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Resumo 

 

O movimento social brasileiro enfrenta, na atualidade, dificuldades de avanços na 

agenda da democratização da comunicação. Além do poder da radiodifusão comercial, 

também é um entrave a ausência de medidas do poder público. A partir de pesquisa 

bibliográfica, análise de documentos e entrevistas com representantes de entidades 

ligadas à democratização da mídia, este artigo analisa o panorama recente da área e seus 

desafios. Conclui-se que há necessidade de maior mobilização da sociedade para 

interferir nas políticas de comunicação. 
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Introdução 

 

 O movimento pela democratização da comunicação no Brasil tem enfrentado, 

em anos recentes, uma série de desafios para avançar na garantia efetiva da participação 

social nas políticas comunicacionais. 

 Fortalecido no contexto da 1ª Confecom (Conferência Nacional de 

Comunicação), em 2009, o movimento da democratização não conseguiu manter um 

grau de interlocução junto ao governo federal que fosse capaz de gerar transformações 

no sistema midiático brasileiro. 

Pelo contrário, nos últimos anos, além do histórico boicote do sistema comercial 

de radiodifusão, os governos não se dispuseram a enfrentar o monopólio da mídia, 

sendo a comunicação pública alvo de medidas negativas para a área. 

Diante desta realidade, o presente artigo se propõe a discutir os desafios e 

perspectivas para o movimento social pela democratização dos meios de comunicação 

no Brasil. Na primeira parte, busca-se elencar as características e finalidades do sistema 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Políticas e Estratégias de Comunicação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2Doutorando em Comunicação na Universidade Estadual Paulista, Unesp, Bauru. E-mail: 

carlosdemarchi@faac.unesp.br. 
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brasileiro de radiodifusão. Em seguida, faz-se um esforço teórico para discutir a 

construção de espaços públicos pelo movimento social na tentativa de permitir a 

participação social nas políticas de comunicação. Por fim, são apontadas as dificuldades 

recentes para a luta pela democratização da mídia ter avanços. 

 

Radiodifusão, serviço público e democracia 

 

 Nas democracias contemporâneas, a radiodifusão assume um papel central na 

difusão de informações e ideias, tendo como característica a capacidade de alcançar 

ampla massa de espectadores que, por sua vez, dispõe de reduzidas possibilidades de 

intervenção no processo de comunicação transmitido por ondas eletromagnéticas. 

 Os serviços de radiodifusão – sejam públicos ou comerciais – possuem natureza 

pública e, neste sentido, devem atender às finalidades de interesse coletivo. Essa 

premissa se encontra presente em documentos da Unesco (Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), nos quais é indicada a necessidade de 

medidas regulatórias sobre os sistemas de rádio e televisão. 

 Conforme a publicação “O ambiente regulatório para a radiodifusão: uma 

pesquisa de melhores práticas para os atores-chave brasileiros”, “o espectro 

eletromagnético é um recurso público finito e precisa ser regulado, pelo menos no que 

se refere à distribuição das frequências” (MENDEL; SALOMON, 2011, p. 5). Logo, 

segundo o estudo, a regulação da mídia caminha, de forma simultânea, com a garantia, 

promoção e proteção da liberdade de expressão. 

 Tais garantias, recomendadas pela legislação internacional e seguidas inclusive 

por várias nações latino-americanas, carecem de aplicação no Brasil, onde persiste a 

presença de um sistema de radiodifusão comercial concentrado e sem espaço para a 

participação popular há tempos reivindicada pelo movimento social.  

 Ao fazerem um diagnóstico sobre a situação brasileira, Mendel e Salomon 

(2011) indicam que não prosperaram as tentativas de elaboração de legislação capazes 

de aproximar o país dos padrões internacionais. Também constataram que a 

radiodifusão pública permanece como um setor pouco desenvolvido, havendo a 

necessidade de maior independência em relação ao governo.  

