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RESUMO 
 
O artigo apresenta os principais eixos programáticos para a comunicação formulados 
pelo Partido dos Trabalhadores (PT) nas exitosas campanhas presidenciais, 
confrontando as principais políticas públicas praticadas pelo Ministério das 
Comunicações. Analisando as ações voltadas para a democratização da comunicação, 
resgatando-se os elementos norteadores colocados em prática pelo Governo, apontando 
avanços e retrocessos em relação ao comprometimento histórico do PT com o setor. 
Confrontando informações veiculadas nos documentos programáticos das campanhas 
presidenciais com ações praticadas pelo governo no campo da comunicação, a pesquisa 
contribui com um apanhado histórico e documental para demarcar o significado político 
da atuação do presidente Lula na comunicação social. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Políticas de Comunicação; Democratização da Comunicação; 
Governo Lula. 
 

 

Os comprometimentos programáticos do PT com a comunicação 

 

 O Partido dos Trabalhadores (PT) historicamente incorporou em sua trajetória a 

luta pela democratização da comunicação no país. Os programas de governo formulados 

pelo partido, tradicionalmente, incluíram propostas para o setor. Nas eleições 

presidenciais de 2002, o debate sobre a democratização da comunicação integrou 

documentos oficiais de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva a partir da contribuição 

de setores organizados da sociedade civil, mas acabou ficando de fora da redação final 

do programa de governo.  

 No documento de 20 páginas, intitulado "Concepção e Diretrizes do Programa 

de Governo do PT para o Brasil 2002", foi incluída a questão da “democratização dos 

meios de comunicação, com a implementação imediata do Conselho de Comunicação 

Social previsto na Constituição.” 
                                                 
1Trabalho apresentado no GP Políticas e Estratégias de Comunicação, XI Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2Doutor em Sociologia Política, trabalhando na Agência de Comunicação da UFSC. E-mail: 

paulofer@reitoria.ufsc.br  
3Doutor em Sociologia Política, Professor do Departamento de Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC). E-mail: itamar@cfh.ufsc.br   
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Liedtke (2006, p.171) lembra que na campanha eleitoral de 2002, foram 

aprovados, no encontro nacional do PT, propostas de um programa para a comunicação 

social como plano de governo para a área, que não foram incorporadas ao programa de 

campanha e tampouco assimiladas quando o PT assumiu o Planalto.  

Foram conteúdos elaborados pelo Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação (FNDC), enviados através do documento "Por uma Política Publica de 

Comunicação Social", a exemplo da democratização do acesso aos meios de 

comunicação, o cumprimento dos princípios constitucionais de regionalização do 

conteúdo, valorização da programação de caráter informativo e cultural. Além das 

antigas bandeiras defendidas pelo PT, tais como a concentração dos meios, mecanismos 

para tornar as relações empresariais do setor mais transparentes ou formas de 

acompanhamento publico das atividades das empresas. Foi o primeiro indicio, na 

avaliação do FNDC (idem, p.167), de que o governo não tinha a intenção de produzir 

políticas públicas na área da comunicação. A ênfase na comunicação foi citada de uma 

forma fragmentada nas propostas culturais ou de infra-estrutura do Estado, sem entrar 

nas questões polêmicas que historicamente marcam o setor.   

O documento ressalta que o governo petista adorará políticas de valorização da 

cultura nacional, em sua diversidade regional, como elemento de resgate da identidade 

do país, estimulando a socialização dos bens culturais e contribuindo para a livre 

expressão de todas as manifestações no campo da cultura, encontrando novos 

mecanismos de financiamento da cultura, que não podem continuar, como hoje, 

exclusivamente submetidos ao mercado. 4  

Em 2006 foi diferente, no embate eleitoral Lula lançou um Caderno Setorial 

sobre a Política de Comunicação. Deste modo, Lula imprimiu outro perfil à sua 

candidatura incluindo na agenda pública o tema da democratização da comunicação, 

ausente do debate eleitoral presidencial das eleições anteriores. 

