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Resumo

Este artigo é parte de uma dissertação de mestrado que está sendo elaborada sobre o espaço 
das TVs legislativas estaduais no sistema de comunicação do Brasil. Neste trabalho, o foco 
são os modelos de gestão das emissoras legislativas estaduais e as propostas da sociedade 
civil  e  iniciativas  parlamentares  de  mudanças  nos  modelos  de  administração  do  setor, 
apontando elementos que contribuam para a formulação de uma perspectiva de autonomia 
institucional desse tipo de TV segmentada.
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As emissoras legislativas  de televisão no Brasil  têm como principal  referência  de 

regulamentação a Lei 8.977/95, que dispõe sobre o serviço de TV a cabo no país3. O artigo 

3° da Lei explicita, em linhas gerais, que o objetivo do serviço de TV a cabo é “promover a  

cultura  universal  e  nacional,  a  diversidade  de  fontes  de  informação,  o  lazer  e  o 

entretenimento, a pluralidade política e o desenvolvimento social e econômico do país”.

Segundo Bolaño (2007),  a  Lei  do Cabo,  como é  conhecida,  trouxe uma série  de 

avanços que se agregam aos conquistados na Constituição de 1988, que poderiam ser a base 

de um novo modelo de regulação do setor de comunicações. No que se refere à diversidade 

cultural e à democratização das comunicações, a lei inova quando promove a destinação 

gratuita de canais para o Senado, a Câmara Federal, as Assembleias Legislativas e Câmaras 

de Vereadores, para entidades de caráter educativo-cultural, universidades e organizações 

comunitárias4.

1 Trabalho submetido ao GP Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura do XII Encontro dos 
Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro das Ciências da 
Comunicação.
2 Estudante do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, no nível de mestrado, da Universidade Federal 
de Sergipe e bolsista da Capes. Email: paulovictorufs@gmail.com 
3 Mesmo antes da aprovação da lei, a tecnologia de transmissão via cabo já se encontrava em operação no 
Brasil, de forma irregular e sem controle. Segundo Monteiro (2004), a televisão a cabo, no Brasil, começou 
atrasada se comparada com os vizinhos latino-americanos (México, Argentina e Colômbia, dentre outros) que 
iniciaram suas atividades já nas décadas de 1970 e 1980. Por aqui, as discussões sobre a regulamentação do 
serviço tiveram início ainda durante o regime militar, mas só foram efetivamente definidas com a aprovação 
da Lei 8.977/95, praticamente vinte anos depois.
4 Em 17 de maio de 2002, o então Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio Dantas, 
no exercício do cargo de Presidente da República, sancionou a Lei 10.461, que obriga as operadoras de cabo a 
reservar também um canal para o STF.
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Em sua tese de doutorado, Jardim (2008) mostra que esses avanços foram possíveis 

porque, à época da discussão da regulamentação da tecnologia de transmissão televisiva via 

cabo  no  Brasil,  havia  um cenário  favorável  para  o  debate  de  um modelo  de  televisão 

alternativo ao modelo comercial predominante, que visava ampliar o acesso à veiculação de 

conteúdos pela sociedade, ofertando espaço para a expressão da diversidade cultural. 

É importante deixar claro que o direito de acesso aos ‘canais básicos de  
utilização gratuita’, expresso na Lei do Cabo, é resultado da luta política 
do  movimento  social  organizado  pela  democratização  da  sociedade 
brasileira, da mesma forma que a conquista de outros direitos sociais e,  
neste  sentido,  não  podem ser  interpretados  como  a  ‘boa  vontade’  dos 
governantes” (Jardim, 2008, p. 93).

Maria de Lourdes Santos (2006) concorda que a Lei do Cabo foi fruto de um debate 

em torno  da  regulamentação  mais  abrangente  da  TV a  cabo  e  que  envolveu  posições 

defendidas “pelo parlamento, por grupos empresariais de mídia e por entidades setoriais da 

sociedade civil. Algumas demandas dos envolvidos no debate foram contempladas, dentre 

elas a criação de canais de interesse público e veiculação gratuita” (SANTOS, 2006, p. 11).

