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Resumo 

 

O presente trabalho busca refletir sobre o Anteprojeto de Lei de Iniciativa Popular (PLIP) – 

Lei da Mídia Democrática, lançado no Brasil em 2013 pela campanha Para expressar a 

liberdade – uma nova lei para um novo tempo, liderada pelo Fórum Nacional Pela 

Democratização da Comunicação (FNDC). Argumenta-se que, apesar da retração de sua 

expectativa legiferante, o PLIP pode ser compreendido à luz da noção de reconhecimento de 

Axel Honneth como um instrumento para angariar apoios e adesões de indivíduos, 

instituições e movimentos sociais à agenda da democratização da comunicação e promovendo 

a visibilidade e a difusão do tema na esfera pública brasileira.   
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Introdução 

  Muitas são as discussões teóricas, sobretudo no campo das Ciências Sociais e da 

Comunicação, a respeito das relações entre os meios de comunicação e os sistemas políticos. 

Dentre elas, aponta-se com frequência que a informação e as diferentes perspectivas e visões-

de-mundo devem estar disponíveis para o conjunto de cidadãs e cidadãos. Com objetivos de 

zelar por essa prerrogativa, os Estados Nacionais possuem em geral um conjunto de normas 

especiais a fim de resguardar o direito à informação e à comunicação de todos, estabelecendo 

regras que ressaltam os deveres da mídia em relação à democracia. Essa ideia é comumente 

chamada de regulação da mídia. 

 No Brasil, a Constituição de 1988, através dos artigos 220, 221, 222, 223 e 224, incluiu 

as diretrizes legais sob as quais deveria operar a comunicação social, norteando os princípios 

de regulação para o setor, tais como: a proibição de monopólios ou oligopólios nos serviços 
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de comunicação social, a regionalização da produção cultural, artística e jornalística, a 

proibição de capital estrangeiro nas empresas de comunicação, a complementariedade entre os 

sistemas público, estatal e privado e a existência de um Conselho Nacional de Comunicação 

Social (BRASIL, 1988).  

 No entanto, a literatura especializada vem apontando que, a despeito da inclusão 

normativa, os sistemas de rádio e televisão brasileiros são caracterizados hoje pela forte 

concentração, pela formação de oligopólios privados e pela propriedade cruzada dos meios de 

comunicação (BRITTOS e COLLAR, 2008; LIMA, 1998; LIMA, 2010), traindo assim os 

princípios constitucionais. Ademais, soma-se ao diagnóstico o caráter obsoleto das legislações 

que regem as atividades de telecomunicações, incompatíveis com o cenário das convergências 

tecnológicas (MATOS, 2013; FARIA, RODRIGUES,ORMAY, 2016). 

Em resposta ao descumprimento às normas legais, grupos e segmentos sociais 

organizados nas diversas regiões do país, integram as muitas discussões e denúncias sobre o 

estado da arte da comunicação, cujas análises apontam para a necessidade de “refazer”, de 

efetivamente “redemocratizar” a comunicação social. Deste cenário, destaca-se o Fórum 

Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC)
3
, entidade que desde 1991 congrega 

mais de 200 grupos sociais e associações para enfrentar o problema da comunicação no país.  

A chamada luta pela democratização da mídia culminou recentemente na elaboração 

coletiva do Projeto de Lei de Iniciativa Popular (PLIP) de 2013, denominado Lei da Mídia 

Democrática
4
, cujo principal objetivo é a regulamentação dos principais pontos que a 

Constituição Federal de 1988 estabelece para a comunicação social com a pretensão de 

ampliar a liberdade de expressão e, consequentemente, criar mecanismos para a garantia da 

diversidade e da pluralidade nos meios de comunicação. 

Neste sentido, este trabalho busca refletir sobre o Projeto de Lei de Iniciativa Popular 

(PLIP), produzido pela campanha Para expressar a liberdade – uma nova lei para um novo 

tempo, liderada pelo Fórum Nacional Pela Democratização da Comunicação (FNDC). 

Partindo de uma contextualização a respeito das políticas de comunicação implementadas no 

Brasil desde a Constituição de 1988 e as constantes tentativas de incidência da sociedade civil 

no tema da comunicação, argumenta-se que, apesar da retração de sua expectativa legiferante, 

                                                           
3
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4
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o debate em torno do projeto pode ser interpretado à luz da luta por reconhecimento, 

contribuindo para angariar apoios e adesões de indivíduos, instituições e movimentos sociais 

à agenda da democratização da comunicação e promovendo a visibilidade e a difusão do tema 

na esfera pública brasileira.   