 Outras recomendações apontadas pelo levantamento em relação ao caso 

brasileiro foram: necessidade de maior espaço na programação dos canais comerciais 
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para as produções locais e independentes; importância de se estabelecer critérios em um 

instrumento legal para avaliar solicitações e outorgar licenças de rádio e televisão; 

necessidade de criação de uma nova autoridade reguladora, independente e única, para 

supervisionar as atividades relacionadas à radiodifusão, tendo, entre as finalidades, 

estimular nos telespectadores a visão crítica sobre a mídia com o uso consciente dos 

seus conteúdos. 

 Outra característica verificada no Brasil, constatada também em outros países, é 

a concentração do setor. De acordo com Moraes (2011), nas últimas décadas, as 

políticas públicas de comunicação tornaram-se escassas e os controles monopólicos e 

oligopólicos foram favorecidos por legislações omissas. Deste modo: 

 

O refluxo das políticas públicas teve a ver tanto com a concentração e 

a transnacionalização que se acentuaram com a "re-regulação", quanto 

com o fato de os Estados terem se apartado, deliberadamente, de suas 

responsabilidades para com a modernização das infraestruturas 

produtivas e a ação regulatória. (MORAES, 2011, p. 54-55) 
 

 A presença desse sistema concentrado e sem regulação por parte do Estado teve 

como consequência o aparecimento, no âmbito da sociedade civil, de questionamentos à 

lógica financeirizante dos mercados. Como efeito, o ecossistema descentralizado e 

interativo da internet passou a ser utilizado por grupos ativistas, coletivos e agências de 

notícias independentes, cuja atuação tem sido marcada pela veiculação de ideias contra-

hegemônicas. 

 Para a coordenadora geral do FNDC e secretária geral do Centro de Estudos da 

Mídia Alternativa Barão de Itararé, Renata Mielli, o surgimento de uma mídia contra-

hegemônica que atua principalmente na internet, como blogs, redes sociais e sites de 

jornalistas independentes, auxilia na disputa da narrativa produzida pelos meios de 

comunicação hegemônicos (MIELLI, 2015).  

 Segundo Mielli, “esses espaços denunciam ou descortinam os factóides 

plantados pela mídia, tecendo uma narrativa alternativa sobre os acontecimentos e sobre 

a sociedade”3. A representante do FNDC ainda destaca que a luta pela democratização 

da comunicação assume um caráter estratégico para a defesa da democracia, na medida 

em que se ampliam os segmentos organizados e não organizados engajados nessa luta, 

levando o assunto a ganhar cada vez mais espaço na sociedade. 

                                                 
3 Entrevista concedida ao autor. 
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Para Peruzzo (2013), essa “outra” comunicação, realizada por setores 

organizados das classes subalternas, expressa as necessidades de mobilização social, de 

falar com seus públicos e de externar sua visão de mundo na sociedade, visando 

conquistar a hegemonia. Logo, o empoderamento desses processos sociais autônomos, 

que são criados nos movimentos sociais, é visto como necessidade, enquanto canais de 

expressão para a mobilização e organização popular. 

 

Além de ampliar a visibilidade pública das lutas contra a ditadura dos 

mercados, essas iniciativas reintroduziram no debate público 

reivindicações por uma participação mais ativa do Estado na 

reestruturação de atividades essenciais. No setor de comunicação, as 

exigências centram-se na discussão e na proposição de alternativas à 

concentração e à oligopolização da mídia, incluindo formas de 

regulação dos fluxos globais de dados, sons e imagens. (MORAES, 

2011, p. 55) 
 

Parte-se da compreensão de que, como a radiodifusão faz parte dos bens 

públicos comuns, a mesma não pode ser monopólio de atores privados, como se deles 

fosse sua propriedade exclusiva. Além disso, deve-se garantir a distribuição equitativa 

nos acessos à informação e à cultura, priorizando o equilíbrio entre os sistemas público, 

privado e estatal. 

Uma consulta ao quadro de legislação existente revela que o Código Brasileiro 

de Telecomunicações (CBT) de 1962 continua sendo o principal marco legal para o 

setor das comunicações. Ao mesmo tempo, a Constituição Federal de 1988 trouxe as 

diretrizes para a área (BRASIL, 2010), mas necessita da regulamentação de vários 

artigos para que haja a consolidação de um arcabouço legal mais condizente com o 

processo em curso de convergência tecnológica. 

