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Resumo 

 

O presente trabalho se propõe a mapear e analisar a presença do tema “Democratização 

da comunicação nos governos do PT” em artigos científicos apresentados nos eventos 

da principal organização da área da comunicação no Brasil: a Sociedade Brasileira de 

Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom). A finalidade é realizar um 

balanço das pesquisas acadêmicas acerca da temática e sobre o que versam os trabalhos 

produzidos dentro do universo acadêmico. O método de pesquisa utilizado foi a análise 

de conteúdo. Foram investigados os anais do principal congresso nacional da Intercom 

no período dos últimos cinco anos; de 2012 à 2016. 

 

Palavras-chave: Democratização da comunicação; Marco regulatório, Oligopólio de 

mídia; Governos do PT; Academia. 

 

Introdução 

 

O presente trabalho se propõe a mapear e analisar a presença do tema 

“Democratização da comunicação nos governos do PT” em artigos científicos 

apresentados em eventos acadêmicos. Para tanto, foi realizada uma pesquisa empírica 

utilizando-se as palavras-chave “Democratização da comunicação”, “Oligopólio” e 

“Marco regulatório” nos anais dos eventos realizados pela Sociedade Brasileira de 

Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) em âmbito nacional entre os anos 

de 2012 à 2016. 
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Democracia 

 

É de fundamental importância discutir a questão da democratização da 

comunicação, inclusive para a manutenção da democracia. Sem a circulação de 

informação entre os cidadãos estes se veem fadados a uma desinformação ou mesmo 

sujeitos à opinião (e não informação prestada) por parte de um oligopólio de mídia, 

como será discutido mais a frente. Lincoln definiu a democracia como “o governo do 

povo, pelo povo e para o povo” (HASWANI, 2010, p. 44); para tanto a informação 

correta e aprofundada se faz necessário.  Mirra disserta sobre a temática ressaltando que 

a legitimação dos regimes democráticos passa pela comunicação. 

A legitimação dos regimes democráticos depende da circulação de conteúdo, 

opiniões e ideias para que a democracia se efetive como um sistema de 

validação das representações escolhidas e controladas pelo povo. Seja nos 

modelos diretos ou representativos, a participação popular é demandada para 

avaliar o sistema em períodos específicos, nos quais o elemento vertebrador é 

a informação (MIRRA, 2017, p. 19). 

 

Ainda sobre a questão democrática, Jean-Marie Domenach, no livro A 

propaganda política aponta a importância de uma propaganda consciente, que busca a 

educação antes da manipulação; destacando que na democracia o povo precisa ser 

informado, chamado para conhecer a vida pública e dela participar. E, além disso, 

participar ativamente (DOMENACH, 1950, p.169). E, ainda. 

Não há verdadeira democracia senão onde o povo é mantido informado, onde 

é chamado para conhecer a vida pública e dela participar. (...) Uma certa 

propaganda a serviço de um ideal de liberdade pode contribuir 

poderosamente , sem dúvida, a devolver-nos o sentido das disciplinas 

necessárias (DOMENACH, 1950, p. 172). 

  

A relevância da comunicação para a democracia se faz notória. Miguel ressalta 

que mesmo que a mídia não seja o único fator influenciador na perpetuação da 

democracia, e na influência de resultados eleitorais, ela é um grande alicerce do 

processo e um grande ator político no sistema. A presença da mídia se faz sentir como 

um agente político. 