O programa de governo para o segundo mandato5, no documento intitulado a 

“ampliação da democracia”, dedica um parágrafo para o setor da comunicação, 

reiterando que “será garantida a democratização dos meios de comunicação, permitindo 

a todos o mais amplo acesso à informação, que deve ser entendida como um direito do 

cidadão” (idem, p.13). As principais diretrizes foram: Construir um novo modelo 

                                                 
4 Um Brasil para todos: crescimento, emprego e inclusão social, programa de governo, 2002, p. 14-16,  relativo ao 

item “Educação e Cultura para fortalecer a coesão do país”.   
5 PROGRAMA DE GOVERNO. Lula Presidente, 2007/2010.  São Paulo, 29 ago. 2006. 34p. 
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institucional para as comunicações, com caráter democratizante e voltado ao processo 

de convergência tecnológica; Incentivar a criação de sistemas democráticos de 

comunicação, favorecendo a democratização da produção, da circulação e do acesso aos 

conteúdos pela população; Fortalecer a radiodifusão pública e comunitária, a inclusão 

digital, as produções regionais e independentes e a competição no setor. A tarefa no 

novo mandato seria trabalhar pela desconcentração da propriedade dos meios de 

comunicação. No caso de rádios e TVs, a principal ação seria o envio ao Congresso de 

uma Lei Geral de Comunicação Eletrônica, item incorporado ao texto final. O 

documento destaca que a lei vai "regulamentar os pontos necessários para o 

estabelecimento de um adequado equilíbrio e proporção entre os sistemas privado, 

público e estatal de radiodifusão". 

Outro objetivo seria "mecanismos legais que efetivamente coíbam a 

concentração de propriedade e de produção de conteúdos e o desequilíbrio 

concorrencial, garantindo a competitividade, a pluralidade, a diversidade e a 

concorrência". Neste sentido, o PT propõe um recadastramento completo das 

concessões de TVs e rádios, para cancelar entidades que não estejam "em conformidade 

com a lei", destacando que seria desenhado um "mapa de concentração do setor". 

A população teria "participação no processo de renovação e outorga de 

concessões de rádio e TV" por meio de conselhos populares. A estratégia é recuperar o 

tempo perdido no primeiro mandato, quando o governo não considerou a comunicação 

"como tarefa politicamente estratégica".6 

Durante a campanha presidencial, uma versão preliminar do programa de 

comunicação chegou à imprensa. Rapidamente, os jornais, revistas, emissoras de rádio e 

TV acionaram sua “artilharia” contra o texto, insinuando que o PT pretendia com as 

propostas controlar de maneira autoritária a mídia.7 

 Na avaliação sobre o desempenho do governo Lula na área da comunicação 

durante o seu primeiro mandato, o PT afirma no Caderno Setorial que houve avanço 

significativo na inclusão digital no país, citando o aumento no acesso a computadores, 

devido à adoção de vários programas sociais no setor.8 Destaca também avanços 

significativos no campo da radiodifusão estatal, afirmando que a Radiobrás 

                                                 
6ZANINI, Fábio. PT propõe recadastramento de concessões de rádio e TV. Folha de São Paulo, Sucursal de Brasília, 

28 ago. 2006. 
7CARTA MAIOR. Comunicação: Programa de Lula quer fortalecer meios públicos e comunitários, 24 nov. 2006.  
8 PROGRAMA DE GOVERNO DA CANDIDATURA LULA 2006, Caderno Setorial: Comunicação e 

Democracia, 27 out. 2006, p. 3. 
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gradativamente se afastou de seu papel histórico de comunicação institucional e 

“buscou adotar em seus veículos uma política editorial mais independente e voltada para 

o direito do cidadão à informação.9 

 Outro desafio para o segundo mandato de Lula, de acordo com o Caderno, seria 

criar, a partir das empresas de comunicação do governo federal, controladas pela 

Radiobrás e pela Acerp (TVE-RJ), uma rede de alcance nacional, com retransmissão nas 

emissoras educativas de todo o Brasil.  