Anselmo  (2011),  por  sua  vez,  enfatiza  a  participação  da  sociedade  civil, 

especialmente  as  entidades  organizadas  no  Fórum  Nacional  pela  Democratização  da 

Comunicação, como elemento vital nos avanços conquistados com a Lei do Cabo.

O FNDC foi um agente fundamental em todo o processo de discussão da 
TV a cabo, tornando-se a voz da sociedade civil  na implementação de 
uma  política  pública  para  o  serviço  de  cabodifusão  no  Brasil  e, 
consequentemente,  no processo  de criação de  canais  de acesso básico, 
onde estão inseridas as TVs legislativas (Anselmo, 2011, p. 31).

Brittos (2001) pondera ao afirmar que a participação da sociedade na formulação da 

Lei  do Cabo ocorreu não por  interesse dos  governantes,  mas  pelo  contexto  que o país 

atravessava de escolha do primeiro Presidente da República eleito pelo voto direito depois 

de quase trinta anos e pelo processo de participação herdado da constituinte.

Ainda assim, para Brittos (2001) a introdução deste tipo de TV segmentada no Brasil 

é  uma  adequação  do  setor  de  televisão  aos  tempos  de  globalização  e  unificação 

internacional  do mercado.  “Insere-se a televisão por assinatura perfeitamente no projeto 
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contemporâneo de produção e difusão de mensagens por grupos específicos, bem como de 

pagamento direto pelo consumo dos bens” (BRITTOS, 2001, p. 229).

Origem e primeiros passos das TVs legislativas

A primeira  emissora de TV legislativa a operar no Brasil  foi  a TV Assembleia  de 

Minas Gerais, em novembro de 1995, seguida pela TV Senado, a partir  de fevereiro de 

1996, e pela TV Câmara, em 19985. 

Porém, mesmo sendo recente a criação dessas emissoras no país, Santos (2006) lembra 

que  são  antigas  as  iniciativas  de  manutenção  de  canais  de  comunicação  do  Poder 

Legislativo com a população, especialmente no rádio, pois desde os anos 1930, programas 

como A Voz do Brasil têm procurado atender a este interesse6.

O texto da legislação inicial da TV legislativa no Brasil revela que o seu perfil foi 

definido por seu objetivo: “canal voltado para a documentação dos trabalhos parlamentares, 

especialmente a transmissão ao vivo das sessões”7. 

Desde a sua gênese, as TVs legislativas assumiram também o papel de atuar como 

alternativa  de  aproximação  da  sociedade  com as  discussões  ocorridas  dentro  das  casas 

legislativas, permitindo aumentar o controle dos cidadãos sobre essas instituições e ampliar 

a participação popular no processo legislativo.  Nessa perspectiva, Renault  (2004) afirma 

que os canais legislativos colocam a sociedade diante de uma novidade, por proporcionar 

conteúdos e formatos distintos dos veiculados nas emissoras comerciais.

A lente da câmara de televisão tinha, enfim, sido posta a serviço de uma 
cena completamente  nova em conteúdo e formato:  a rotina interna das 
casas legislativas, sem intervalos comerciais, começava a ser trazida para 
dentro da vida doméstica do brasileiro.  As redes  privadas de televisão 
teriam  agora  que  compartilhar  pequena  parte  da  grande  massa 
telespectadora do país com uma concorrente de natureza completamente 
diversa: os parlamentares, as casas políticas (Renault, 2004, p. 38).

