

Se por um lado existe a macroconvergência, por outro, quando nos aprofundamos nos 

formatos, percebemos algumas divisões nos grupos. Depois de discutir a simples 

presença da propaganda nesse meio, apresentamos quatro formatos diferentes de peças 

publicitárias e procuramos entender as opiniões. Neste sentido, nesse ponto, a discussão 

foi interrompida por alguns minutos, nos quais os filmes foram apresentados em 

sequência aleatória. Foram eles: 

 

(a) Apoio Institucional – Mensagem publicitária sem qualquer conceito comercial 

veiculado. Apresentamos para os grupos o minuto final de um documentário sobre os 50 

anos da bossa nova no Brasil, seguido de um rápido conteúdo publicitário. A mensagem 

é eminentemente verbal, acompanhada por uma vinheta de cinco segundos do Banco 

Itaú como apoiador do programa: “Oferecimento Itaú, o banco que valoriza a cultura no 

Brasil”. 

 

12
 

 

O formato foi bem recebido. O Banco Itaú, nesse caso, foi percebido como a empresa 

que viabilizou financeiramente o programa, agregando atributos de responsabilidade 

social à instituição. A mensagem integra-se ao encerramento do programa. Os grupos 

não apresentaram resistências ao formato, ainda que tampouco tenham se empolgado 

em relação a ele. 

 

(b) Filme Institucional – Peça publicitária veiculando conceito/valores da instituição 

apoiadora: optou-se por um filme de 60 segundos da Companhia Vale do Rio Doce que 

elenca as contribuições da instituição para o Brasil. O filme apresenta uma abordagem 

                                                
12 Peça publicitária disponível no Arquivo da Propaganda sob número 312009 (www.arquivo.com.br). 
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eminentemente nacionalista e emocional, destacando a importância da empresa no 

mundo, a geração de empregos, sua responsabilidade social. 

 

13
 

 

Foi a peça mais bem recebida – uma unanimidade. Os grupos aprovaram a estética e o 

conteúdo, usando-a como exemplo do tipo de comercial que deveria estar presente nas 

televisões públicas. É sempre bom lembrar a diversidade sociocultural das pessoas 

envolvidas na pesquisa, entre as quais figuravam indivíduos de diferentes formações, 

graus de instrução e classe social. A seleção não foi feita sem propósito. Queríamos 

testar uma peça bem acabada, bem roteirizada, cuja produção apresentasse altos padrões 

de qualidade e com uma abordagem menos comercial e mais social. Sem deixar de 

reconhecer sua carga ideológica, no sentido marxiano da palavra ideologia, natural 

numa sociedade eminentemente capitalista em que ninguém é preservado da 

superexposição mercantilista, o filme soou ao público-cidadão-consumidor quase que 

como uma “uma ilha de bem-estar num mar de comercialismo”.
14

 

 

(c) Filme de Produto – Peça publicitária veiculando conceito/benefícios de um 

determinado produto patrocinador: foi utilizado filme de 60 segundos que apresenta o 

“lado Paris” e o “lado Dakar” do Mitsubishi Pajero como argumento para descrever 

minuciosamente todos os features (características/benefícios) do produto. Enquanto dois 

personagens distintos defendem sua preferência – um chef francês realça as boas 

características estéticas e um piloto brasileiro enumera os melhores atributos técnicos do 

veículo –, o filme apresenta as características do carro – tangíveis e intangíveis –, para 

tentar persuadir o telespectador de sua qualidade. 

 

                                                
13 Peça publicitária disponível no Arquivo da Propaganda sob número 310198 (www.arquivo.com.br). 
14 BLUMLER, Jay, apud LEAL FILHO, Laurindo. “A hora da TV pública: o contraponto necessário à hegemonia 

comercial.” Observatório do Direito à Comunicação. Texto relativo ao debate sobre “Missão das TVs públicas e 
perspectivas para o trabalho integrado” no I Fórum Nacional de TVs Públicas, realizado em Brasília, em maio de 
2007. 
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15
 

 

O formato da peça publicitária, descritivo, foi bem recebido, de uma maneira geral, mas 

aqui já houve duas manifestações contrárias, as quais julgamos dignas de nota. A 

resistência não se relacionou ao formato nem à categoria de produto, mas ao fato de o 

objeto ser um bem de altíssimo valor agregado.  Se o objeto fosse um automóvel de 

faixa de preço mais baixa, não viam problema. Contudo, essa posição, no calor da 

discussão foi “vencida” – os que a defendiam reviram sua abordagem ante a 

argumentação dos demais. 