 

As Políticas de Comunicação e a Atuação do Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação (FNDC) 

Não é novidade para a literatura especializada que as políticas de comunicação 

implementadas no Brasil desde a Constituição de 1988 pouco avançaram no sentido de 

ampliar, em termos substantivos, a pluralidade e a diversidade de vozes nos meios de 

comunicação, infringindo, sobretudo, o direito à liberdade de expressão.  

Se o contexto da Assembleia Nacional Constituinte representou, em linhas gerais, a 

inclusão normativa na Carta Constitucional de aspectos como: a criação do Conselho de 

Comunicação Social (por mais que estabelecesse o órgão apenas como auxiliar do Congresso 

Nacional e não deliberativo); a proibição do monopólio; e a complementaridade entre os 

sistemas estatal, privado e público (MOTTER, 1994, p. 299), considerados avanços no 

sentido da promoção da democratização do setor, desde então os principais artigos da 

Constituição Federal ainda não foram regulamentados, em especial os artigos 220, 221, 222, 

223 (BRASIL, 1988). 

Também o Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT), que data de 1962, por mais 

que tenha sido modificado em alguma medida, segue como a principal norma concernente à 

radiodifusão aberta. De acordo com Venício Lima, os pontos mais marcantes do CBT são, na 

realidade, as omissões em relação aos limites da propriedade e à propriedade cruzada
5
, 

principais causas da concentração da mídia no Brasil (LIMA, 2012, p. 25). 

Além do caráter obsoleto e fragmentário do CBT, mantido nos governos do ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), as políticas de comunicação alavancadas 

no período tomaram alguns traços de fortalecimento do mercado e dos interesses privados de 

grupos e empresários das comunicações. Sobretudo, elas responderam à subsunção ao padrão 

                                                           
5
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considerar que ela afeta a diversidade informativa”. Disponível em 
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internacional das convergências tecnológicas e dos global players, na qual os Estados e os 

organismos internacionais partilhavam de interesses na formulação de políticas para o setor. 

 Lima (1998) aponta algumas das políticas setoriais implementadas no governo FHC, 

tais como: A Lei do Cabo (Lei 8.977/1995), que permite a participação estrangeira em até 

49% do capital das concessionárias; a queda do monopólio estatal das telecomunicações (EC 

08/1996); a Lei Mínima (Lei 9.295/1996), que permitiu a entrada de capital estrangeiro nas 

áreas de telefonia celular e das telecomunicações via satélite, no limite de 49%, até julho de 

1999; e a Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.472/97), que já citamos, e que autoriza o 

Poder Executivo a estabelecer quaisquer limites à participação estrangeira no capital de 

prestadora de serviços de telecomunicações. 

Tais medidas não provocaram mudanças substantivas no estado da arte da 

comunicação brasileira. Pelo contrário, o novo padrão universal de gestão das políticas 

comunicacionais reforçaria os velhos problemas existentes no cenário brasileiro: a 

concentração da propriedade midiática nas mãos de poucos grupos e famílias, sem prezar 

pelos princípios constitucionais (LIMA, 1998). 

 Uma nova perspectiva é posta ao tema a partir de 2002 quando o Partido dos 

Trabalhadores (PT), nas eleições presidenciais que lançou como candidato Luiz Inácio Lula 

da Silva incluiu no programa de governo a proposta de democratização dos meios de 

comunicação. Tão logo, a retração desta perspectiva tornou-se evidente. Na leitura de Liedtke 

e Aguiar (2011), as propostas mais extensas de um programa para a comunicação social como 

plano de governo para a área, aprovadas no Encontro Nacional do PT em 2002, não foram 

incorporadas ao programa de campanha e também não foram assimiladas pelo governo 

quando Lula assumiu o Palácio do Planalto em 2003. Assim, a ênfase na comunicação foi 

tomada pelo governo de uma forma fragmentada das propostas culturais e de infraestrutura do 

Estado, sem entrar nas questões mais polêmicas que historicamente marcaram o setor 

(LIEDTKE, AGUIAR, 2011). 