5 Segundo Santos (2006), o embrião da TV legislativa no Brasil é anterior ao início do seu funcionamento, 
visto que em 1993 o Senado iniciou um projeto e montou uma estrutura de equipamentos e técnicos que lhe 
permitia registrar as sessões e reuniões, produzir vídeos institucionais e distribuir para as televisões 
comerciais.
6 O programa A Voz do Brasil atualmente é transmitido obrigatoriamente em cadeia de rádio, de segunda à 
sexta-feira das 19 às 20 horas. Em seus primeiros 25 anos, o programa era voltado exclusivamente para os 
atos do Poder Executivo, mas desde 1962, a sua programação é compartilhada entre notícias do Poder 
Executivo (Presidência, Ministérios e empresas estatais), Senado, Câmara dos Deputados e Poder Judiciário 
(STF, STJ, TST e TSE).
7 Alínes “b”, “c” e “d” do inciso I do artigo 23 da Lei 8977 de 6 de janeiro de 1995.
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Descrevendo  o  processo  de  criação  das  emissoras  legislativas  no  país,  Monteiro 

(2011) ressalta que diversas eram as visões sobre seu o papel, desde os que acreditavam que 

estas emissoras poderiam competir e disputar audiência com as comerciais, passando pelos 

que entendiam que os objetivos das TVLs eram, exclusivamente, a prestação de serviços e a 

informação à sociedade,  até  os  que  afirmavam que o objetivo  era  manipular  a  opinião 

pública.

No período que se seguiu à criação das primeiras emissoras, diversas Assembleias 

Legislativas  e  Câmaras  de  Vereadores  se  organizaram  e  iniciaram  um debate  sobre  a 

criação desse tipo de emissora. Atualmente, segundo diagnóstico da Associação Brasileira 

de  TVs  e  rádios  legislativas  (ASTRAL)  existem  no  Brasil  25  emissoras  vinculadas  a 

Assembleias  Legislativas,  37 TVs de Câmaras  de Vereadores,  além das  TVs Câmara  e 

Senado.

Para Gonçalves (2001), essa ampliação das TVs legislativas foi possível graças ao 

desenvolvimento da possibilidade de transmissão das atividades parlamentares, tanto pelas 

inovações tecnológicas, que possibilitaram a ampliação do alcance dos canais, quanto pelo 

interesse que, cada vez mais, os representantes passaram a ter em dar visibilidade às suas 

ações políticas, utilizando-se para isto, entre outros, desse meio de comunicação.

Em artigo sobre TV pública e políticas de comunicação publicado na revista Eptic on 

line, César Bolaño e Valério Brittos (2008), destacam que as TVs legislativas, bem como às 

vinculadas  ao  Judiciário,  “em  pouco  tempo,  conquistaram  legitimidade  enquanto 

instrumento imprescindível de accountability (a prestação de contas dos órgãos públicos)” 

(BOLAÑO e BRITTOS, 2008, p. 8).

O crescimento do mercado de TV por assinatura também se reflete diretamente no 

potencial de ampliação do alcance das emissoras legislativas, visto que é na TV a cabo que 

são  disponibilizados  os  canais  dos  parlamentos.  Pesquisas  da  Agência  Nacional  de 

Telecomunicações revelam que, atualmente, cerca de 24% das residências brasileiras são 

usuárias do serviço8. Ainda segundo a ANATEL, em 10 anos, 80% dos domicílios terão TV 

paga.  Barateamento do processo tecnológico,  possibilidade de isenção de impostos  para 
8 Disponível na matéria 80% dos domicílios terão TV por assinatura em 10 anos, Bloomberg, 02/04/2012.
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equipamentos e aumento da renda, de acordo com a ANATEL, são alguns fatores que vêm 

impulsionando o crescimento do setor.

TV pública e TV estatal

A Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu artigo 223, diz que:

compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e 
autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,  
observado  o  princípio  da  complementaridade  dos  sistemas  privado, 
público e estatal.