Convém reafirmar, para não deixar dúvidas, que não se imagina que a Rede 

Globo em particular, ou mesmo a mídia em geral, exerça um poder ilimitado 

e seja capaz de determinar resultados eleitorais. O jogo democrático é mais 

complexo do que isso e as empresas de mídia também – existe todo um jogo 

de forças dentro delas, envolvendo os jornalistas com suas regras 

profissionais, os produtores culturais, os anunciantes, as expectativas de 

audiência e, com peso decisivo nas questões cruciais, os patrões. Trata-se 

apenas de reconhecer que os meios de comunicação são atores políticos 

relevantes e que sua atuação introduz mais uma desigualdade (...) Por 

qualquer critério que se avalie uma democracia, essas são influências 

desvirtuadoras (MIGUEL, 2002, p. 54). 
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Oligopólio da mídia 

 

A centralidade midiática e seus efeitos político eleitorais são indiscutíveis. Um 

oligopólio acontece quando poucos grupos dominam o mercado no fornecimento de 

algum produto específico. No caso da mídia no Brasil, sete famílias dominam os meios 

de comunicação: a família Marinho da Globo, a Abravanel (Sílvio Santos), do SBT, o 

Edir Macedo da Record, a família Saad da Band, a Frias da Folha de S. Paulo, a 

Mesquita do Estadão e a Civita da editora Abril (Veja). O maior grupo detentor de 

audiência televisiva (a TV Globo) nasceu e cresceu no período da ditadura militar 

brasileira. A televisão constitui o mais importante veículo de comunicação de massas no 

Brasil, mesmo com o acesso à internet se popularizando cada vez mais. Segundo dados 

da UNESCO em 2008, 97% das casas brasileiras possuem aparelho de televisão. A 

televisão se constitui no mais importante veículo de acesso à informação e ao 

entretenimento (UNESCO, 2008, p. 01).  

Ainda sobre a televisão, durante décadas se perpetuou no país um sistema 

inteiramente comercial. Os moldes americanos de concessão foram seguidos, o que 

acabou por consolidar a exploração das concessões de radiodifusão por parte do Estado 

a grupos privados; criando o oligopólio de mídia atual. Assim, os grupos televisivos 

tiveram uma facilitação para concentrar grande e forte influência política, econômica e 

social. Lima ressalta a formação de oligopólios de mídia no Brasil, sob a perspectiva de 

um ambiente propício à concentração.  

É preciso registrar que existe no Brasil um ambiente bastante propício à 

concentração. A legislação do setor tem sido historicamente tímida, por 

intenção expressa do legislador, ao não incluir dispositivos diretos que 

limitem ou controlem a concentração da propriedade, o que, aliás, vai no 

sentido inverso do que ocorre em países como a França, a Itália e o Reino 

Unido, preocupados com a pluralidade e a diversidade no novo cenário da 

convergência tecnológica (...)Trata-se da oligopolização ou monopolização 

que se produz dentro de uma mesma área do setor. O melhor exemplo de 

concentração horizontal no Brasil continua sendo a televisão, paga ou aberta 

(LIMA, 2003, p. 01). 

 

Governos do PT 

 

O Partido dos Trabalhadores (PT) chega ao mais alto cargo do poder executivo em 

2003, via eleições. Luiz Inácio Lula da Silva se torna presidente do país e seu governo 

(2003-2011) marcou por ser eleito democraticamente com um ex-operário encabeçando 
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a chapa. Realiza um governo voltado para a área social com avanços no combate à 

desigualdade. Lula terminou seu governo com aprovação recorde com números 

superiores a 87% de aprovação segundo o portal R7 de notícias (2010). 

Na continuação do governo petista, Dilma Rousseff foi eleita (e posteriormente 

reeleita) presidenta do país. Seu mandato inicial vai de 2011 a 2014 e o segundo 

mandato (2015-2018) é interrompido por um processo de impeachment em 31 de agosto 

de 2016. Enquanto sucessora de um projeto de governo iniciado por Lula, ela deu 

continuidade às obras de inclusão social e redução das desigualdades. Verticalizou 

políticas voltadas para saúde, educação, mobilidade urbana; criando políticas 

importantes de moradia (minha casa minha vida). 

No que tange à comunicação, os governos do PT tentaram, por algumas medidas, 

democratizar o campo. A realização da primeira Conferência Nacional de Comunicação 

(CONFECOM), a criação da TV Pública (TV Brasil) e o Marco Civil Regulatório 

demonstram modestos avanços na área. 