 

(d) Filme de Venda (varejo) – Peça publicitária que veicula conceito/benefícios/preço/ 

condições de pagamento de um determinado produto de uma rede varejista 

patrocinadora. Foi apresentado um comercial típico, com objetivo de incremento de 

vendas a curtíssimo prazo, divulgando a venda de determinados produtos de informática 

pelas Casas Bahia. Em 30 segundos, muitas informações – como descrição das 

principais características de cada modelo de computador objeto da produção, preços a 

vista e condições de pagamento parcelado – são passadas em ritmo frenético pelo 

ator/locutor. 

 

16
 

 

Neste caso pode-se dizer que percebemos uma resistência robusta quanto ao formato, 

ainda que não majoritária. Se tomarmos a tabulação das respostas ao questionário 

                                                
15 Peça publicitária disponível no Arquivo da Propaganda sob número 306783. 
16 Peça publicitária disponível no Arquivo da Propaganda sob número 254560. 
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individual como referência,
17

 essa resistência chegou a quase 20%. Pode parecer pouco, 

mas durante a discussão foi suficiente para gerar uma polêmica dantesca.  

 

Por um lado, constatamos na pesquisa argumentos que eram totalmente a favor, tais 

como: “eu assisto o comercial da Bahia, eu tenho casa. De repente, preciso de um 

liquidificador, então não vejo onde isso vai afetar. A programação vai continuar a 

mesma; os programas são aqueles”; ou, ainda, “não importa se é um comercial da Bahia 

ou do Itaú, para mim o que vale é o resultado que ela vai trazer para a TV Cultura”; “eu 

acho válido (...) vivo num país capitalista (...) entra dinheiro, traz recursos”. Nesses 

casos, o público coloca-se em dois papéis – o de consumidor que tem necessidades e 

não vê mal em a Casas Bahia ajudar a supri-las e o de guardião da TV Cultura, que a vê 

como patrimônio da sociedade, patrimônio este que está carente e precisa de ajuda.  

 

Por outro lado, existem os que se manifestaram totalmente contra a presença de tais 

peças: “A Casas Bahia não deve ficar na Cultura”; “ela não é bem-vinda”; “não tem 

nada a ver com o perfil deles”; ou, ainda, “começa com a propaganda depois muda a 

programação e fica igual a Globo”. As opiniões polarizaram-se e não se amenizaram 

com a influência do grupo. Porém, obteve-se um dado interessante a partir de uma 

situação hipotética que a pesquisadora apresentou: e se o filme fosse uma produção de 

final de ano, mostrando os empregados, os clientes e também a importância social da 

instituição Casas Bahia, sem “vender” um produto? Automaticamente as resistências 

dissiparam-se – “Seria bem melhor”. A linguagem da espetacularização da venda 

imediata, o estímulo ao consumismo irrefreado, a repetição excessiva das peças 

publicitárias pareceram ser o que incomodava mais aqueles que se posicionaram contra.  

 

Outro ponto abordado nas discussões foi se haveriam categorias de produtos específicas 

que não deveriam figurar no ambiente da TV pública. Vários produtos – armas, 

cigarros, bebidas, bens e serviços relacionados a sexo – foram espontaneamente citados 

como inadequados para veiculação neste tipo de emissora. A restrição a produtos 

infantis não surgiu espontaneamente mas, quando ventilada, foi apoiada, especialmente 

pelas mães que participaram da pesquisa. 

 

                                                
17 Cury, M. C. A. Limites... Anexo V. 
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De modo geral, a propaganda é mais do que uma visitante tolerada.
18

 Ela não chega a 

figurar como convidada de honra mas faz parte da lista de convidados. A aceitabilidade 

irrestrita da presença da publicidade na televisão pública alcançou grande maioria 

(63%), seguida por indiferença ao fato (23%). Praticamente não existe rejeição, muito 

provavelmente porque todos nasceram assistindo TV com inserções de comerciais e, 

portanto, esse formato integra o imaginário de TV para eles. 

 

Reconhece-se aqui, desde já, que esta não é uma pesquisa quantitativa ou universal – e 

ela não tem pretensão de sê-lo. Também entendemos que o número de grupos poderia 

ser incrementado diante da relevância do tema.
19

 Não obstante, acreditamos que a 

pesquisa realizada cumpre o papel de apresentar uma reflexão inicial sobre o assunto, 

especialmente no sentido de revelar a aceitabilidade da presença do conteúdo 

publicitário privado na paisagem midiática pública. Mostra também que é fundamental 

entender melhor e estabelecer parâmetros para essa prática, de forma a garantir o 

cumprimento da missão dos sistemas públicos de televisão. 