Ao apontar esta divisão, a Constituição Federal define que o conjunto da radiodifusão 

brasileira  deveria  ser  regulamentado buscando um equilíbrio  entre  essas  três  formas  de 

organização  de  serviços  midiáticos.  Porém,  não  houve,  desde  então,  nenhuma  lei 

regulamentando o artigo, gerando uma indefinição sobre os sistemas nem uma definição 

sobre  espaço  mínimo  ou  proporção  no  espectro  eletromagnético  para  a  comunicação 

pública.

Também na literatura acadêmica sobre o tema,  a definição sobre cada sistema de 

mídia é algo ainda pouco consolidado. 

Conforme Scorsim (2000), um sistema de TV estatal é aquele que presta um serviço 

privativo  do  Estado,  com  o  objetivo  de  oferecer  ao  cidadão  conteúdos  informativos, 

culturais  e  educativos,  cabendo,  portanto,  ao  governo  a  função  de  financiar  o  sistema, 

nomear seus titulares e exercer controle sobre sua programação.

Já  a  TV  pública,  para  Scorsim  (idem),  é  uma  modalidade  de  radiodifusão  não 

privativa  do  Estado,  com  autonomia  editorial  e  administrativa,  devendo  o  seu 

gerenciamento  ser  implantado  de  forma  independente  do  Governo,  o  qual  não  deve 

interferir na nomeação dos dirigentes, nem na programação.

Valente (2009) aponta seis concepções construídas historicamente acerca da noção de 

mídia  pública:  elitista;  educativa;  pública  não-estatal;  pública  como alternativa  à  mídia 

comercial; culturalista; e aparelhos de Estado:
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 - Elitista: a abordagem elitista foi hegemônica na construção de grande parte dos sistemas 

públicos de comunicação europeus, sendo baseada em premissas iluministas, segundo as 

quais o conhecimento e a razão são fundamentais para o entendimento e inserção no mundo 

de maneira emancipadora. Tal perspectiva partia da noção de que apenas a elite cultural 

tinha condições de visualizar o pacote de conhecimentos necessários à população. 

na  prática,  o  rádio  e  depois  a  televisão  vinham  somar-se  aos 
empreendimentos culturais responsáveis por gerar e disseminar a riqueza 
lingüística,  espiritual,  estética  e  ética  dos  povos  e  nações.  Eles  se 
colocavam no mesmo setor da sociedade em que estavam localizadas as 
universidades, as bibliotecas e os museus, e a população os reconhecia 
dessa forma, distante da esfera dos negócios ou da política de partidos ou 
grupos (Leal Filho, 1997, p. 18).

-  Educativa:  esta definição aponta a comunicação pública como aquela responsável  por 

estabelecer  um  processo  de  ampliação  da  formação  da  sociedade.  Esta  visão  aparece 

principalmente na América Latina durante o período mais intenso de industrialização da 

segunda metade do século XX. Segundo Beltrán (2002), os projetos de televisão educativa 

partiam da ideia de que as mídias públicas

massificariam  a  educação,  apoiariam  outros  processos  educacionais  e 
permitiriam atingir,  com relativa facilidade, as populações que estavam 
excluídas dos circuitos oficiais da educação (Beltrán, 2002, p. 91-92).

-  Alternativa  ao  modelo  comercial:  de  acordo  com Valente  (2009),  ao  se  afirmar  pela 

negação de algo – do modelo comercial – o predicado público circunscreve tudo o que não 

faz parte do seu oposto, ou seja, o público seria outro termo para designar tudo o que não é 

comercial.  Segundo  o  autor,  a  distinção  entre  um  modelo  e  outro,  portanto,  tem  por 

fundamento, então, a relação que cada um estabelece com seus receptores. 