 Tomando como ponto de partida a Constituição de 1988, somam-se quase três décadas 

sem modernizações significativas no sentido do combate à concentração e da busca de 

pluralidade e diversidade da propriedade e do conteúdo dos meios de comunicação. Durante 

os governo de Lula (2002-2010) uma exceção desse quadro de vazio regulatório e 

descompasso com os avanços tecnológicos foi a criação da Empresa Brasil de Comunicação 

(EBC), instituída pela lei 11.652 de 7 de abril de 2008. A despeito das críticas que podem ser 
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feitas ao processo de implantação da EBC e ao seu funcionamento e gestão, até setembro de 

2016
6
 a EBC parecia um passo em direção da valorização da comunicação pública no Brasil e 

um potencial canal de produção e disseminação de informação, entretenimento e cultura 

desvinculados de finalidade lucrativa.  

 Outro marco do período, ocorrido logo após a criação da EBC, foi a realização, em 

2009, já no final do segundo governo Lula, da I Conferência Nacional de Comunicação (I 

Confecom). O evento aconteceu em Brasília, de 14 a 17 de dezembro daquele ano, pretendia-

se como um espaço de participação social na elaboração de princípios, diretrizes e 

recomendações para contribuir na formulação de políticas nacionais de comunicação.  

A I Confecom é considerada por pesquisadores e pelo próprio movimento que 

impulsionou sua organização como uma conquista. De acordo com Marcos Dantas, as 

principais teses aprovadas buscavam aperfeiçoar nosso sistema de comunicações num sentido 

liberal-democrata. Isso porque estabeleceu princípios que os meios de comunicação 

eletrônicos precisam cumprir a partir da noção de que executam um serviço público, por mais 

que através de empresas privadas concessionárias, como é o caso da radiodifusão aberta.  

Segundo ele, entender esses meios como mecanismos de desenvolvimento cultural, político e 

econômico – e como objetos de políticas públicas a partir de definições feitas em debates 

democráticos como o ocorrido na Confecom – seria uma expressão do amadurecimento da 

democracia brasileira. (DANTAS, 2010, p. 15).  

O maior evento que teve como tema políticas públicas de comunicação não gerou 

desdobramentos práticos. O governo federal não encampou as propostas aprovadas no 

encontro e, por mais que tenha ensaiado algumas vezes propor ao Congresso Nacional uma 

nova regulação para o setor de comunicação, a pauta não caminhou nem no âmbito do 

Executivo e nem do Legislativo.  

Se no âmbito dos governos as ações implementadas em quase nada contribuíram para 

alteração do status quo da radiodifusão brasileira, as iniciativas da sociedade civil na luta pela 

democratização do setor não podem ser desconsideradas. Atuantes desde a Assembleia 

Nacional Constituinte, associações de classe, parlamentares, professores e militantes das 

diversas regiões do país integraram o que em 1991 veio a se chamar por Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação (FNDC). A entidade com mais de 25 anos de existência 

integrou os trabalhos de formulação e proposição de políticas para o setor da comunicação, 

                                                           
6
 O presidente Michel Temer, por meio da Medida Provisória nº 744, de 2 de setembro de 2016, alterou a lei de 

criação da EBC, extinguindo seu Conselho Curador e, com isso, encerrando a participação da sociedade civil na 

gestão da Empresa o que acaba definitivamente com seu caráter público. 
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seja no âmbito de pressão sobre o Estado nas esferas decisórias, seja na mobilização e 

catalisação dos debates junto à sociedade civil. 

Dentre suas atuações, destacam-se a título de exemplo, as formulações no que diz 

respeito à Lei do Cabo (8.977/1995); à concepção do conceito de Radiodifusão Comunitária 

(expressos na Lei nº 9.612 de 1998); à luta pela instauração e pela composição da sociedade 

civil no Conselho de Comunicação Social (CCS); às propostas para compor o Comitê 

Consultivo que definiu o Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD); às mobilizações para a 

criação do sistema público de TV em 2008, que culminou posteriormente na Empresa Brasil 

de Comunicação (EBC), órgão gestor das emissoras de TV e rádios públicas.  

 A convocação da 1ª Conferência Nacional de Comunicação (Confecom) em 2009 pelo 

governo trouxe uma novidade para a atuação do movimento. Diferente das ações e propostas 

pontuais das quais participou no repertório de interação com o Estado, a conferência 

representava o ingresso das pautas mais gerais para a democratização da comunicação na 

agenda das políticas públicas nacionais.  

