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RESUMO 

 

O relançamento de A história Secreta da Rede Globo, do jornalista Daniel Herz, deve-se 
ao fato de ser este o mais importante livro já publicado sobre políticas de comunicação 
no Brasil. Herz buscou, em documentos oficiais, em depoimentos e na imprensa o 
registro dos fatos que marcaram a implantação da Globo – maior rede de televisão do 
Brasil. A obra clássica do jornalista e militante pela democratização dos meios de 
comunicação, é retomada nesta edição, que tem a inclusão de um posfácio com 
informações referentes ao papel da Rede Globo no cenário político atual. O texto 
incluído atualiza a história da comunicação brasileira a partir do ponto onde a versão 
original terminou - na redemocratização do País. Reafirma ainda o papel instrumental 
partidário do sistema de comunicação brasileiro, confirmando a pertinência dos fatos e 
as decorrências históricas apontadas por Herz nesta obra. 
 

                                                 
1 Publicação lançada no Publicom –V Encontro com Autores/Editores de Publicações Recentes sobre Comunicação 
 
2 Daniel Herz - Jornalista, formado pela Universidade do Vale do Rio do Sinos UNISINOS (RS) e mestre em 
Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). Fundador do Instituto de Estudos e Pesquisas em Comunicação – 
Epcom, mentor e um dos fundadores do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC). Foi 
professor e chefe do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina, de 1980 a 1984. 
Integrou a comissão de Coordenação e foi um dos articuladores da Frente Nacional de Luta por Políticas 
Democráticas de Comunicação, criada em 1984, reunindo dezenas de entidades e personalidades. Atuou como 
pesquisador e colaborador de revistas e publicações especializadas do Brasil e da América Latina. Foi também diretor 
do Jornal Informação, semanário da imprensa independente que circulou no RS de 1975 a 1976; correspondente do 
jornal Movimento, de 1975 até seu fechamento. Trabalhou de 1975 a 1978, nos jornais Diário de Notícias e Folha da 
Manhã. Herz faleceu em 2006, vítima de um câncer.  
 
3 Celso Schröder é formado em Jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em Sociologia. Docente no 
curso de Jornalismo da PUC-RS desde 1986, é Vice-Presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), 
Coodenador-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC) e Presidente da Federação de 
Jornalistas da América Latina e Caribe (Fepalc). Em 2009 dirigiu a Superintendência de Comunicação da Assembléia 
Legislativa do Rio Grande do Sul.  
 
4 Nilo André Piana de Castro é mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-
RS), doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e docente no 
Colégio Aplicação da mesma universidade.  
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