-  Público  não-estatal:  esta  concepção  define  como  central  para  a  mídia  pública  a 

independência,  protegendo-se  tanto  das  influências  do  mercado  quanto  do  controle  do 

Estado. De acordo com Valente (2009),

a subordinação a qualquer um desses pólos tiraria a dimensão universal de 
reflexão do público em favor dos interesses particulares seja de um ou 
mais  capitais,  seja de um ou outro partido.  A influência dos primeiros  
impediria qualquer noção de diversidade e de reflexão ao infectar o meio 
público  com  a  lógica  hegemoneizante  e  superficial  da  comunicação 
comercial. Já o controle dos segundos destruiria a independência editorial 
necessária à transmissão de conteúdos equilibrados que visem apresentar 
aos  cidadãos aspectos  relevantes  de uma  questão para  uma  tomada  de 
posição autônoma a seu respeito (Valente, 2009, p. 35).
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-  Culturalista:  para esta  corrente  de pensamento,  a  definição  de comunicação pública  é 

marcada  por  dois  aspectos  centrais:  a  natureza  autônoma  e  o  compromisso  com  a 

diversidade cultural.  A natureza autônoma vai ao encontro da necessidade de superar  a 

estreita  vinculação  governamental,  retirando  “a  televisão  do  domínio  e  da  orientação 

hegemônica do Estado, levando-a para uma autonomia social e política” (Beltrán 2002, p. 

100). 

Assim, os culturalistas aproximam-se dos defensores da mídia pública como sistema 

independente do mercado e do Estado ao direcionar sua crítica a este último, mas, segundo 

Valente (2009, p. 39), “diferem destes por apresentar como traço distintivo de seu projeto 

teórico-conceitual e prático para a mídia pública sua noção cultural”.

- Mídia pública como aparelho de Estado: baseada na tradição marxista, essa abordagem 

coloca o Estado como agente assegurador da dominação de uma classe sobre a outra. O 

Estado  seria  uma  das  bases  de  sustentação  da  Indústria  Cultural,  sendo  os  meios  de 

comunicação públicos aparelhos estatais que existem para garantir os interesses gerais do 

Estado.

No âmbito da sociedade civil,  a acepção mais  recorrente é a que identifica como 

comunicação pública aquela que mantém uma autonomia mínima de mercados e governos. 

O documento  final  do  1°  Fórum Nacional  de  TVs Públicas,  realizado  em 2007,  é  um 

exemplo dessa conceituação. “A TV pública deve ser independente e autônoma em relação 

e governos e ao mercado, devendo seu financiamento ter origem em fontes múltiplas, com a 

participação significativa de orçamentos públicos e de fundos não-contingenciáveis”9.

Segundo Valente (2009-2), a partir da realização desse Fórum, foi adotada no Brasil a 

expressão “campo público”10 para designar as emissoras não-comerciais em operação no 

país, dentre as quais estão as TVs legislativas. 

Esta  opção não é  sem propósito  e  evidencia  que não há clareza ainda 
sobre quais emissoras poderiam ser chamadas de públicas neste campo. 
Ao invés de uma identidade em torno desse conceito, o traço unificador 
das televisões vinculadas ao Campo Público é a ausência de finalidade 
comercial (Valente, 2009-2, p.7).

9 Carta de Brasília, 1º Fórum Nacional de TVs Públicas, Brasília, 8 a 11 de maio de 2007.
10 A ASTRAL foi, inclusive, uma das entidades organizadoras do 1° Fórum Nacional de TVs Públicas.
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Outro  apontamento  relevante  sobre  comunicação  pública  reside  nos  estudos  da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em seu 

relatório  intitulado  Public  Broadcasting:  Why? How?,  de 2001, em que assinala  quatro 

princípios  a serem seguidos pela  radiodifusão pública:  universalidade,  como uma mídia 

acessível  a  todos  os  cidadãos;  diversidade  de  conteúdo,  em pelos  menos  três  aspectos: 

gêneros  de  programas  oferecidos,  público  visado  e  assuntos  discutidos;  independência, 

tendo  a  sua  liberdade  assegurada  contra  pressões  comerciais  ou  influência  política;  e 

diferenciação, distinguindo-se de outros serviços de radiodifusão.

