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Resumo 
 
O fortalecimento do movimento pela democratização da comunicação lança ao 

Estado e à sociedade civil o desafio de construir novas políticas públicas para a 

comunicação, ao mesmo tempo em que interpela as equipes de profissionais que atuam 

nessa área, comumente designada comunicação pública, a repensarem suas fronteiras de 

atuação e constituírem um modelo participativo de gestão pública da comunicação. Este 

texto procura identificar, ainda de forma preliminar pois trata-se de uma pesquisa em 

andamento, nos processos de constituição da comunicação pública no Brasil eventuais 

convergências com as lutas por políticas democráticas comunicação que permitam 

compreender a coerência das respostas construídas pelo Estado para as demandas e 

disputas no âmbito da sociedade civil pelo exercício da cidadania.  
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Introdução  

Fundamento de uma sociedade que se institui como audoterminada e 

democrática, a comunicação e os dispositivos que se colocam para sua realização, têm 

sido objeto de atenção e disputa ao longo da história. No Brasil, verifica-se nos últimos 

anos um aprofundamento das lutas por políticas democráticas de comunicação, trazendo 

para o centro do debate político uma extensa agenda de reivindicações, que refletem não 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Políticas e Estratégias de Comunicação do XI Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
2 Professora Adjunta do Departamento de Comunicação Social, Universidade Federal do Espírito Santo. 
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apenas um modelo idealizado para a comunicação como também um modelo desejado 

para a democracia.  

Debate inesgotável e de múltiplas interfaces, o interesse, neste texto é focar em 

duas linhas desse amplo universo: a constituição da Comunicação Pública como um dos 

mecanismos para a realização de um projeto de sociedade que tem na democracia e na 

autodeterminação a sua razão e a correlação desta com os movimentos sociais pela 

democratização da comunicação. 

Aparentemente díspares e desconexas, essas duas linhas de interesse passaram a 

se defrontar de modo mais evidenciado nesses últimos anos em que os apelos por uma 

comunicação mais democrática bateu à porta das equipes de gestores de comunicação 

pública nos diversos entes federativos brasileiros e os encontraram praticamente 

isolados em práticas profissionais edificadas sobre convicções cristalizadas, que 

demonstram hoje não ser mais suficiente para dar conta das demandas que são 

apresentadas para a comunicação.   

Pode-se citar a I Conferência Nacional de Comunicação, ocorrida em 2009, 

como um dos momentos mais cruciais em que essa assimetria foi verificada. Os 

desdobramentos da Conferência ainda estão por vir na maior parte do país exatamente 

porque os diferentes níveis de governo se mantêm inertes diante das demandas 

apresentadas. Poucos estados, como a Bahia e o Ceará, implantaram algumas decisões 

tomadas como a de instituição dos Conselhos Estaduais, abrindo assim o campo da 

comunicação nos governos à participação da sociedade civil para decisão de políticas 

públicas nessa área. 

Para realizar uma primeira reflexão sobre essa questão, procurei percorrer um 

pouco da história da constituição do campo da comunicação pública no Brasil e também 

o das lutas pela democratização da comunicação. O objetivo não é realizar um 

inventário detalhado dos dois processos, mas, a partir desse olhar de certo modo 

genealógico, identificar o quadro conceitual que funciona em ambos os movimentos - 

um produzido pela sociedade civil e protagonizado setores não hegemônicos outro 

protagonizado pelo Estado e os setores hegemônicos. A tentativa é compreender as 

condições atuais de realização do debate sobre políticas democráticas de comunicação e 

discutir as fronteiras de atuação dos setores de comunicação nos governos, bem como 

sobre os desafios que se apresentam hoje para os profissionais que preenchem os 
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espaços de atuação no âmbito da comunicação pública, sobre os quais recaem novas 

demandas, num momento em que a cidadania se reconfigura.  

O alcance do universo temático da comunicação pública é largo. Em alguns 

textos e autores, encontramos, de forma subjacente ou evidente, a delimitação de 

comunicação pública no arco que contém todo o aparato legal, material e corporativo 

que dá realidade aos sistemas de comunicação presentes numa sociedade. Noutros 

autores, comunicação pública é o conjunto de instrumentos e práticas profissionais 

realizadas dentro da esfera do Estado destinada a promover o direito dos cidadãos à 

informação, configurando-se como comunicação de Estado, não podendo ser 

confundida com comunicação política ou corporativa relacionada à promoção dos 

interesses de um governo.  

Embora o conceito de comunicação pública flutue sobre essas diversas 

possiblidades de interpretação, o compreendemos aqui como o leque de ações que têm 

seu território estabelecido no intervalo entre Estado, governo e sociedade, visando ao 

fortalecimento das condições de participação e exercício da vida pública e democrática 

e à obtenção de uma cidadania plena. Trata-se, portanto, de uma dimensão da vida que 

demanda tanto regulações, políticas e ações para a constituição dos sistemas de 

comunicação, quanto para a produção de conteúdos que neles circulam. Neste texto, 

procurarei me ater especialmente ao universo compreendido pelas ações do Estado, no 

que se refere a essas duas áreas. 