 

Movimento social pela democratização da mídia, espaço público e participação 

social 

 

A análise das ações do movimento social brasileiro pela democratização da 

mídia demonstra que, em determinados momentos históricos, a atuação das entidades 
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organizadas da sociedade civil trouxe avanços para as políticas de comunicação do 

país4. 

Essa constatação remete ao conceito de espaço público, pois conforme Dagnino 

(2002), o termo pode ser compreendido como a emergência de experiências que visam 

promover o debate no interior da sociedade civil sobre temas e interesses até então 

excluídos de uma agenda pública, bem como fomentar espaços de ampliação e 

democratização da gestão estatal. 

Na definição do termo, Dagnino, Olvera e Panfichi (2006) explicam que os 

espaços públicos são as instâncias deliberativas que permitem o reconhecimento e dão 

voz a novos atores e temas, além de não serem monopolizados por algum ator social ou 

político ou pelo próprio Estado e haver uma tendência de igualdade de recursos entre os 

participantes em termos de informação, conhecimento e poder. 

Nesta instância heterogênea, na qual é refletida a pluralidade social e política, 

ganha visibilidade o conflito, com o reconhecimento de interesses e opiniões em sua 

diversidade. 

 

Em resumo, a categoria de espaço público permite entender que na 

construção da democracia o exercício da deliberação, sob condições 

adequadas, amplia a esfera da política, abre oportunidades de 

inovação e permite um tipo de relação entre a sociedade civil, a 

sociedade política e o Estado que cria possibilidades antes 

inexistentes. (DAGNINO; OLVERA; PANFICHI, 2006, p. 25) 

 

Em outras palavras, os espaços públicos remeteriam à abertura de espaços para o 

debate de assuntos públicos e de interesse coletivo. Nas últimas décadas, podem ser 

citados como exemplos de criação desses espaços públicos os conselhos, as 

conferências, os fóruns, as câmaras setoriais e os orçamentos participativos. Diz a 

autora: 

 

                                                 
4 Ao longo de sua atuação, o movimento social brasileiro pela democratização da comunicação obteve várias 

conquistas na disputa pela participação da sociedade nas políticas da área. Em 1995, a aprovação da Lei do Cabo 

regulamentou o funcionamento dos canais privados no sistema brasileiro de televisão por assinatura e dos canais 

básicos de utilização gratuita (comunitários, legislativos, universitários e educativo-culturais), trazendo alternativas 

ao setor. Outra conquista veio em 1998, com a aprovação da Lei da Radiodifusão Comunitária. Em 2008, um dos 

avanços foi a criação da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), abrindo a possibilidade de fortalecimento do 

sistema público de comunicação no país. Em 2009, o movimento exerceu ampla mobilização para que fosse realizada 

a 1ª Confecom (Conferência Nacional de Comunicação), iniciativa que permitiu o debate e a aprovação de propostas 

para o setor, envolvendo a sociedade civil, o governo e o empresariado da radiodifusão. A criação do Conselho de 

Comunicação Social, como instância de participação da sociedade nas políticas da área, e a Classificação Indicativa 

também podem ser apontadas como avanços obtidos pelo movimento da democratização. 
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Esse processo de democratização, que se inicia com as lutas contra a 

ditadura militar e se estende aos nossos dias, sem previsão quanto ao 

seu término, não é linear, mas deve ser entendido como desigual no 

seu ritmo, nos seus efeitos sobre as diferentes áreas da vida social e 

política, combinando avanços, estagnação e até mesmo retrocessos. 

Esse entendimento permite dar conta da complexa dinâmica que 

apresenta a construção da democracia como um processo 

multifacetado que resulta da disputa entre distintos projetos políticos 

que, no interior da sociedade civil e dos diversos níveis do aparato 

estatal, confrontam distintas concepções sobre a própria natureza e os 

limites desse processo. (DAGNINO, 2002, p. 10) 
 

O termo traz em seu bojo diferentes propósitos e vai desde espaços formalizados 

com funções consultivas ou deliberativas no que se refere às políticas públicas até 

encontros mais pontuais, voltados para a execução dessas políticas, como as parcerias 

com as organizações não-governamentais. 