Neste trabalho, porém, a opção é discutir as possíveis distinções entre comunicação 

pública e estatal para além das conceituações apresentadas e analisá-las na perspectiva da 

Economia Política da Comunicação, abordagem que se caracteriza pelo uso do instrumental 

da Economia Política Crítica como referencial teórico e metodológico para a explicação dos 

fenômenos  comunicacionais,  sobretudo sob o capitalismo.  A adoção deste  referencial  é 

basilar, visto que

um dos atuais desafios para os estudos da Economia Política é analisar 
como  se  organiza  a  produção  para  os  novos  mercados  da  informação 
segmentada e específicos e como a comunicação participa do circuito de 
acumulação do capital e das necessidades da estrutura econômica baseada 
na rapidez do consumo (Herscovici, Bolaño e Mastrini, 2000, p. 6)

Ao escolher essa perspectiva,  dedica-se, prioritariamente,  neste artigo,  observar as 

mudanças  no campo das  TVs legislativas  no Brasil  sob a  égide  das  transformações  na 

comunicação e da dinâmica do capitalismo no setor.

Gestão das emissoras legislativas

Tomando  como  base  as  abordagens  que  vêem a  autonomia  administrativa  como 

fundamental na definição da modalidade de comunicação pública, afirma-se que a gestão de 

uma  emissora  legislativa  é  elemento  definidor  no  que  diz  respeito  ao  seu  espaço  nos 

sistemas de comunicação.

Buscando identificar como se dá a administração dessas emissoras,  Jardim (2008) 

apresentou um quadro (abaixo) em que define a gestão das TVs legislativas no Brasil como 

fechadas, tendo em vista que a administração,  em geral é institucional,  os diretores são 

nomeados e não existe Conselho editorial.
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Quadro 1:

Características da gestão das TVs das Assembleias Legislativas Estaduais no Brasil11

Estado Administração Direção Conselho Editorial
Amazonas Institucional Nomeação Não
Ceará Institucional Nomeação Não
Distrito Federal Terceirizado Nomeação Não
Espírito Santo Institucional Nomeação Não
Goiás Institucional Nomeação Não
Mato Grosso Institucional Nomeação Não
Mato Grosso do Sul Institucional Nomeação Não
Minas Gerais Institucional Nomeação Não
Paraíba Institucional Nomeação Não
Pernambuco Terceirizado Nomeação Não
Piauí * Nomeação Não
Rio de Janeiro * Nomeação Não
Rio Grande do Norte Terceirizado Nomeação Não
Rio Grande do Sul Institucional Nomeação Não
Rondônia * Nomeação Não
Santa Catarina Institucional Nomeação Não
São Paulo Terceirizado Nomeação Não
Sergipe Institucional Nomeação Não
* Sem informação

Embora haja uma diversidade de TVs legislativas em operação no país, não há uma 

legislação que estabeleça as suas condições de utilização, gestão e financiamento, sejam 

canais  da esfera municipal,  estadual  ou federal.  Este  fato causa preocupação,  visto que 

dificulta a elaboração detalhada de um mapa da mídia eletrônica legislativa no Brasil e o 

acompanhamento da sociedade sobre o cumprimento dos objetivos destas emissoras.

No  sentido  de  estabelecer  uma  definição  mais  clara  acerca  do  espaço  das  TVs 

legislativas  nos  sistemas  de  comunicação,  a  sociedade  civil  e  parlamentares  têm 

apresentado propostas  de mudança  na  gestão  dessas  emissoras,  de  modo  a  promover  a 

participação social na administração das TVs vinculadas ao legislativo.