A Confecom abria a chance, pela primeira vez depois da Constituinte, para a 

construção coletiva de um novo marco regulatório para o setor. Neste âmbito, O FNDC se 

mobiliza para a realização de audiências públicas e seminários organizados nas diversas 

regiões do país com o intuito de aglutinar parlamentares e entidades civis e empresariais, 

buscando criar as condições políticas para desencadear a conferência. Em Setembro de 2007, 

o governo, através do Ministro das Comunicações Hélio Costa apoiaria a realização de uma 

conferência de caráter nacional para as comunicações. 

O governo juntamente com movimentos da sociedade civil organizada, 

parlamentares e entidades representativas de categorias profissionais e empresariais 

reuniram-se em Brasília para a Conferência Nacional Preparatória da Comunicação. 

O evento foi convocado pelo Ministro das Comunicações , que o promoveu 

juntamente com a Agência Nacional de Telecomunicações, a CDHM, a CCTCI e a 

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado 

Federal. Foi consenso entre os participantes que a criação de um novo marco 

regulatório era fundamental frente ao processo de convergência digital dos meios de 

comunicação. Todos ratificaram a realização de uma conferência de caráter nacional 

com ampla participação (MÍDIA COM DEMOCRACIA, 2009, v.9, p. 19). 

 A partir deste cenário, em 2008 a XIV Plenária do FNDC se dedicaria à preparação 

para a Confecom. Com o tema “Preparando a Conferência Nacional de Comunicação”, o 

encontro reuniria membros do governo, parlamentares, representantes dos meios empresariais 

e movimentos sociais. Na ocasião, o FNDC assumiu o compromisso de convocar a 

conferência com etapas preparatórias municipais e regionais. 
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 Finalmente, a etapa nacional da Confecom contou com uma estrutura de ampla 

participação, através da eleição de 1600 delegados democraticamente escolhidos nas 27 

unidades da Federação. Como resultado, a Confecom reuniu 633 resoluções aprovadas na 

etapa nacional e mais de 6000 propostas apresentadas nas etapas estaduais e distritais. Embora 

a conferência de comunicação tenha inaugurado uma nova fase de atuação da sociedade civil, 

como já mencionado, uma vez mais, o contexto pós-Confecom não representou a adoção e 

implementação das propostas pelo governo.  

No intuito de retomar as demandas externalizadas pelas entidades e instituições que 

participaram da I Confecom, o FNDC realizou, em maio de 2011, no Rio de Janeiro, o 

seminário “Marco regulatório: propostas para uma regulação democrática”. Tendo como base 

as teses da Confecom, os participantes do seminário construíram a “Plataforma para um novo 

marco regulatório das comunicações”, que reuniu 20 pontos considerados prioritários e foi 

colocada em consulta pública no site do FNDC. Em sua XVI plenária, no final daquele ano, o 

FNDC resolve que no período seguinte sua atuação será pautada pela defesa do direito à 

comunicação e centrada na luta por um novo marco regulatório (FNDC, 2011, p. 2). No início 

do ano seguinte, a entidade divulga um documento intitulado “Convite aos que lutam pela 

democratização da comunicação”, retomando a decisão de rearticular e buscar unificar o 

movimento para reivindicar um novo marco regulatório para a comunicação. É nesse contexto 

que, no interior da organização, nasce a campanha Para expressar a liberdade e o Projeto de 

Lei de Iniciativa Popular da Mídia Democrática (PLIP) – Lei da Mídia Democrática. 

 

O PLIP – Lei da Mídia Democrática e a Luta por Reconhecimento do FNDC 

 

A partir do seminário “Desafios da Liberdade de Expressão”, realizado em maio de 

2012, em São Paulo, inicia-se a consolidação da campanha Para Expressar a Liberdade, com 

o intuito de angariar mais apoio para pressionar o governo federal a dar seguimento ao debate 

iniciado na Confecom. A campanha Para Expressar a Liberdade - Uma nova lei para um 

novo tempo é lançada oficialmente em agosto de 2012, no aniversário de 50 anos do Código 

Brasileiro de Telecomunicações. Em uma plenária nacional realizada pela campanha, em 

dezembro de 2012, cria-se um Grupo de Trabalho para formular o que viria a ser o Projeto de 

Lei de Iniciativa Popular – Lei da Mídia Democrática. O texto do projeto foi lançado 

oficialmente em âmbito nacional no dia 1º de maio de 2013 e para ser apreciado no Congresso 

Nacional, o PLIP precisaria conseguir a adesão de 1% dos eleitores do país, o que significava, 
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no momento de lançamento, 1,3 milhões de assinaturas. No site da campanha há o registro de 

apoio de 273 entidades. 