 Portanto, o fortalecimento dessas redes é central num cenário em que, de acordo 

com pesquisa realizada pelo Instituto Epcom, apenas seis redes privadas nacionais de 

televisão aberta e seus 138 grupos regionais afiliados controlam 667 veículos de 

comunicação.10 Como resposta a este cenário, o programa de governo Lula propõe a 

criação de mecanismos legais que coíbam a concentração de propriedade e de produção 

de conteúdos historicamente construída no Brasil. A idéia era garantir uma abertura 

destas TVs e rádios à participação da sociedade organizada. Essa rede seria alimentada 

por conteúdos produzidos por entidades comunitárias11 e por iniciativas como os Pontos 

de Cultura e tele-centros comunitários, implementados pelo governo, assim como por 

outras formas de produção independente e regionalizada. Estão previstos mecanismos 

de incentivo fiscal a esses produtores.  

 Por último, em seu balanço do primeiro governo do PT na Comunicação, o 

Caderno destaca que “o presidente Lula trabalhou para superar obstáculos históricos na 

área das telecomunicações e da comunicação social”, atuando particularmente na 

regulação do setor, que “tradicionalmente serviu como instrumento para a promoção do 

setor comercial em detrimento do interesse público”, referindo-se a ANATEL.  

 

 

 

 
                                                 
9Idem, p. 4.  
10 CARTA MAIOR, Comunicação: Programa de Lula quer fortalecer meios públicos e comunitários, 24 nov. 2006, 

acrescentando que o campo de influência dessas emissoras se capilariza por 294 canais de televisão VHF, que 
abrangem mais de 90% das emissoras nacionais. Somam-se a elas mais 15 emissoras UHF, 122 emissoras de rádio 
AM, 184 emissoras FM e 50 jornais diários. Ainda hoje, uma única empresa – as Organizações Globo, com seus 
diversos veículos – concentra 60% da audiência televisiva e 75% da verba publicitária do país. 

11 Idem: “consideradas uma das principais ferramentas para a democratização da comunicação no país, as emissoras 
comunitárias não encontraram no primeiro mandato do governo Lula um tratamento diferenciado. Pelo contrário. 
Segundo levantamento realizado pelo Inter-vozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social, no primeiro semestre 
de 2006 foram fechadas, em média, 10 rádios comunitárias por dia, totalizando 1.800 lacres de janeiro a junho de 
2006. Simultaneamente mais de 8.180 solicitações de autorização de funcionamento de rádios comunitárias 
deixaram de ser analisadas pelo Ministério das Comunicações, e mais de 1.800 pedidos estão parados”. 
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A implantação da TV Digital 

 

Apesar das amplas contribuições dos ativistas pela democratização da 

comunicação, o primeiro mandato do governo Lula priorizou a digitalização da 

televisão como ação principal no setor, frustrando expectativas geradas em torno da 

possibilidade de desenvolvimento de um modelo genuinamente nacional de TV Digital 

(LIEDTKE, 2006, p.171).  

 Em 26 de novembro de 2003, o presidente Lula assinou o Decreto nº. 4.901, 

criando o Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD), para definir as diretrizes 

técnicas, econômicas e sociais do sistema. O decreto também formou os comitês 

diretivo (Comitê de Desenvolvimento vinculado à Presidência da República), 

operacional (Grupo Gestor)12 e o Comitê Consultivo. Aos dois primeiros, coube a tarefa 

de estudar e propor ao governo a tecnologia que deverá ser adotada13, ou seja, um dos 

três sistemas existentes hoje mundialmente: DVB (europeu); ATSC (norte-americano) e 

ISDB (japonês).  