No ano de 2005, a então Deputada Federal Maninha (PT-DF) apresentou o Projeto de 

Lei 5942, visando disciplinar a gestão das TVs legislativas. No que diz respeito à gestão, o 

11 O quadro apresentado se detém na análise das gestões das emissoras vinculadas a Assembleias Legislativas, 
mesmo que não contemple todos os estados. Em pesquisa nos sites da TV Câmara e TV Senado, emissoras de 
âmbito federal, percebe-se que o modelo de gestão fechada não se altera. 
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PL propunha a criação de um Conselho Editorial e Artístico e uma Direção Executiva para 

todas as emissoras legislativas, sejam municipais, estaduais ou federais.

No PL, propõe-se a composição do Conselho Editorial e Artístico da seguinte forma: 

dois parlamentares, sendo um representante da maioria e um da minoria, sendo presidente o 

representante  da  maioria;  o  diretor-executivo  da  emissora  como  membro  nato;  um 

representante  eleito  entre  os  funcionários  de  carreira  da  seção  responsável  pela 

Comunicação Social da emissora; e um representante das entidades culturais e artísticas da 

localidade onde estiver instalada a casa legislativa.

Ainda segundo a proposta, caberia ao Conselho Editorial  e Artístico manifestar-se 

sobre  as  atividades  dos  veículos  de  comunicação  legislativa  e  sobre  a  política  de 

comunicação social da casa legislativa, especialmente sobre: a programação das emissoras; 

a estrutura organizacional e de pessoal; a linha editorial e as questões relativas à cobertura 

jornalística; e a proposta orçamentária dos canais.

Também no parlamento, só que no Senado Federal, em 2008, o então Senador José 

Nery  (PSOL-AP)  apresentou  o  Projeto  de  Lei  255,  com o  objetivo  de  regulamentar  a 

administração e  o funcionamento das emissoras legislativas  de televisão.  O PL de José 

Nery, no tocante à gestão, aproxima-se da proposta da Câmara, mas avança quando propõe 

a participação de duas representações das entidades de jornalistas e radialistas no Conselho 

Editorial e Artístico.

Na perspectiva de autonomia institucional das emissoras legislativas de televisão, o 

PL do senador do Amapá avança também quando ressalta que “é vedada a transferência da 

administração,  direção,  planejamento,  gerência  ou coordenação dos canais  legislativos  a 

empresas, instituições privadas ou organizações não-governamentais”.

As  duas  propostas  de  gestão  apresentadas  nos  referidos  PL’s,  bem  como  as 

competências do Conselho Editorial e Artístico, apresentam-se como novidades no sentido 

de promover o controle social na gestão das emissoras legislativas que, como apresentado 

por Jardim, têm suas gestões restritas a representantes do parlamento. Segundo informações 

do sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, o PL 5942/2005 encontra-se arquivado na 
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Mesa Diretora da Câmara. Já o PL de 255/2008, segundo informação da página do Senado 

Federal na internet, encontra-se arquivado devido à não-reeleição do seu autor.

No âmbito da sociedade civil, as principais manifestações sobre mudanças na gestão 

das  emissoras  legislativas  têm partido das  próprias  TVs,  organizadas  na  ASTRAL. Em 

2009, no período preparatório para a I Conferência Nacional de Comunicação (Confecom), 

a Associação das TVs legislativas encaminhou uma série de propostas visando a ampliação 

das vozes na administração das emissoras. 

Em  documento12 enviado  à  comissão  organizadora  da  I  Confecom,  a  ASTRAL 

propõe a criação de um modelo de gestão que permita às TVs legislativas a transparência e 

o  controle  público  almejados,  “assim  como  foi  feito  na  Lei  que  criou  a  EBC13.  As 

informações  que  dão  sentido  à  própria  existência  de  TVs  legislativas  são  de  interesse 

público, fazem parte de um objetivo maior que é a educação política do povo” (ASTRAL, 

2009, p. 5).