O projeto é formado pelos seguintes capítulos: 1) Objeto da lei e definição dos 

serviços; 2) Da comunicação social eletrônica; 3) Da organização do serviço e critério de 

outorgas; 4) Dos mecanismos para impedir a concentração, o monopólio ou oligopólios; 5) Da 

programação e dos mecanismos de incentivo à diversidade; 6) Dos órgãos reguladores e 

organismos afins. Segundo o Guia de Mobilização da campanha Para expressar a liberdade, 

feito para divulgar o projeto e angariar apoios, a proposta prevê:  

(...) regras claras e transparência nas concessões de rádio e TV, consolidar o sistema 

público de comunicação, garantir o direito de resposta a toda população, possibilitar 

a programação regional e independente em todas as emissoras, impedir o monopólio 

e oligopólio do setor, fomentar a cultura nacional e a diversidade da nossa 

sociedade, e estabelecer a participação popular na regulação das políticas de 

comunicação. (FNDC, 2013, p. 9) 

 No seu conjunto, o PLIP traz importantes aspectos a serem incorporados no novo 

marco regulatório, na expectativa de grupos e entidades que compõem o FNDC. Em outro 

trabalho, sinalizamos quatro pontos fundamentais: a complementaridade entre os sistemas 

público, privado e estatal; o combate aos monopólios; o direito de antena; e as definições 

quanto à programação (GARCIA, SCHNEIDER, 2017). 

No que diz respeito à complementaridade, a definição explícita das características de 

cada um dos sistemas (público, privado e estatal) deixa claro quais suas funções, o que torna 

mais claro e possível fiscalizar e incidir sobre a natureza dos meios de comunicação social 

eletrônica do país, predominantemente pertencentes à iniciativa privada, ainda que por meio 

de concessões públicas.  

Os mecanismos para o combate dos monopólios e oligopólios nos serviços de 

radiodifusão mencionados pelo PLIP remetem a regulamentação do artigo 220 da 

Constituição de 1988, fixando um limite a emissoras pertencentes ao um mesmo grupo de 

rede, já previsto pelo Decreto-Lei 236/1967, mas não praticado concretamente pelas 

prestadoras de serviço e nem fiscalizado pelos órgãos reguladores. Os novos artigos da Lei da 

Mídia Democrática trazem importantes inscrições normativas com vistas a assegurar a 

pluralidade das prestações de serviços de comunicação, visto que ficam claros os objetivos de 
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inibição não apenas da propriedade cruzada, mas também das concentrações horizontais e 

verticais
7
, amplamente verificadas no sistema privado da radiodifusão brasileira (Idem, 2017). 

Sobre o direito de antena, compreendido como a destinação de um espaço nos meios 

de comunicação para que a sociedade civil se manifeste nos canais televisivos e de rádios, a 

iniciativa do PLIP sugere a abertura para a diversidade de manifestações oriundas da 

sociedade nos veículos de grande porte econômico e de maior extensão no território nacional, 

buscando-se estimular a pluralidade de vozes em tais meios. Conforme delineia Lima (2012),  

trata-se de uma forma de democratizar o acesso aos meios de comunicação de 

massa. Nas sociedades contemporâneas, a liberdade de expressão é apenas um 

direito subjetivo se não se garante a pessoas e grupos representativos da sociedade 

civil acesso ao debate público que (ainda) é, grande parte, agendado e controlado 

pelos grandes grupos de mídia (LIMA, 2012, p. 173). 

 

A respeito das definições quanto à programação e aos mecanismos para a garantia da 

diversidade, o PLIP, por meio dos 10 artigos do Capítulo 5, procura estabelecer, 

majoritariamente em termos percentuais as cotas para a veiculação de conteúdos, objetivando-

se que se cumpra a finalidade educativa, artística, cultural e informativa nas produções e 

programações de rádio e de televisão, a promoção da cultura nacional e regional e o estímulo 

às produções independentes, a regionalização da produção cultural, artística e jornalística e o 

respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família (BRASIL, 1988). No entanto, na 

expectativa da regulamentação do Artigo 221 da Constituição de 1988, a Lei da Mídia 

Democrática, neste aspecto, suscita dificuldades de operacionalização da proposta de 

regionalização e garantia da diversidade e corrobora para torná-las polêmica. Em certo 

sentido, elas podem soar como proibição e censura à livre manifestação de pensamentos e 

expressões. Por mais que ao examinar as trajetórias e posturas públicas das principais 

entidades que trouxeram o PLIP para o debate público seja possível perceber que atuam numa 

perspectiva da defesa da liberdade de expressão e do direito à comunicação, a definição 

detalhada do que pode ou não ser veiculado dá margem a interpretações que julgarão a 

regulação do conteúdo como censura (GARCIA, SCHNEIDER, 2017). 