 

Considerações finais 

 

Os estudos realizados durante esta pesquisa junto a diferentes agentes da sociedade – 

acadêmicos, profissionais do meio, ativistas sociais e telespectadores – demonstram 

claramente a necessidade de maior equilíbrio no sistema de comunicação brasileiro. Isso 

representa maior espaço para a rede pública de comunicação e relativa redução da 

hegemonia comercial.  Esse movimento faz-se necessário para resguardar o conceito de 

comunicação como condição democrática e de emancipação. Contribuir para a 

formação crítica da sociedade implica desenvolver não apenas a faceta consumidora 

mas também sua natureza cidadã.  

 

A definição do tipo ideal de televisão pública tende a ser bastante clara nos meios 

responsáveis por sua produção e no meio acadêmico. Uma televisão pública deve 

                                                
18 Referência às análises de Sepstrup (SEPSTRUP, Preben. “The economic dilemma of television advertising.” 
European journal of communication, 1986, p. 383-405). 
19 Foram organizados dois grupos, um com 8 e outro com 9 participantes, dentro da média recomendada pelos 
principais autores, conforme mencionado por Thorton (2005). Privilegiou-se a diversidade dentro do grupo, para 
evitar uma visão enviesada de um ou outro segmento da sociedade. Ainda que se reconheça que o número de grupos 
poderia ser maior, “não obstante, o mínimo são duas (reuniões necessárias) para poder realizar comparações e, se 

existem divergências muito marcadas entre estas, continuar até que se observe uma tendência à reiteração de 
informação” (THORTON, 2005, p. 18 e 69). Tais divergências não surgiram de forma marcante entre os grupos 
realizados, o que forneceu ao pesquisador certa margem de segurança. 
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contribuir para o equilíbrio do sistema de comunicação da nação, funcionando como um 

contrapeso ao sistema privado, fomentando a democracia e a cidadania através da 

promoção da cultura, do conhecimento e da informação de forma universal, ética e 

independente, com altos padrões de qualidade programática. Contudo, a sociedade em 

geral foi pouco exposta ao tema e não teve chance de conhecer na prática esse 

fenômeno, pois mesmo em São Paulo, onde contamos com a TV Cultura, a mais bem 

sucedida televisão pública do país, ainda temos muito a avançar e índices de audiência 

inexpressivos,
20

 especialmente quando comparados com a realidade européia e 

americana. 

 

O grande desafio passa, todavia, pela realização deste ideal, pela TV pública que é 

possível num país com tantas necessidades. O que seria prioritário – a saúde, a educação 

ou a comunicação? Uma resposta precipitada pode reduzir irresponsavelmente um 

debate bastante complexo. As democracias consolidadas têm um sistema de 

comunicação equilibrado porque são consolidadas, ou são consolidadas porque também 

têm um serviço de comunicação público forte que contribuiu para este fato? 

 

Outro aspecto importante é perceber a comunicação pública como um serviço público 

de radiodifusão. Trata-se da prestação de um serviço. Com isso queremos dizer que se 

trata de uma necessidade da população que precisa ser atendida, como a água, a luz, o 

transporte – necessária para a sobrevivência do cidadão, mesmo que talvez, apenas 

talvez, ele não tenha se apercebido. E aí está um grande desafio, o da sustentabilidade 

social do sistema público de televisão, que só virá com o debate e com a 

experimentação positiva do serviço. 

 

Contudo, para experimentá-la ele precisa sentir-se impelido a tal e necessita que existam 

televisões públicas que cumpram a sua missão, seu ideal, junto a uma parcela 

representativa da população, ou seja, com bons índices de audiência. Não é que se 

pretenda tomar a audiência como objetivo último, mas também não faz sentido uma 

televisão que ninguém assiste.  E para atrair o público será necessário informar e educar 

sem esquecer, também, de entreter.  

 

                                                
20 Cury, M. C. A. Limites... Ver anexo VIII. 
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Porém, fazer televisão é caro. Apenas a produção de uma atração continuada da 

televisão comercial pode hoje representar boa parte de todo o orçamento de uma rede 

pública. E diante da escassez de recursos públicos e da proliferação de canais de TV não 

comerciais que contam com algum tipo de subvenção governamental, modelos 

alternativos de financiamento passam a figurar como personagens importantes no 

enredo das televisões públicas. 

 

O financiamento privado não deveria ser descartado, especialmente a publicidade, por 

seu potencial de captação de recursos, porém não só por isso. Também porque sua 

presença, sozinha, não é determinante de qualidade e de conteúdo programático. Esses 

dependem muito mais da gestão e da autonomia que, como já vimos, está diretamente 

ligada ao equilíbrio entre as fontes de receita – “o grau de autonomia de um órgão de 

difusão se mede sem dúvida pela parcela de suas receitas que provém da publicidade, da 

ajuda do Estado e também pelo grau de concentração dos anunciantes” (BOURDIEU, 

1997, p. 102). Ou seja, tende a ser bom depender menos do Estado, ainda que o pêndulo 

não devesse pender totalmente para o outro lado. Com isso, não se recomenda também a 

dependência do mercado, nem tampouco se exime o Estado da responsabilidade de 

subsidiar o serviço público de comunicação. A idéia é horizontalizar a receita, não 

verticalizá-la. 