O Ministério das Comunicações acabou aprovando o padrão japonês (ISDB), 

modelo defendido pelas empresas comerciais de televisão, lideradas pela Rede Globo, 

que teve no ministro Hélio Costa (ex-jornalista da emissora) seu principal interlocutor 

junto ao governo. O decreto de implantação da TV Digital de n. 5.820, foi assinado pelo 

presidente Lula em de 29 de junho de 2006.  

Entre outras ações, a medida possibilitou a concessão de um canal digital à 

recém-criada TV Brasil na inauguração ocorrida oficialmente em 2 de dezembro de 

2007 em São Paulo, primeiro estado a adotar o novo sinal.14 Possibilitou também a 

criação de mais quatros canais públicos para exploração direta pela União como o canal 

do Poder Executivo, o Canal de Educação, o Canal de Cultura e o Canal da Cidadania, 

além de dois canais para o poder Legislativo (Câmara Federal e Senado), que 

duplicados, somariam 12 canais. O decreto cria ainda três canais públicos para 

retransmissão, num total de 15 novos canais.  

                                                 
12 Decreto nº. 4.901, Brasília, 26 de novembro de 2003, que teve o apoio técnico da Fundação Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD) e da FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), com recursos 
provenientes do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (FUNTTEL) e de outras 
fontes aprovados pelo Comitê de Desenvolvimento. 

13 Cf. Decreto nº. 4.901, Brasília, 26 de novembro de 2003,, encarregados ainda, respectivamente, da definição da 
forma de exploração do serviço de televisão digital e do período e modelo de transição do sistema analógico para o 
digital.  

14 Folha de São Paulo, Caderno Especial, “Padrão japonês encarece a TV digital”, 2 dez..2007. 
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Além disso, o Ministério das Comunicações consignou uma geradora (e não 

mais simples retransmissora) na capital paulista à TV Câmara e outra a TV Senado, 

ambas com sede em Brasília, permitindo que essas emissoras pudessem imediatamente 

iniciar o seu processo de digitalização juntamente com o setor privado.15 Na ocasião, a 

diretora da TV Câmara, Sueli Matos, chegou a declarar que “estamos dispostos a 

partilhar nosso sinal em São Paulo com as demais tevês legislativas e também com a 

Radiobrás, para que todos possam se beneficiar deste processo”, já que o sinal digital 

permite o uso do sinal por vários canais simultaneamente ou através do sistema de 

multiprogramação.16 

Esta medida é muito importante para a radiodifusão do setor público, uma vez 

que tramita no Congresso Nacional projeto de lei, que poderá permitir às emissoras 

legislativas, em torno de 22 emissoras geradoras de programação, hoje na quase 

totalidade confinadas à TV paga ou por assinatura, poder transmitir em sinal aberto e 

gratuito para todas as regiões do país. Antes de terminar o seu governo, Lula baixou 

decreto em prol do campo público de comunicação, criando a figura do operador único 

de rede para a radiodifusão pública, bem como iniciou o processo de licitação em torno 

das antenas retransmissoras de TV digital, que irá propiciar o acesso gratuito através de 

sinal aberto à programação da TV Brasil em todo território nacional. 

Com a escolha do padrão japonês, as empresas operadoras de telefonia perdem, 

ou deixam de ganhar, já que reivindicavam parte do espectro de UHF e VHF (usado 

pela TV) para explorarem serviços de telefonia e de distribuição de audiovisual pago. 