Em 2009, aconteceu a primeira CONFECOM (Conferência Nacional de 

Comunicação). “O objetivo era construir um espaço para o debate amplo, democrático e 

plural com a finalidade de elaborar propostas orientadoras para uma política nacional de 

comunicação” (CONFECOM, 2010). Nessa conferência foram aprovadas 633 

resoluções com a finalidade de orientar a política da área da comunicação. Dentre outras 

coisas, previam-se o combate à concentração da mídia, a realização de consultas e 

audiências públicas nos procedimentos de renovação das concessões e o fortalecimento 

do sistema público de comunicação. Nenhuma das 633 resoluções foi colocada em 

prática; nada saiu do papel. 

A CONFECOM sofreu boicote por parte dos empresários. De todas as 

organizações empresariais que iam participar, ficaram apenas a ABRA (Associação 

Brasileira de Radiodifusores) e a TELEBRASIL (Associação Brasileira de 

Telecomunicações). Os meios de comunicação trataram a conferência como uma 

tentativa de “censura”, tanto por meio do discurso dos âncoras, como pela produções de 

matérias que ressaltavam esse viés. 

Em 2009, o governo federal fez um novo movimento direcionado a retomar as 

discussões sobre a democratização. Um novo marco civil regulatório foi proposto, 

porém apenas aplicado à internet. Após discussões, ele se tornou o Marco Civil da 

Internet, Lei N° 12.965/14, que regula o uso da Internet no Brasil por meio da previsão 
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de princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede, bem como da 

determinação de diretrizes para a atuação do Estado (PERES, 2014, p. 01). O projeto 

surgiu em 2009 e só foi aprovado na Câmara dos deputados em 25 de março de 2014 e 

no Senado Federal em 23 de abril de 2014, sendo sancionado logo depois pela então 

presidenta Dilma. 

A TV pública é uma das iniciativas de democratização da mídia por parte do 

governo do PT que mais deveria repercutir sobre o oligopólio dominante nas emissoras 

de televisão no Brasil. Ela assume, por ser pública, um caráter diferente do comercial. 

“Não deve buscar o lucro; deve ter independência do mercado, da política e da 

economia; ter formas de financiamento diferentes das lógicas comerciais e possuir uma 

gestão plural” (SILVA, 2002, p.23). O melhor exemplo de TV pública no mundo é a 

BBC, emissora britânica; inclusive sendo considerada “a melhor TV do mundo” por 

Leal Filho (1997). A TV Brasil, principal TV pública do Brasil, foi criada em 2007 para 

suprir as pendências da televisão comercial e, também, como uma demanda da 

sociedade civil na busca pela democratização da comunicação. A criação da TV Brasil 

se deu como uma rede. Ela reuniu a TVE do Rio de Janeiro, a TVE do Maranhão e da 

Radiobrás. Coutinho (2013) mostra como se deu a criação e ressalta que ela foi 

considerada uma vitória no campo público da comunicação. 

Apresentada como a nova rede pública de televisão brasileira, a TV Brasil foi 

criada em 2007, durante o governo Lula, por meio de medida provisória. A 

MP 398, publicada no Diário Oficial da União em 11 de outubro de 2007, 

enfrentou resistências na mídia brasileira, que denunciava a criação de uma 

televisão de governo, e no próprio Congresso Nacional. Um dos canais 

pertencentes à Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a TV Brasil reuniua 

TVE do Rio de Janeiro, a TVE do Maranhão e da Radiobrás, e foi 

considerada “uma vitória do campo público de comunicação” por diversos 

defensores da democratização da mídia e por autores como Aguiar 

(COUTINHO, 2013, p 23-24). 

Ainda sobre o papel da TV pública no Brasil e da TV Brasil em especial, 

Coutinho (2013) destaca a importância da implantação da TV Brasil para a 

democratização dos meios. 