 

I - A comunicação pública no Brasil  

Enquanto o Brasil conhecia o rádio e o cinema e tinha na imprensa seu espaço 

primordial para a constituição de uma esfera pública, o Estado brasileiro criava uma das 

primeiras e mais fortes estruturas de comunicação já conhecidas, o Departamento de 

Imprensa e Propaganda (DIP), em 1939, sucessor de outras unidades gestoras da 

comunicação oficial, que, no entanto não tinham a mesma força. 

Foi, certamente, o primeiro grande instrumento de comunicação pública e 

governamental numa sociedade que transitava para uma vida pública mediada pela 

comunicação de massa e uma das mais eloquentes respostas elaboradas pelo Estado 

brasileiro para o novo momento que se colocava. Além de trabalhar a consolidação de 

um projeto político para um país ainda predominantemente agrícola, na forma do Estado 
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Novo, o DIP funcionou como instrumento para a potencialização de um sistema de 

comunicação formado pelo rádio, cinema e jornais.  

A construção da integração nacional era uma diretriz, que requeria e justificava 

o aparato de comunicação criado, mas o DIP se ocupou  verdadeiramente de construir a 

imagem do Estado Novo, usando fortemente os meios de comunicação existentes. 

Considerado um superministério, o DIP centralizava e direcionava a publicidade oficial, 

além de censurar espetáculos artísticos e jornais.  A Agência Nacional garantia a  

uniformização dos conteúdos produzidos e distribuídos pelo Estado aos jornais e rádios 

brasileiras. Uma dos grandes realizações foi a criação da Voz do Brasil - programa 

radiofônico exibido até os dias atuais. Para o cinema, foi criado o Cinejornal Brasileiro - 

formado por documentários de curta metragem de exibição obrigatória antes dos filmes.  

O desenho de comunicação pública adotado nos anos 30/40 combina o incentivo 

à instituição de um sistema privado de mídia com mecanismos de produção de 

comunicação governamental. Essa característica do primeiro grande instrumento de 

comunicação construído pelo Estado brasileiro (O DIP foi extinto em maio de 1945) se 

perpetua ainda hoje, embora muito se tenha acumulado em termos de construção teórica 

e de práticas de produção da comunicação pública.  

Outro grande momento para a comunicação brasileira ocorre nas décadas de 

1960 e 1970, quando os governos militares se ocupam de construir um sistema de 

comunicação coerente com seus princípios e projetos para o Brasil. A máquina estatal 

continua criando suas estruturas de comunicação e divulgação, adequando-as e 

ampliando-as às visões e projetos predominantes: a Embratel (1965), o Ministério das 

Comunicações (1967), a Assessoria Especial de Relações públicas (AERP), em 68, a 

Secretaria de Comunicação da Presidência, a Telebrás, em 1972, a Radiobras, em 1975, 

são instrumentos que se sucedem ou se acumulam engrossando e atualizando o aparato 

de comunicação. A partir de 1967 é criado também um sistema de emissoras educativas 

ligadas aos Estados, mas que nunca ganha a notoriedade e abrangência para atuar de 

forma efetiva e complementar ao sistema operado pela iniciativa privada   

O clima de restrições severas à liberdade de expressão, pensamento e opinião foi 

uma marca do período militar. Os jornais ficaram sob censura, por força do regime de 

exceção expressa numa legislação que assegura amplos poderes ao Estado. 

Paralelamente, os governos militares investem no incremento de uma rede de televisão 
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de alcance nacional, a Rede Globo, operada pela família Marinho, evidenciando mais 

uma vez a matriz de um projeto de viés nacionalista e centralizador. 

A partir do governo Collor de Melo, o Brasil entra numa rota de 

internacionalização da economia de matriz neoliberal. Mas foi no governo de Fernando 

Henrique Cardoso, entre o final do século XX e início do atual, que essa condição se 

fortaleceu, predominando a visão do estado mínimo e da economia regulada pelo 

mercado.  A nascente tecnologia digital que, desde a década de 90, começa a se espraiar 

pelo mundo, com o surgimento da internet e a popularização do computador, encontra 

na expansão das telecomunicações (privatizadas pelo governo FHC) o caminho propício 

para a implantação das primeiras experiências de comunicação em rede distribuída, com 

transmissão de dados, sons e imagens. A comunicação por meio da internet e o modelo 

de telefonia móvel se expandem, fazendo prosperar uma nova plataforma de 

comunicação. 