Perdem também os defensores da democratização do espectro com a entrada de novos 

operadores. Para eles, a escolha do padrão japonês significa que o governo sucumbiu ao 

pragmatismo e quis agradar às grandes emissoras de televisão do país em ano eleitoral.17 

O ministro Hélio Costa sustentou que a escolha do padrão japonês, do ponto de 

vista técnico, se encaixa nos critérios que o governo havia estipulado: possibilidade de 

transmissão em alta definição, mobilidade (conteúdo pode ser transmitido para uma 

televisão instalada em um ônibus em movimento, por exemplo) e portabilidade 

                                                 
15ZANATTA, Carlos Educado. FNDC/ PAY-TV, TVs legislativas ganharão geradora digital em São Paulo. São 

Paulo, 26 abr. 2007. 
16Idem: “a modalidade conhecida como multiprogramação permite a transmissão de vários canais simultaneamente, 

com isso, abre-se espaço para novos atores produzirem os conteúdos televisivos, tais como sindicatos, movimentos 
sociais, organizações não-governamentais, canais comunitários e universitários”. 

17 CASTRO, Daniel. Redes saem vitoriosas com padrão japonês de TV digital”. Folha de São Paulo, 8 mar. 2006..    
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(imagem pode ser captada por aparelhos menores, como celulares).18 Nos estudos 

técnicos, de acordo com o governo, o padrão japonês é o que se mostrou mais robusto 

considerando essas características. 

A sociedade civil tentou retardar a decisão pelo sistema a ser adotado no país, 

enquanto pedia participação efetiva no processo de definição e defendia debates 

públicos, que proporcionassem a criação de um sistema democrático, plural e que 

privilegie o desenvolvimento da indústria nacional. Em documento alegam que “uma 

definição mais criteriosa, que conte com a participação dos diversos atores envolvidos 

no processo, fará com que o Brasil tenha melhores condições de se inserir de maneira 

independente em âmbito global e dará ao país a oportunidade real de desenvolver um 

sistema de comunicações que seja plural, diverso e verdadeiramente democrático."19 

O Ministério das Comunicações negou por meio de nota à imprensa, que o 

governo tenha descumprido o decreto de 2003 que instituiu o SBTVD, a legislação do 

setor de radiodifusão ou a Constituição, alegando que a escolha do SBTVD foi feita 

com "participação dos mais diversos setores da sociedade, que puderam manifestar-se 

em seguidas oportunidades."20  

 

O fortalecimento da mídia pública 

 

Após a realização do 1º. Fórum Nacional de TVs públicas em 2006 foi criada a 

TV Brasil, originária do debate travado pela sociedade civil no fórum, cujas entidades 

ajudaram a promover no país a definição das diretrizes para o campo público de 

televisão (AGUIAR, 2010).  

A Câmara aprovou em 19 de fevereiro de 2008, a Medida Provisória n º. 398, 

que criou a EBC, gestora da TV Brasil, com orçamento anual de R$ 350 milhões, tendo 

a nova rede pública de televisão entrado no ar em 2 de dezembro de 2007, na mesma 

data em que era inaugurada a TV Digital, a partir da fusão da Radiobrás com as TVE-RJ 

(Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto/ACERP) e a TVE do 

Maranhão. 

                                                 
18 MEDINA, Humberto. Escolha do padrão japonês pode custar mais para consumidor, Folha de São Paulo, Brasília, 

8 mar. 2006.    
19 MERCÊS, Bel.  FNDC, Ministros negociaram acordo no Japão,  Brasília, clipping FNDC, 29 jun. 2006. 
20 ZIMMERMANN, Patrícia. ONGs criticam definição por padrão da TV digital e pedem mais debate. Folha de São 

Paulo, 8 mar. 2006.  
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A TV Brasil é uma emissora de televisão pública pertencente à empresa EBC, 

vinculada à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, com sede 

no Rio, e escritório central em Brasília, com 51% do capital pertencente à União. 

Objetiva fomentar a construção da cidadania, a consolidação da democracia e a 

participação na sociedade, garantindo o direito à informação e o incentivo a produção 

regional.  

No entanto, é preciso lembrar que, de acordo com a medida provisória aprovada 

pelo Congresso, a TV Brasil terá independência em relação ao Governo Federal para 

definir produção, programação e distribuição de conteúdos no sistema público de 

radiodifusão. Conta com a participação da sociedade civil no controle da aplicação dos 

princípios do sistema público de radiodifusão, respeitando-se a pluralidade da sociedade 

brasileira. 