A implantação da TV Brasil representou uma importante conquista para 

segmentos da sociedade brasileira envolvidos com a luta pela pluralidade e 

democratização do acesso à comunicação e à informação no Brasil. No que se 

refere à oferta de informação televisiva, a constituição de uma emissora de 

TV pública se constituiu em uma alternativa concreta para a prática de um 

jornalismo orientado de forma efetiva pela observância do interesse público e 

caracterizado pelo exercício dos direitos à informação e comunicação por 

telespectadores (COUTINHO, 2013 p.28). 
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Análises 

 

Para a realização da pesquisa, utilizou-se o método da análise de conteúdo mais 

especificamente sob a luz de Bardin. 

Por outras palavras, a análise de conteúdo constitui um bom instrumento de 

indução para se investigarem as causas (variáveis inferidas) a partir dos 

efeitos (variáveis de inferência ou indicadores; referências no texto), embora 

o inverso, predizer os efeitos a partir de factores conhecidos, ainda esteja ao 

alcance das nossas capacidades (BARDIN, 1977, p.137). 

 

A partir disso, discorre-se uma investigação anual da temática. Foram excluídos 

da pesquisa artigos que tiveram como temática principal a comunicação comunitária por 

não ser o foco desse trabalho de pesquisa. 

 

Intercom 

 

Fundada em 1977, a Intercom (Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares 

da Comunicação) é uma instituição sem fins lucrativos cujo objetivo é estimular a troca 

de conhecimento entre pesquisadores e profissionais da área. Por meio de simpósios, 

encontros e congressos, proporciona aos acadêmicos, nos diversos níveis de graduação, 

oportunidade de apresentação de seus trabalhos de pesquisa e de intercâmbio de ideias e 

conhecimento. O principal evento realizado pela Intercom é o Congresso Brasileiro de 

Ciências da Comunicação. Ele acontece de forma anual desde a sua criação; além do 

evento em âmbito nacional, o encontro também é realizado nas cinco regiões do país. O 

foco desse trabalho de pesquisa são as edições anuais nacionais do congresso. A 

produção científica da sociedade é disponibilizada no site próprio.  

 

Análises de 2012 

 

Foram encontrados cinco artigos com a temática pesquisada; desses, quatro 

trabalhos tinham como temática a democratização da comunicação e um artigo tinha 

como tema o marco regulatório. Passa-se à descrição do material contido nos artigos. 

O trabalho “A Tecnologia Ginga como Elemento de Integração Latino-

Americana” versa sobre a democratização da comunicação social que permeia todo o 

processo de transição da tecnologia de transmissão de TV analógica para digital no 
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Brasil e na América do Sul. Apresenta um estudo sobre as três experiências de inclusão 

digital realizadas na Paraíba no ano da produção do artigo (FEITOSA SILVA; ALVES; 

KULESKA; SOUZA FILHO, 2012). 

O artigo “As Novas Abordagens Regulatórias Para a Comunicação: Uma 

Comparação Entre a Ley de Medios Argentina e o Plano Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH-3)” visa estabelecer uma comparação entre a Lei dos Meios argentina e o Plano 

Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) no que diz respeito ao enfoque dado à 

questão da democratização da comunicação. Ressaltam entraves que ainda permeiam as 

tentativas oriundas dos governos destes dois países em ampliar o acesso aos meios de 

produção da mídia (FRANÇA e LUCENA, 2012). 

O trabalho “Comunicação Popular e Poder Executivo Municipal A experiência em 

Fortaleza-Ceará” ressalta as políticas públicas municipais em Comunicação Popular e 

Alternativa que, segundo a autora, representam um avanço na relação do poder público 

com as comunidades que desenvolvem veículos de comunicação de caráter livre, fruto 

de suas próprias experiências na busca pela democratização da comunicação (DUTRA, 

2012). 

No artigo “Mapas da inclusão digital no Brasil” os autores se propõem a analisar 

as propostas de mapeamento da chamada inclusão digital promovida no Brasil, a partir 

da pesquisa descritiva de iniciativas de referência sobre o tema que tratam de aspectos 

distintos, porém relevantes para uma ampla compreensão de suas implicações na 

sociedade (FILHO e CABRAL, 2012). 