                                                           
7
 Entende-se por concentração horizontal a monopolização ou oligopolização dentro de uma mesma área do 

setor, por exemplo, o caso de uma rede de televisão possuir grande número de afiliadas nas diversas regiões do 

país. A concentração vertical constitui-se na integração das diferentes etapas da cadeia de produção e 

distribuição, quando um único grupo controla desde os vários aspectos da produção de programas de televisão 

até a sua veiculação, comercialização e distribuição. 
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No balanço das inscrições legais apontadas pelo PLIP para compor o novo marco 

regulatório para a radiodifusão brasileira, oriundos, sobretudo, das demandas e das resoluções 

da Confecom, há um claro objetivo de alteração do estado da arte das políticas setoriais para o 

campo da comunicação. Apesar de deixar obscuros alguns aspectos que possibilitariam a 

tradução das normas legais em operações práticas e concretas para se, de fato, ampliar e 

garantir a efetiva liberdade de expressão e direito à comunicação, a proposta parece buscar a 

retomada e a incorporação da agenda da democratização dos meios de comunicação na 

sociedade.  

De um lado, é importante mencionar que o apoio formal das organizações entorno do 

PLIP
8
 – e que possuem uma base relativamente numerosa de filiados – não parece ter se 

revertido no número de assinaturas angariado pelo Projeto de Lei, cuja a estimativa 

recolhimento foi de menos de 50 mil assinaturas
9
. Quatro anos após sua circulação, pode-se 

conjecturar que o apoio popular de que necessitava o Projeto de Lei permaneceu pouco 

expressivo para alcançar sua expectativa legiferante. Não se pode ignorar também que uma 

das causas para a retração do tema da democratização dos meios de comunicação é o bloqueio 

que a própria mídia comercial impõe ao tema, constituindo um empecilho importante para sua 

capilarização.  

De outro lado, no entanto, é preciso qualificar o suposto “insucesso” do PLIP. 

Sobretudo diante do contexto pós-Confecom e da omissão do governo em relação ao tema da 

comunicação, a Lei da Mídia Democrática parece constituir um meio de expressar as 

reivindicações e unificar as lutas nacionais da sociedade civil em torno da democratização dos 

meios de comunicação, vislumbrando a visibilidade pública e reconhecimento à luta pela 

democratização da comunicação. Nesta perspectiva, a estratégia dos grupos e segmentos que 

                                                           
8
 Está disponível em seu site, o número de 273 organizações que apoiaram o Projeto de Lei.Uma parcela de mais 

ou menos 20% dos apoios vem de sindicatos, não apenas de trabalhadores do setor da comunicação, como 

jornalistas e radialistas, mas também de outras categorias. Consta também o apoio da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) e da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB). Participam, ainda, 

associações de rádio e TV comunitárias e de veículos públicos, movimentos amplos e não diretamente ligados à 

pauta da comunicação, como Marcha Mundial de Mulheres e Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST) e, ainda, a União Nacional dos Estudantes. Organizações que historicamente atuam na defesa da 

democratização da comunicação, como Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Conselho Federal de 

Psicologia (CFP), Federação Interestadual dos Trabalhadores em Radiodifusão e Televisão (Fitert), Federação 

Interestadual dos Trabalhadores em Telecomunicações (Fittel), União Cristã Brasileira de Comunicação Social 

(UCBC), também estão entre os apoios. Ver lista completa em: no endereço: 

http://www.paraexpressaraliberdade.org.br/quem-somos/  

 
9
 Na plenária da campanha Para expressar a liberdade realizada em 2014 o FNDC divulgou que a estimativa era 

que o número de assinaturas tivesse chegado a 50 mil, quando o número necessário para tramitar no Congresso é 

de, no mínimo, 1,3 milhão. 

http://www.paraexpressaraliberdade.org.br/quem-somos/


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 
 

11 
 

o constituíram é também a de alcance dos sujeitos e, não apenas de resultados no âmbito do 

poder legislativo. 