Essas iniciativas incluem espaços de relações que se estruturam a partir da 

sociedade civil, cujo objetivo principal é a articulação de seus vários setores para 

exercer pressão e monitoramento sobre a atuação do Estado. Assim, com autonomia em 

relação à esfera estatal, a sociedade civil busca, por meio de ações próprias, dar vazão às 

necessidades e anseios que possui. 

A construção desses espaços públicos pela sociedade civil tem como 

característica a ampliação da participação social, fenômeno que vem passando por 

mudanças nas últimas décadas no campo da comunicação social.  

De acordo com Peruzzo (2004), apesar de ser dificultada pelo Estado e por 

setores dominantes no contexto latino-americano, a comunicação vem sendo campo de 

resistência e de veiculação de expressões alternativas e contra-hegemônicas do 

movimento social. Por conseguinte:  

  

Dentro de toda uma dinâmica histórica, instituições, grupos e 

movimentos sociais das classes subalternas vêm constituindo um 

processo de auto-organização e de comunicação. Inicialmente, eles se 

valem de meios elementares, mas aos poucos também conquistam 

veículos mais sofisticados. Sua meta é, em última instância, contribuir 

para a transformação da sociedade. (PERUZZO, 2004, p. 276) 

 

 Nesta lógica, a participação popular implica uma decisão política que requer 

canais de expressão desobstruídos, indo além do envolvimento da sociedade e tendo 

objetivos estratégicos. Para se conseguir a democratização do poder, é necessário o 

envolvimento ampliado da sociedade, colocando-a a serviço dos homens, de forma 
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igualitária e estendendo os direitos de cidadania. Também leva a se pensar em saídas 

para a democratização do poder, tendo em vista que: 

 

Diante dos grandes sistemas de rádio e televisão, há que se procurar 

ocupar os espaços abertos e propugnar pelo acesso a esses veículos, 

por sua descentralização e por seu reordenamento ético-político. Eles 

são bens públicos, no sentido de que pertencem à União e, portanto, à 

coletividade, devendo, como tais, estar prioritariamente a serviço do 

bem-estar comum e não de pessoas ou grupos que detêm o poder de 

controlá-los. É, ainda, premente, que as organizações sociais 

progressistas, os movimentos e os sindicatos façam a opção pela 

participação da população ou, pelo menos, dos associados nos seus 

veículos de comunicação e criem condições para que ela se 

desenvolva. (PERUZZO, 2004, p. 277) 

 

No Brasil, o movimento pela democratização da comunicação tem origem 

paralela ao contexto da redemocratização do país, em meados da década de 1980. 

Naquela época, jornalistas, professores, estudantes e entidades da sociedade civil 

aglutinaram-se em torno da Frente Nacional por Políticas Democráticas de 

Comunicação. 

O movimento teve atuação ativa nas discussões que nortearam a redação do 

capítulo da Comunicação Social na Constituição Federal de 1988, mas foi derrotado na 

elaboração da Constituinte (SOUZA, 1996). O grupo se rearticulou em 1991, quando foi 

criado o FNDC (Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação), organização 

da sociedade civil de maior expressão no debate recente acerca da democratização dos 

meios de comunicação. 

Conforme Souza (1996, p. 24): 

 

Quando falamos em movimento pela democratização da comunicação, 

estamos nos referindo aos inúmeros movimentos, grupos, experiências 

sociais e culturais que se desenvolvem na sociedade brasileira com o 

intuito de expressar diversas vozes, culturas e ideologias que não têm 

chance de manifestar-se livremente ou são ignoradas pela mídia 

brasileira. São centenas de grupos de comunicação, cultura popular e 

sindical, que se articulam em complexas redes de movimentos sociais. 

Estas redes de movimentos que vêm se formando no Brasil 

apresentam características comuns: busca de articulação de atores e 

movimentos sociais e culturais; transnacionalidade; pluralismo 

organizacional e ideológico; atuação nos campos cultural e político.  