 

Por último, o público-cidadão tende a acolher bem a publicidade nos meios públicos de 

televisão. Não podemos ignorar sua capacidade de discernimento e devemos reconhecer 

que sua audiência é ativa e frequentemente produz seus próprios significados e críticas. 

Todavia, ele espera que tal imbricação do público e do privado, numa mesma paisagem 

midiática, seja bem gerenciada e controlada. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ADORNO, Theodor. Indústria cultural e sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 

 

ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 

2002. 

 

BARROS FILHO, Clovis de. Ética na comunicação. São Paulo: Summus, 2003. 

 

BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 1995. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Caxias do Sul, RS – 2 a 6 de setembro de 2010 

 

 14 

 

BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. 

 

BRITTOS, Valério C., e  César R. S. BOLAÑOS. “TV pública, políticas de 

comunicação e democratização: movimentos conjunturais e mudança estrutural.” 

Compós, 2008. 

BRITTOS, Valério. “Comunicação, economia política e sociedade.” São Paulo: 

Transcrição de conferência, 16 de abril de 2008. 

BUCCI, Eugenio. Em Brasília, 19 horas: a guerra entre a chapa-branca e o direito à 

informação no primeiro governo Lula. Rio de Janeiro: Record, 2008a. 

 

____. “Publicidade em TV pública.” Observatório da imprensa, reproduzindo O Estado 

de S.Paulo. 21 de novembro de 2008b. http://www.observatoriodaimprensa.com.br/ 

artigos.asp?cod=512JDB009 (acessado em 09 de fevereiro de 2009). 

 

CANCLINI, Nestor Garcia. Consumidores e cidadãos. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005. 

 

FERNÁNDEZ, Valerio F. “Por uma televisão pública para a América Latina.” In: 

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

Friedrich Ebert Stiftung, 2002, p. 155-200. 

 

GARNHAM, Nicholas, COLLINS, Richard e LOCKSLEY, Gareth. The economics of 

television: the UK case. London: SAGE, 1988. 

 

HABERMAS, Jurgen. Mudança estrutural da esfera pública. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 2003. 

 

KELLNER, Douglas. A cultura da mídia – estudos culturais: identidade e política entre 

o moderno e o pós-moderno. Bauru: Edusp, 2001. 

 

LEAL FILHO, L. “A hora da TV pública: o contraponto ao modelo hegemônico.” 

Observatório do Direito à Comunicação. 10 de maio de 2007a. 

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

iew&id=493 (acessado em 5 de janeiro de 2009). 

 

____. “A televisão pública brasileira, um vazio histórico.” XVI Encontro da Compós. 

Curitiba, 2007b. Trabalho apresentado ao GT Economia política e políticas de 

comunicação. 

 

_____. “A hora da TV pública: o contraponto necessário à hegemonia comercial.” 

Observatório do Direito à Comunicação. 10 de maio de 2007c. 

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

iew&id=493 (acessado em 23 de janeiro de 2009). 

 

_____. A melhor TV do mundo. São Paulo: Summus, 1997. 

 

_____. A TV sobre controle – a resposta da sociedade ao poder da televisão. São Paulo: 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Caxias do Sul, RS – 2 a 6 de setembro de 2010 

 

 15 

Summus, 2006. 

 

MARTÍN-BARBERO, Jesús. “Televisão pública, televisão cultural: entre a renovação e 

a invenção.” In: RINCÓN, Omar (Org.). Televisão pública: do consumidor ao cidadão. 

São Paulo: Friedrich Ebert Stiftung, 2002, p. 41-79. 

 

REY, German. “O cenário móvel da televisão pública.” In: RINCÓN, Omar (Org.). 

Televisão pública: do consumidor ao cidadão. São Paulo: Friedrich Ebert Stiftung, 

2002, p. 81-118. 

 

RINCÓN, Omar. “Televisão pública:para saber quem somos, como temos sido e o que 

queremos ser.” In: RINCÓN, O. (Org.). Televisão pública: do consumidor ao cidadão. 

São Paulo: Friedrich Ebert Stiftung, 2002, p. 327-350. 

 

SEPSTRUP, Preben. “The economic dilemma of television advertising.” European 

journal of communication, 1986, p. 383-405. 

 

THORTON, Ricardo. Grupos de discussão. Grupos focais. Metodologia. Santa Maria: 

Facos-UFSM, 2005. 

 

WEBER, Max. Ciência e política – duas vocações. São Paulo: Cultrix, 2004.  