 O governo teve outras iniciativas para investimento em redes públicas de 

comunicação. Uma delas foi o envio ao Congresso Nacional de um projeto de lei que 

obriga as operadoras de cabo a veicular um canal do Poder Executivo (canal NBR), 

"para a documentação e transmissão de atos e matérias de interesse do governo federal, 

a ser operado pela Radiobrás". 21 

Lula também contemplou uma antiga reivindicação da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) de concessão de um canal de televisão, que havia sido negado 

pelo então ministro das Comunicações, já falecido, Antonio Carlos Magalhães. O 

Decreto assinado em 13 de abril de 2005 outorgou uma concessão de canal de TV à 

Fundação Sociedade Comunicação, Cultura e Trabalho da CUT, com fins 

exclusivamente educativos no município de Mogi das Cruzes/SP. 22 

 

Avanços e retrocessos no governo Lula 

 

Para Venício de Lima23, quanto a Lei Geral de Comunicação Eletrônica de 

Massa (LGCEM), durante o primeiro governo Lula, duas comissões foram criadas com 

                                                 
21 CASTRO, Daniel. Governo quer obrigar no cabo. In: Folha de São Paulo, São Paulo, 11 mar. 2004. O canal NBR 

existe desde 1998, mas só é veiculado por 16 das 43 operadoras da Net, mas como não está previsto em lei, o NBR 
ocupa a vaga do canal educativo e cultural reservado para os ministérios da Educação e Cultura. Por isso pode ser 
tirado do ar pela Net. Com a aprovação do projeto de lei, a Radiobrás obrigará as demais operadoras a transmiti-lo. 

22 CUT terá geradora de televisão educativa", publicada no dia 20/04/2005 pela PAY-TV News, reproduzida no 
clipping de noticias do FNDC. 

23 O balanço dos governos Lula. Venício A. de Lima - Observatório da Imprensa,13.12.2010,edição 619. 
www.observatoriodaimprensa.com.br  
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a finalidade de produzir um pré-projeto de LGCEM. No entanto, elas nunca chegaram a 

se reunir. Somente em julho de 2010, o presidente Lula assinou novo decreto criando 

outra Comissão Interna para "elaborar estudos e apresentar propostas de revisão do 

marco regulatório da organização e exploração dos serviços de telecomunicações e de 

radiodifusão". A pouco menos de dois meses do término do governo Lula, em 

novembro de 2010, um primeiro resultado público do trabalho da nova CI, liderado pela 

SECOM, se materializou na realização do "Seminário Internacional Comunicações 

Eletrônicas e Convergências de Mídias", em Brasília. Além de qualificar o debate 

público do tema com o conhecimento das experiências internacionais, um dos objetivos 

era fornecer subsídios para (finalmente) a elaboração do pré-projeto de um "marco 

regulatório da organização e exploração dos serviços de telecomunicações e de 

radiodifusão". 

Enquanto o governo Lula vacilava em rever seu marco regulatório dos meios de 

comunicação, a Argentina aprovava uma nova Lei de Serviços de Comunicação 

Audiovisual, impedindo a acumulação de rádio, TV e internet nas mãos de um mesmo 

grupo empresarial (MORAES, 2011). 

 O governo não conseguiu transformar a Agência Nacional de Cinema 

(ANCINE)) em Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual (ANCINAV), órgão 

regulador e fiscalizador da produção e distribuição dos conteúdos audiovisuais. Um pré-

projeto não oficial vazado para a imprensa em 2005 provocou uma feroz e intensa 

campanha de oposição, movida, sobretudo, pelos grupos tradicionais de mídia. Uma 

nova proposta enviada ao Congresso Nacional e transformada na Lei nº 11.437, de 28 

de dezembro de 2006, que criou o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) regulamentado 

pelo Decreto nº 6.299, de 12 de dezembro de 2007  (LIMA, 2010, LIEDTKE, 2008). 