A proposta estabelece ainda que as diretrizes da gestão devem ser atribuições de um 

órgão colegiado deliberativo “representativo da sociedade, no qual o Estado ou o governo 

não devem ter maioria”, porém, diferente do PL de José Nery, que estabelece a criação de 

um modelo único de conselho para todas as TVs legislativas, para a associação “o formato 

desse controle deve ser estabelecido por cada Casa Legislativa”.

Em 2012, numa articulação promovida pela Frente Parlamentar pela Liberdade de 

Expressão  e  o  Direito  à  Comunicação  com  Participação  Popular  (Frentecom),  foi 

promovido  o  Seminário  Regulação  da  Comunicação  Pública,  que  discutiu  experiências 

nacionais  e  internacionais  de  modelos  de  gestão  em veículos  de  comunicação  pública, 

incluindo as TVs legislativas.

Como encaminhamento do seminário foi elaborado um manifesto14 que, dentre outras 

questões,  defende  a  instalação  de  mecanismos  de  participação  social  na  gestão  das 

12 Propostas da Associação de TVs e Rádios Legislativas – ASTRAL à 1ª Conferência Nacional de 
Comunicação. Disponível em www.astralbrasil.org.br 
13 Lei 11652 de 7 de abril de 2008, que institui os princípios e objetivos dos serviços de radiodifusão pública 
explorados pelo Poder Executivo e autoriza a constituição da Empresa Brasil de Comunicação.
14 Manifesto por uma Regulação Democrática para a Comunicação Pública. Disponível em 
www.frentecom.wordpress.com 
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emissoras  do  campo  público  de  comunicação,  resguardadas  as  características  de  cada 

segmento;  e  a  instalação  de  conselhos  curadores  com  indicação  democrática  de  seus 

membros nas emissoras do campo público.

Conclusões

A criação de emissoras de TV vinculadas ao legislativo é conseqüência do processo 

de luta política pela redemocratização do país e pela democratização das comunicações, 

empreendida  pela  sociedade  civil  organizada,  em  especial  pelo  Fórum  Nacional  pela 

Democratização da Comunicação.

Desde  o  princípio,  as  TVLs  têm cumprido  o  papel  de  controle  social  das  ações 

legislativas, atuando como importante ferramenta de prestação de contas das atividades e 

mandatos parlamentares e de interlocução entre o parlamento e a sociedade.

Por  outro  lado,  por  serem  criadas  dentro  da  estrutura  administrativa  das  casas 

legislativas,  as  emissoras  espelham  com  razoável  fidelidade  a  estrutura  do  Poder 

Legislativo no Brasil. Segundo Lucena (2006, p. 85), de certa forma, as TVLs reproduzem 

os avanços, mas também “as mazelas de um poder que vai se modernizando ao ritmo das 

transformações  que  lhe  vão  sendo  impostas  pelo  desenvolvimento  do  nosso  sistema 

democrático e pelos processos de controle e de participação popular”. 

Como observado, a maior parte das emissoras legislativas não possui um conjunto de 

normas de funcionamento, sujeitando a sua administração às decisões das respectivas mesas 

diretoras.  Neste  sentido,  a  respeito  do  caráter  das  TVs  legislativas,  por  mais  que  se 

reivindiquem como parte do denominado “campo público de comunicação”, a análise dos 

modelos  de  administração,  permite  afirmar  que  essas  emissoras,  no  que  diz  respeito  à 

gestão, se distanciam de um dos elementos necessários à definição do caráter público de 

uma emissora, visto que não há participação social na gestão.

A observação sobre os passos trilhados pelas TVs legislativas demonstram que, se 

essas emissoras desejam, de fato, ser parte de um “campo publico” têm ainda um longo 

caminho a percorrer no sentido da autonomia institucional.  Neste sentido, as ações surgidas 

no seio da sociedade civil, bem como através de iniciativas parlamentares, são importantes 
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para  que  as  emissoras  legislativas  de  televisão  adquiram  identidade  e  caráter  melhor 

definidos dentro dos sistemas de comunicação no Brasil.
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