O trabalho “Estudo comparativo sobre políticas públicas de comunicação na 

América Latina” visa, em perspectiva comparativa, mapear os quadros regulatórios dos 

meios de comunicação, iniciando o estudo no Brasil e na Argentina. Acrescenta-se 

análise de conteúdo midiático, para apontar se há discrepâncias entre as falas oficiais e 

as dos meios de comunicação convencionais (BRITTES, 2012). 

 

Análises de 2013 

 

Foram encontrados cinco artigos com a temática pesquisada; desses, três trabalhos 

tinham como temática a democratização da comunicação e um artigo tinha como tema o 

marco regulatório. As duas temáticas estiveram presentes em um artigo. Passa-se à 

descrição do material contido nos artigos. 
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O artigo “O Papel Político do Jornalismo Comunitário: um estudo sobre a 

promoção da cidadania e a democratização da comunicação por meio da mídia 

comunitária” pondera as diferenças entre jornais comerciais e jornais comunitários na 

influência política a partir de uma análise do conteúdo de jornais da cidade de Bauru - 

SP, além de uma análise quantitativa dos votos das eleições de 2012 (HENRIQUES e 

ARANHA, 2013). 

O trabalho ““Democratização da comunicação”: o que significa isso? Um 

exercício teórico a partir de modelos de democracia” se propõe a situar o debate sobre a 

democratização da comunicação no contexto teórico conceitual dos modelos de 

democracia (DOMINGUES-DA-SILVA; DE BARROS, 2013). 

O artigo “A centralidade do sistema público de TVs para a implantação do marco 

regulatório da comunicação” aborda o recente crescimento do sistema público de 

televisão, impulsionado pela criação da Empresa Brasil de Comunicação. Destaca 

demandas sociais e políticas pela democratização da comunicação e relaciona atributos 

e características desse setor à implementação preliminar do marco regulatório da 

comunicação (OSÓRIO, 2013). 

O trabalho “Dos direitos humanos à democratização da Comunicação” discute 

questões do direito à comunicação como um direito humano. Dentre os direitos 

humanos consagrados, a liberdade de expressão e o direito à informação encontram-se 

positivados na quase totalidade dos países democráticos. Com a evolução dos meios de 

comunicação, notadamente durante o século XX, passa-se a viver numa sociedade cada 

vez mais informacional, o que trouxe outras necessidades de discussão sobre um efetivo 

Direito à Comunicação protegido enquanto um direito humano (REZIO; SANTOS, 

2013). 

O artigo “O Direito à Informação: Democracia e Cidadania na Comunicação” 

discute o direito à informação como um direito humano e numa perspectiva da 

democratização da comunicação para o exercício da cidadania. A sociedade que tem 

acesso aos meios de comunicação, não só do ponto de vista da recepção, mas 

produzindo informação e conteúdo, é uma sociedade que exerce com maior plenitude os 

seus direitos e a cidadania (RADDATZ, 2013). 
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Análises de 2014 

 

Foram encontrados dois artigos com a temática pesquisada; desses um trabalho 

tinha como temática a democratização da comunicação e um trabalho tinha como tema 

o marco regulatório. Passa-se à descrição do material contido nos artigos. 

O artigo “Movimentos sociais em luta pela democratização da comunicação: Da 

Confecom ao Projeto de Lei da Mídia Democrática” analisa a reivindicação da 

democratização da comunicação para três grupos sociais representados por entidades de 

atuação nacional situados na realização da I Conferência Nacional de Comunicação 

(2009) e o lançamento do Projeto de Lei da Mídia Democrática (2013) (MELLO, 2014). 

O trabalho “Reflexões sobre a TV aberta brasileira e a importância de um novo 

marco regulatório das comunicações” o artigo objetiva discutir o tema com base no 

capítulo da Comunicação existente na Constituição de 1988, diante das discussões 

recentes acerca da necessidade de um novo marco regulatório para as comunicações 

(DEMARCHI, 2014). 