Assim, a literatura de Axel Honneth sobre a luta por reconhecimento pode oferecer 

uma chave interpretativa para o fenômeno. Honneth busca fundamentar a ideia do 

reconhecimento como base explicativa para os conflitos sociais e, portanto, os sentimentos de 

lesão e desrespeito que os indivíduos são expostos podem culminar em denúncias e ações 

coletivas para a restituição dos direitos negados.  

Sentimentos de lesão dessa espécie só podem tornar-se a base motivacional de 

resistência coletiva quando o sujeito é capaz de articulá-los num quadro de 

interpretação intersubjetivo que os comprova como típicos de um grupo inteiro. 

Neste sentido, o surgimento dos movimentos sociais depende da existência de uma 

semântica coletiva que permite interpretar as experiências de desapontamento 

pessoal como algo que afeta não só o eu individual mas também  um círculo de 

muitos outros sujeitos (HONNETH, 2009, p. 258). 

Nesta perspectiva teórico-metodológica, o recurso do PLIP parece inserir-se numa 

tentativa de reconstruir uma base social de sustentação mais ampla do que a original, 

buscando apoios de indivíduos, grupos e mais movimentos sociais. 

 Sob essa ótica, o projeto de lei pode ser compreendido como um recurso estratégico 

para avançar uma agenda que não parece ter força suficiente para suplantar os atores 

contrários às mudanças no status quo das políticas de comunicação. Neste horizonte, a chave 

do reconhecimento de Honneth permite interpretá-lo como uma luta por reconhecimento, ou 

seja, como expressão dos atores da sociedade civil organizada para vocalizar suas demandas 

por direitos à comunicação, assim como criar um horizonte de solidariedade para chamar a 

atenção da sociedade para a importância dos valores reivindicados e da necessidade de 

superação das negligenciações historicamente constituídas. 

 Desta maneira, o lançamento do PLIP no contexto brasileiro de 2013 parece se apoiar 

na aposta de que a alteração do quadro político-jurídico das políticas de comunicação só 

poderia funcionar, naquela ocasião, na medida em que incorporasse o conjunto de demandas 

por direitos oriundos dos diversos grupos e segmentos sociais e que conseguisse a adesão de 

grande parte da população. Portanto, pode ser interpretado, substancialmente, a partir da 

dimensão da solidariedade defendida por Honneth, ou seja, de que o engajamento em ações 

políticas pode tirar os indivíduos da condição passiva de aceitação dos status quo e os colocar 

numa relação positiva, de solidariedade, encorajando membros e grupos como um todo e 

fortalecendo o valor social de suas apostas reivindicatórias. 
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 Não à toa, o Guia de Mobilização da campanha Para expressar a liberdade traz como 

ponto central o apelo para o engajamento de indivíduos e grupos em ações políticas de 

mobilização. Estão presentes denúncias em relação à infração ao direito igualitário de 

comunicar-se, à representação distorcida de grupos e segmentos sociais nos meios de 

comunicação e ao caráter obsoleto das leis que regem as políticas da radiodifusão. 

Explicitamente, aparecem no documento: a busca por apoios para adesão ao PLIP; a 

valorização das formas de vida e culturas dos diferentes segmentos sociais para a construção 

da campanha; a divulgação do PLIP nos espaços públicos e privados, como nas ruas, praças, 

fábricas, universidades, sindicatos etc.; o registro e a divulgação das mobilizações em sites; a 

criação de grupos de amigos e associações de bairro para mobilização e debates sobre as 

propostas do PLIP; a divulgação do projeto de lei nos meios de comunicação comunitários; a 

difusão do projeto e de ideias para a democratização da mídia nas redes sociais, blogs e 

demais plataformas da internet; e a articulação da campanha “Para Expressar a Liberdade” 

junto aos movimentos sociais organizados. 

Neste recorte, as movimentações em torno do PLIP parecem indicar que, na 

perspectiva dos grupos que o elaboraram, as possibilidades restantes de transformação do 

estado da arte da comunicação no Brasil dependem da ampliação das bases sociais e da 

capacidade de arregimentação da sociedade civil, para que se possa pressionar o governo e os 

grupos empresariais e políticos contrários às mudanças no status quo das políticas de 

comunicação. 

 

Considerações Finais 

Após o impedimento da presidenta Dilma Rousseff em 2016, a decisão do FNDC foi 

priorizar a nova campanha Calar Jamais
10

 e tentar frear as alterações impostas no campo da 

comunicação e que resultarão em novos retrocessos em termos de democratização do setor. 