 

Com 25 anos, o FNDC reúne atualmente mais de 70 entidades nacionais e mais 

de 500 organizações adeptas à agenda da democratização da mídia no país. Trata-se de 
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um conjunto diversificado de atores, cuja postura nem sempre é congruente às ações do 

movimento como um todo.  

A composição do fórum inclui, entre as entidades nacionais, a CUT (Central 

Única dos Trabalhadores), a Força Sindical, a Federação Nacional dos Jornalistas 

(FENAJ) e a Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Também integram a 

organização grupos com militâncias em outras áreas, como a Confederação Nacional 

das Associações de Moradores, o Laboratório de Educomunicação Comunitária, a 

Marcha Mundial das Mulheres, a União Nacional dos Estudantes, o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto e a União de Negros pela Igualdade, além de entidades 

provenientes de setores regionais. 

Apesar das tentativas do movimento social em fazer valer as suas ideias pela 

democratização dos meios, o cenário recente brasileiro demonstra as dificuldades de 

avanço desta pauta. A dificuldade do Estado em implementar políticas para a área e o 

poder desempenhado pelo sistema midiático hegemônico, representado principalmente 

pelas emissoras de radiodifusão, são fatores que impedem a construção de novos 

espaços públicos e ações de cunho democratizante.  

 

Desafios recentes do movimento social para avançar nas políticas de comunicação 

  

 O movimento social tem enfrentado, na atualidade, dificuldades no avanço da 

agenda da democratização da mídia no Brasil. Se for considerado o período pós-

Confecom (Conferência Nacional de Comunicação), pode-se apontar que os espaços 

públicos de diálogo junto ao governo retrocederam desde a conferência de 2009. 

 De acordo com Renata Mielli, coordenadora geral do Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação, no contexto da Confecom, a pauta prioritária do 

movimento pela democratização da mídia era a exigência de um novo marco regulatório 

para a área (CONFECOM, 2010). À época, havia uma predisposição do governo federal 

em debater essa proposta, além da própria articulação e mobilização da sociedade 

alcançadas naquele período.  

  Em anos recentes, todavia, essa agenda foi alterada sobremaneira, a ponto de o 

marco regulatório não ser mais uma pauta com chances de diálogo junto ao governo 

federal. Conforme representantes do movimento social, a falta de conjuntura política 

favorável explica o retrocesso para essa questão na atualidade. 
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 Ainda no início do primeiro governo de Dilma Rousseff (2011-2014), havia uma 

predisposição do Executivo em manter espaço público de diálogo com a sociedade civil. 

Temas como a consulta pública sobre o marco regulatório da mídia e o marco civil da 

internet foram alvo de debates ministeriais. No que tange ao marco regulatório, o 

ministro das Comunicações na época, Paulo Bernardo, chegou a dizer que o governo 

estudaria a regulação do setor, mas essa ideia não teve andamento.  

 No entanto, em decorrência das instabilidades políticas verificadas no processo 

que culminou com o impeachment de Dilma e a chegada de Temer à Presidência, uma 

série de episódios foi desfavorável à agenda da democratização dos meios de 

comunicação.  

Uma das primeiras mudanças neste sentido veio em 2016, com a fusão do 

ministério das Comunicações com os ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, 

sob o argumento do governo de otimizar recursos. A medida foi contestada por 

organizações da sociedade civil, diante da dificuldade já histórica de avançar nas 

políticas públicas para o setor e do fato de o Ministério das Comunicações ter a função 

de regular os serviços de radiodifusão e gerenciar as políticas nacionais em áreas 

correlatas.  

 Outro momento desfavorável incidiu sobre a comunicação pública, com as 

intervenções no mandato do presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e da 

extinção do Conselho Curador da empresa (MARTINS, 2016). Cabia ao conselho zelar 

pelos princípios e pela autonomia da EBC, impedindo a ingerência indevida do governo 

e do mercado sobre a programação e gestão da comunicação pública. Instância de 

participação social, o conselho era fundamental para a manutenção do caráter público da 

EBC. 