Não houve qualquer alteração fundamental no quadro de concentração da 

propriedade da mídia no Brasil entre 2003 e 2010. O governo aumentou seu 

investimento publicitário, ampliando a participação do Estado na verba publicitária dos 

veículos com cifras ultrapassando um bilhão de reais ao ano. No segundo mandato 

houve um redirecionamento da publicidade oficial, com investimentos também na mídia 

regional (LIEDTKE, 2010).  

A Conferência Nacional de Comunicação, CONFECOM, surgiu tardiamente, 

pois o PT no poder vinha abandonando o debate sobre democratização da comunicação. 

Diante do desgaste no relacionamento com a mídia nacional, notoriamente crítica e 

oposicionista ao Governo Lula, a conferência de comunicação foi convocada quase no 
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final do segundo mandato, enquanto outras áreas governamentais estavam praticando 

mais de uma conferência setorial.  

A CONFECOM, a exemplo das demais conferências ocorridas no governo Lula, 

constituiu-se em um importante instrumento de consulta popular, garantindo a 

participação da sociedade civil na formulação de políticas públicas. Trata-se de uma 

conquista política oriunda das lutas pela cidadania e pela democratização dos meios de 

comunicação de massa no Brasil por parte das entidades populares, representadas nas 

propostas aprovadas durante a sua realização em 2010 e que até agora não foram 

implementadas (AGUIAR et al. 2010). 

Apesar de ainda não terem sido implantadas várias propostas oriundas da 

CONFECOM, é preciso considerar o saldo positivo da participação da sociedade civil 

em torno da sua realização. Em 2006, durante a XIII Plenária do Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação (FNDC), foi aprovada a resolução de articular junto à 

sociedade civil organizada e ao governo federal a convocação da 1ª. Conferência 

Nacional de Comunicação.  

Em janeiro de 2009, o movimento fez história após muita luta contra os 

monopólios da comunicação articulados com vários governos estaduais conservadores, 

quando o governo federal anuncia a realização da 1ª CONFECOM, dando já os 

primeiros passos para a sua concretização, após compromisso firmado pelo presidente 

Lula durante o 9°. Fórum Social Mundial realizado em janeiro daquele ano em Belém 

(PA). 

O governo não conseguiu implantar o Conselho Federal de Jornalismo (CFJ).  O 

projeto enviado ao Congresso Nacional em 4 de agosto de 2004. Idealizado pela FENAJ 

(Federação Nacional de Jornalistas), acabou sendo retirado da pauta após negativa 

repercussão na imprensa (LIEDTKE, 2006). 

 Para Lima (2010), a maioria das propostas de políticas públicas que a sociedade 

civil organizada considera avanços no processo de democratização das comunicações 

não foi implementada no período 2003-2010. Ao contrário, muitas das iniciativas neste 

sentido, como visto, foram sendo, uma a uma, abandonadas ou substituídas por outras 

que negavam as intenções originais. Da mesma forma, ficou mais de uma vez evidente a 

impotência do Estado diante dos grandes grupos de mídia, assim como ficou claro o 

enorme poder histórico desses grupos, ainda capazes de interferência direta na própria 

governabilidade do país. O período também marcado pelo formidável avanço da internet 

e pelo recrudescimento da posição radical dos grupos privados de mídia em relação a 
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qualquer proposta de regulação das comunicações, oriunda ou não do governo. Lima 

também observa a partidarização da mídia, pois o presidente da Associação Nacional de 

Jornais admitiu publicamente em março de 2010: "A liberdade de imprensa é um bem 

maior que não deve ser limitado. A esse direito geral, o contraponto é sempre a questão 

da responsabilidade dos meios de comunicação. E, obviamente, esses meios de 

comunicação estão fazendo, de fato, a posição oposicionista deste país, já que a 

oposição está profundamente fragilizada. E esse papel de oposição, de investigação, sem 

dúvida nenhuma incomoda sobremaneira o governo." (Cf. "Ações contra tentativa de 

cercear a imprensa", O Globo, 19/3/2010, p. 10). 