As modificações que fazem com que a Empresa Brasil de Comunicação deixe de ter caráter 

público e o Projeto de Lei da 79/2016, que altera a Lei Geral das Telecomunicações, são dois 

exemplos de iniciativas do tipo. A alteração na Lei das Teles determina que a infraestrutura da 

telefonia fixa, sob regime de concessão e operada pela iniciativa privada, passe para o regime 

                                                           
10

 Para saber mais sobre esta campanha, ver http://www.fndc.org.br/campanhas/calar-jamais/. 
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de autorização, entregando às empresas um patrimônio público estimado em R$ 100 bilhões
11

 

(GARCIA, SCHNEIDER, 2017). 

 Por mais que o projeto de lei tenha deixado de ser o carro-chefe do FNDC, em 2016, 

quando redirecionou suas atividades para a campanha Calar Jamais
12

, em meio à drástica 

alteração no contexto político nacional
13

, este trabalho buscou sublinhar que o suposto 

“insucesso” da campanha Para Expressar a Liberdade e, consequentemente, do Projeto de 

Lei de Iniciativa Popular (PLIP) – Lei da Mídia Democrática, não pode ser encarada como 

também “insucesso” das lutas pela democratização da comunicação. É preciso também 

enxergar seus efeitos. 

  A chave de Axel Honneth e sua noção de reconhecimento permite compreender o 

PLIP como uma estratégia de luta por reconhecimento do FNDC, ou seja, como um 

instrumento que vislumbrou, juntamente com sua expectativa legiferante, angariar apoios e 

adesões de indivíduos, instituições e movimentos sociais que até então desconheciam a 

agenda da democratização da comunicação. A aposta, ao fim e ao cabo, é também pela 

solidariedade e pela união daqueles que são tolhidos o direito igualitário à comunicação e a 

liberdade de expressão. 

 

 

                                                           
11

 “'PL das teles' volta ao Senado por 'inexatidão material'”.  VIEIRA, Ramênia. Reportagem publicada e 2 de 

fevereiro de 2017, no Observatório do Direito à Comunicação. Disponível em 

http://www.fndc.org.br/noticias/pl-das-teles-volta-ao-senado-por-inexatidao-material-924781/. Última consulta 

em 11 de março de 2017. 

12
 Ver mais sobre a campanha em http://www.paraexpressaraliberdade.org.br/calar-jamais/  
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 Após a XIX Plenária do FNDC, realizada em abril de 2016, a coordenadora geral da entidade, Renata Mielli, 

concedeu uma entrevista na qual comentou a conjuntura da época, pouco antes de o Senado acatar o pedido de 

impeachment de Dilma Rousseff, e apontou que a plenária avaliou ser aquele um momento político era adverso. 

“Vivemos um momento de rompimento! O FNDC e todas as suas entidades e movimentos que lutam pela 

democracia e pela democracia na comunicação têm que se juntar a outros movimentos sociais e outras 

organizações da sociedade civil para impedir o retrocesso, tentar barrar o golpe”, disse. Mielli afirma que, nos 

anos anteriores, o FNDC tinha intensificado a luta pelo novo marco regulatório das comunicações, por meio do 

Projeto de Lei da Mídia Democrática, mas sinaliza que a conjuntura exigia que se repensasse a atuação: “(...) a 

pauta da comunicação está inserida na necessidade de denunciar também a mídia privada, que tem sido um dos 

articuladores do golpe, sem deixar de acompanhar as outras agendas que se sucedem e que estão todas 

vinculadas de forma estratégica a essa tentativa de regressão de direitos, como a mais recente delas, que é a 

tentativa de mudar a forma da prestação de serviço da internet banda fixa”. 

http://www.fndc.org.br/noticias/renata-mielli-nosso-inimigo-e-o-monopolio-924695/ . “Renata Mielli: „nosso 

inimigo é o monopólio‟”. Entrevista concedida a Elizângela Araújo, publicada em 29 de abril de 2016, no site do 

FNDC. Disponível em http://www.fndc.org.br/noticias/renata-mielli-nosso-inimigo-e-o-monopolio-924695/. 

Último acesso em 1º de março de 2017. 

 

http://www.fndc.org.br/noticias/pl-das-teles-volta-ao-senado-por-inexatidao-material-924781/
http://www.paraexpressaraliberdade.org.br/calar-jamais/
http://www.fndc.org.br/noticias/renata-mielli-nosso-inimigo-e-o-monopolio-924695/
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