 A partir destas medidas, consideradas de “desmonte da comunicação pública”, a 

pauta da democratização da mídia necessita de novo impulso para provocar mudanças 

efetivas no panorama midiático. Debate-se também a relevância de se realizar uma 

segunda conferência de comunicação. 

Mais recentemente, em 2017, o governo exerceu nova investida contra os planos 

de democratização da comunicação. Por meio de medida provisória, alterou regras para 

outorgas de radiodifusão, retirando obrigações básicas das empresas na prestação do 

serviço. A mudança favorece o empresariado do setor, uma vez que a medida anistia os 

concessionários de radiodifusão que perderam o prazo para renovar as concessões. 
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Outra mudança, alvo de contestação da sociedade civil, é que as empresas 

concessionárias não precisam mais demonstrar e comprovar que detêm recursos 

técnicos e financeiros e o atendimento ao interesse público para participar do edital de 

outorgas, aspecto que torna o processo ainda mais automático, desatendendo cada vez 

mais as expectativas de transparência e de participação social. 

Por conta dessas dificuldades do movimento social em criar espaços de 

interlocução com o Executivo e do aumento dos ataques à liberdade de expressão, o 

FNDC reorientou suas ações, lançando, em outubro de 2016, a campanha “Calar 

jamais!”. O objetivo é denunciar os ataques e violações à liberdade de expressão no 

país. 

 Conforme Renata Mielli, coordenadora geral do FNDC, o movimento está dando 

prioridade a outra bandeira no momento, a campanha “Calar Jamais!”, em função da 

impossibilidade de diálogo no governo Michel Temer, mas isso não significa o 

abandono da pauta do novo marco legal, que é a razão de existência da organização.  

 Para a coordenadora do FNDC, “há um retrocesso em todas as áreas no país e 

você agora falar de uma discussão com um governo que não reconhecemos e com um 

Congresso Nacional comprometido com interesses privados não há espaço. Isso não 

significa que estamos abandonando a pauta da democratização, razão de ser do fórum, 

mas sim trabalhando com uma bandeira política mais direcionada à defesa da liberdade 

de expressão”5. 

 Segundo Roni Anderson Barbosa, petroleiro e secretário nacional da CUT 

(Central Única dos Trabalhadores), organização de expressão na composição do FNDC, 

os principais desafios do movimento social passam pelo poderio econômico e político 

dos grandes grupos de mídia, cabendo ao Legislativo aprovar medidas democratizantes 

para a área.  

 

O ator que poderia desenlaçar esse nó seria o Congresso Nacional, 

mas hoje está numa das suas piores composições dos últimos 50 anos 

e não tem condições de fazer nenhum debate, uma vez que a maior 

representação do Congresso é de empresários. Se conseguíssemos 

eleger um Congresso Nacional com representatividade efetiva da 

população brasileira, nós teríamos condições de mudar essa 

legislação6.  
 

                                                 
5 Entrevista concedida ao autor. 
6 Entrevista concedida ao autor. 
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 Para o secretário nacional da Central Única dos Trabalhadores, a concentração 

dos meios de comunicação social, principalmente os mais populares como rádio e 

televisão, traz limitações para a participação social. “Democratizar a comunicação é 

fazer com que todos os setores da sociedade possam ter acesso à produção e difusão de 

suas ideias, é permitir que outros atores da sociedade participem do processo de 

comunicação. A sociedade precisa se apropriar, as emissoras são concessões públicas7”. 

Prova da reorientação das atividades do movimento social pela democratização 

pode ser constatada nas estratégias de ação do fórum para o próximo ano. Durante a 20ª 

Plenária do FNDC8, realizada em maio deste ano em Brasília (DF), foi apontada a 

necessidade de buscar maior apoio da sociedade em garantir avanços para a área.  

 Nos seis eixos principais de ações, constavam as seguintes pautas: fortalecer a 

campanha Calar jamais!; denunciar o desmonte e lutar pelo fortalecimento do campo 

público de radiodifusão; monitorar as outorgas de rádio e televisão; combater a entrega 

da infraestrutura de telecomunicações e defender a universalização do acesso à internet 

e à privacidade nas redes; fortalecer a comunicação alternativa, comunitária, popular e 

as mídias livres; estratégias de articulação, diálogo e engajamento com movimentos 

sociais e centrais sindicais. 