Venício de Lima acrescenta que Lula foi incapaz de implementar políticas 

democratizantes em relação às rádios comunitárias, que continuam regidas por uma 

legislação excludente aprovada no governo de Fernando Henrique Cardoso (Lei nº 

9.612/1998). Ainda em 2003 foi criado um Grupo de Trabalho (GT) que chegou a 

produzir um relatório final. Mudou-se o ministro das Comunicações, criou-se agora um 

Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), que se reuniu ao longo de 2010 produzindo 

também extenso relatório final. Mudou-se novamente o ministro e o novo titular da 

pasta não aceitou o relatório final do GTI, que nunca chegou a ser encaminhado à 

Presidência da República (LIMA, 2010).  

 

Considerações finais 

  

 Apesar de criar instrumentos de diálogo com a sociedade civil, a exemplo da 

CONFECOM, os dois mandatos demonstraram que o governo se intimidou com a 

repercussão negativa na imprensa das propostas democratizantes da comunicação, bem 

como, valorizou majoritariamente o interesse dos empresários da mídia, tanto na 

aprovação do padrão japonês da TV Digital, como na implantação de medidas redutoras 

à concentração de propriedade nos meios de comunicação.  

A criação da TV Brasil, assim como a CONFECOM conseguiu mobilizar 

amplos setores da sociedade brasileira, articulando novas e velhas entidades militantes 

no setor, tais como Central Única dos Trabalhadores (CUT), Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação (FNDC), Conselho Federal de Psicologia, Associação 

Brasileira de Radiodifusão Comunitária (ABRAÇO), Federação Nacional dos 

Jornalistas (FENAJ), do Coletivo Inter-vozes de Comunicação, da Federação 

Interestadual dos Trabalhadores em Radiodifusão e Televisão (FITERT) e Movimento 
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Negro Unificado, entre outras entidades civis e populares, colocando na agenda pública 

o debate em torno da democratização da comunicação no país. 

A experiência em torno da realização da 1ª CONFECOM demonstra o 

importante papel político da sociedade civil em prol da democratização da 

comunicação, unindo esforços para externar suas demandas em torno de um novo marco 

regulatório para a mídia brasileira debatidos no âmbito da Conferência, cujas 

expectativas recaem, agora, sobre o Congresso Nacional, a quem cabe analisar os 

diversos projetos de lei em tramitação encaminhados pelo Executivo.       

É importante acrescentar o evidente controle da comunicação brasileira por 

políticos, através da radiodifusão, principalmente regional. Muitos desses parlamentares 

comandam as principais comissões deliberativas-chaves no Congresso Nacional, o que 

tem impedido ao longo do tempo a aprovação de leis e medidas democráticas no setor 

de comunicação. 

Diante da oposição ao tema no Parlamento e a repercussão negativa na imprensa 

massiva, as políticas públicas de comunicação colocadas em prática pelos governos 

Lula pouco avançaram em relação aos principais compromissos históricos do Partido 

dos Trabalhadores, principalmente no combate à concentração de propriedade no setor, 

na divulgação dos concessionários de emissoras de rádio e televisão e na participação da 

sociedade na renovação das outorgas. Porém, houve significativos avanços no 

fortalecimento da mídia pública, nos fóruns de participação da sociedade civil na 

formulação de políticas públicas e na descriminalização das rádios comunitárias. Novas 

expectativas continuam depositadas no governo Dilma Rousseff e no Congresso 

Nacional para revisão do marco regulatório dos meios de comunicação e na apreciação 

das propostas da CONFECOM. 
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