 

Análises de 2015  

 

Foram encontrados dois artigos com a temática pesquisada, ambos com a palavra-

chave democratização da mídia. Passa-se à descrição do material contido nos artigos. 

O artigo “Circulação audiovisual e comunicação pública: A internet como espaço 

para o exercício da pluralidade e do direito à comunicação” propõe analisar um recorte 

da produção de dois coletivos de mídia livre para compreender se eles oferecem à 

população narrativas audiovisuais que sejam, de fato, públicas (PEREIRA e 

COUTINHO, 2015).   

No trabalho “Caminhos da Reportagem: escolha de pautas como forma de 

inserção do cidadão na TV Pública brasileira” o objetivo principal é avaliar o programa 

“Caminhos da Reportagem”, da TV Brasil, para verificar o papel dado aos cidadãos em 

sua narrativa, possibilitando identificar a participação potencializada pelas temáticas das 

pautas escolhidas pela equipe (BRAGA, 2015). 

 

 

Análises de 2016  

 

Não foi encontrado nenhum artigo com a temática pesquisada. 
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Considerações Finais  

 

Partindo de um referencial teórico inicial, pode-se afirmar que é de fundamental 

importância discutir a questão da democratização da comunicação, inclusive para a 

manutenção da democracia. Sem a circulação de informação entre os cidadãos eles se 

veem fadados a uma desinformação ou mesmo sujeitos à opinião (e não informação 

prestada) por parte de um oligopólio de mídia. 

Mesmo que a mídia não seja o único fator influenciador na perpetuação da 

democracia, e na influência de resultados eleitorais, ela é um grande alicerce do 

processo e um grande ator político no sistema. A presença da mídia se faz sentir como 

um agente político. No Brasil, o caso piora por possuirmos um oligopólio de mídia em 

que sete famílias dominam os grandes veículos comunicacionais. Na intenção de 

modificar o panorama atual existente, no que tange à comunicação, os governos do PT 

tentaram, por algumas medidas, democratizar o campo. A realização da primeira 

Conferência Nacional de Comunicação (CONFECOM), a criação da TV Pública (TV 

Brasil) e o Marco Civil Regulatório demonstram modestos avanços na área. 

Sobre as análises dos trabalhos publicados nos congressos nacionais da Sociedade 

Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Intercom, no período de 2012 

à 2016, foram encontrados 14 artigos na temática pesquisada. Desses, dez se encontram 

no tema da democratização da comunicação, três com o tema do marco regulatório e um 

trabalho que se encaixa nas duas temáticas. Através das análises levantadas pode-se 

perceber que a palavra “oligopólio” não esteve presente. O ano de 2016 não teve artigos 

com o tema pesquisado. 

Em relações anuais, os anos que mais possuíram trabalhos publicados no tema 

foram 2012 e 2013. Uma possível afirmação sobre a maior produção nessa época seria a 

discussão do marco regulatório que ocorria na sociedade à época. Cada um dos anos 

teve cinco artigos publicados. Os anos de 2014 e 2015 possuíram, cada um, dois artigos 

publicados no tema pesquisado. Em 2016 nenhum artigo foi publicado na temática.  

Pode-se ressaltar sobre a presença da temática pesquisada nos congressos 

nacionais da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, 

considerando-se o âmbito do congresso pesquisado e o número de trabalhos que 

comumente são apresentados nos mesmos, que o tema pesquisado ainda tem pouca 
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participação nos trabalhos acadêmicos. Percebeu-se, ainda, pouca diversificação nos 

temas abordados; inclusive com repetição de autores. 

Espera-se que este trabalho, além de traçar o panorama da situação do tema 

democratização da comunicação, do marco regulatório e do oligopólio da mídia, 

também contribua para a ideia de novas temáticas e conceitos empregados. 
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