 Em um dos eixos específicos da 20ª Plenária, o movimento pela democratização 

elegeu o reforço das ações do próprio movimento social, como forma de possibilitar 

maior resultado nas ações da sociedade civil organizada.  

 As sugestões específicas deste eixo foram: pautar a democratização da 

comunicação como eixo estratégico central no Fórum Social Mundial de 2018 que será 

realizado em Salvador (BA); realizar ações de formação para fortalecer a comunicação 

popular e a luta pela democratização das comunicações junto aos movimentos sociais; 

promover estratégias de comunicação entre comitês do FNDC para dar mais visibilidade 

às ações e lutas desenvolvidas pelo movimento; realização de treinamentos práticos e 

técnicos sobre o uso das redes sociais nos comitês locais do fórum. 

A ideia do movimento social pela democratização da comunicação é, a partir das 

propostas centrais eleitas prioritárias na plenária nacional do FNDC, trabalhar nos 

                                                 
7 Entrevista concedida ao autor. 
8 A plenária ocorreu durante a realização do 3º ENDC (Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação), entre os dias 

26 e 28 de maio deste ano, na UnB (Universidade de Brasília). Cerca de 300 ativistas e militantes participaram do 

evento. 
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Estados e municípios atividades de fortalecimento das ações de combate ao monopólio 

e em defesa dos cidadãos diante da mídia hegemônica. 

De acordo com Lima (2011), os desafios de avanços na pauta do movimento 

social podem ser em parte explicados pelo fato de as políticas públicas comunicacionais 

envolverem um número reduzido de atores no Brasil e serem, em geral, resultado de 

negociação entre o Estado e alguns poucos grupos privados de comunicação. 

Para o autor, as organizações da sociedade civil chegam a ser chamadas de “não 

atores” no processo de formulação de políticas públicas para a radiodifusão, 

considerando que “esses setores tomam posições públicas, articulam atividades, se 

utilizam de canais alternativos para expressão de suas posições, se manifestam, mas não 

são capazes de exercer influência significativa” (LIMA, 2011, p.33). 

 

Considerações finais 

 

 A agenda da democratização da comunicação enfrenta, em anos recentes, 

inúmeros desafios para avançar. A histórica concentração do setor midiático brasileiro, 

a permanência de uma política governamental alinhada aos interesses dos radiodifusores 

e o desmonte da comunicação pública são entraves para o campo. 

 Após a construção de um espaço público inédito de debates entre os principais 

atores das políticas de comunicação em torno da realização da 1ª Confecom em 2009, os 

últimos anos demonstraram a redução dos meios de interlocução entre o movimento 

social e o governo. 

 O próprio movimento social que faz esse debate reconhece a necessidade de 

novas estratégias para ampliar a discussão junto à sociedade, destacando a dificuldade 

para a construção de um ambiente favorável de proposição de políticas públicas para a 

comunicação em anos recentes. É imprescindível que a sociedade civil tenha um espaço 

permanente de discussões dentro do governo e que os cidadãos em geral entendam a 

comunicação como um direito. 

 Da mesma forma, o movimento social não pode perder a bandeira do campo da 

regulamentação da radiodifusão, razão de ser da criação do próprio FNDC, entidade de 

maior expressão no país a discutir a temática na atualidade. Outro aspecto a ser 

considerado é que ter legislações aprovadas não é garantia de enfrentamento aos 
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poderosos grupos econômicos de mídia, mas traria mais condições de resistência e de 

luta por uma comunicação mais cidadã e plural e não a serviço do capital.   

 Ao analisar o contexto atual, cabe cobrar do governo a realização de uma 

segunda edição da Conferência Nacional de Comunicação, reivindicando a 

implementação das propostas aprovadas na primeira conferência, assim como a 

execução, por parte do Executivo, de uma política nacional de comunicação que 

possibilite a participação efetiva da sociedade civil no processo. 
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