Apesar do potencial de mudanças que as novas tecnologias de comunicação 

trazem, o estado brasileiro mantém o desenho de comunicação pública desenvolvido por 

Getúlio Vargas e aperfeiçoado pelos governos militares. A opção é ratear as 

competências relacionadas à comunicação, dividindo-a em duas grandes esferas que 

nunca se conectam.  De um lado, ficam os órgãos encarregados das regulações, 

fiscalização e gestão das infra-estruturas - radiodifusão e telecomunicações - 

capitaneados pelo Ministério das Comunicações. Numa outra ponta, operam os 

instrumentos de produção de conteúdos. Estes mantêm preferencialmente sua atuação 

limitada a funcionar como ponte entre o Estado e os veículos de comunicação de massa, 

distribuindo informações, e de gestão dos veículos de comunicação pertencentes ao 

Estado, liderados pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, 

Radiobras e posteriormente e Empresa Brasileira de Comunicações.  

Entre as décadas de 1990 e 2010 surgem a TV a Cabo (ou por satélite) e a TV 

digital. A primeira inova ao incorporar canais de produção comunitária e ampliar o 

espectro de atuação da comunicação pública com canais para o Legislativo e para o 

Judiciário, além de canais universitários. A segunda, já na gestão do Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, é incorporada sem fazer arranhão algum sobre o sistema de mídia 

instituído, apesar dos apelo dos movimentos sociais. 

Somente no último governo Lula, produz-se uma reforma mais intensa no 

sistema de comunicação pública, reorganizando-se as estruturas existentes e criando a 
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Empresa Brasileira de Comunicação –EBC e a TV Brasil (a partir de parte do sistema 

de TVs educativas existente), numa tentativa de dar realidade ao sistema público de 

comunicação preconizado na Constituinte de 1988. É também nos últimos momentos 

desse governo que se realiza o primeiro grande debate sobre a comunicação convocado 

pelo governo, com participação da sociedade, na I Conferência Nacional de 

Comunicação.   

 

II - As lutas pela comunicação democrática 

As limitações que o modelo da comunicação de massa - centrado  no conceito do 

direto à informação e operado por um sistema de mediação privado - oferecia ao projeto 

de uma sociedade livre e autodeterminada foi cedo identificado e, de diversos modos, 

combatido. A concentração de poder no campo da comunicação, a mercantilização, os 

compromissos ideológicos dos grupos que se fortaleceram como operadores da 

comunicação de massa são outros ingredientes presentes na formação de uma 

compreensão sobre as relações entre democracia, cidadania e comunicação. 

Os movimentos em prol de políticas democráticas de comunicação e de uma 

comunicação comprometida com a emancipação do homem e com a promoção dos 

direitos sociais e humanos começam a se moldar de forma mais efetiva a partir dos anos 

80. Antes, as lutas se concentravam na profissionalização e na modernização do 

jornalismo, na luta contra a censura durante a ditadura militar, na criação de um cinema 

comprometido com a crítica ao modelo de desenvolvimento brasileiro e das 

desigualdades sociais. 

Enquanto funcionava o modelo hegemônico da máquina pública e privada de 

comunicação, materializada nos instrumentos estatais de comunicação, no aparato legal 

e no sistema privado constituído, muito se produziu em termos de crítica ao projeto 

político que o emoldurava. Também muito se produziu dentro de campo da 

comunicação em termos de experiências de comunicação centradas em ideais 

democratizantes.  

 Os jornais alternativos foram importantes instrumentos de resistência política à 

ditadura, à censura, principalmente no final dos anos 60 e 70. Eles eram operados e 

financiados por organizações civis, religiosas e profissionais, ou mesmo por iniciativas 

isoladas, pessoais, comprometidas com a redemocratização do Brasil. As ações das 
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Comunidades Eclesiais de Base, que se produziram no âmbito  das microintervenções 

das organizações populares, resultaram também num grande aprendizado sobre 

comunicação popular e formas alternativas de produzir comunicação. Eram iniciativas 

muitas vezes singelas em linguagem e tecnologia, mas que funcionaram efetivamente 

para constituir uma mobilização e o engajamento de parte da sociedade a um projeto 

político alternativo.  

Esses movimentos  talvez tenham sido os primeiros a questionar de modo mais 

sistemático o modelo de comunicação que se instalava no Brasil. Mesmo que a questão 

da comunicação em si não ganhasse uma enunciação própria que não a luta pelo fim da 

censura prévia, pode-se considerar que aí começava-se a gestar um projeto diferenciado 

de comunicação.  

A partir da década de 70, o silêncio em relação ao modelo de comunicação 

promovido pelo governo e pelos grandes grupos de mídia começa a se esgarçar, quando, 

na Unesco, surge um pioneiro debate sobre a democratização da comunicação, que 

resultou num projeto para uma “Nova ordem mundial da informação e da comunicação” 

(Nomic). Foi um movimento alavancado pelos países que questionavam a hegemonia 

norte-americana no campo da produção da comunicação por parte das agências de 

notícias, dos produtores cinematográficos e distribuidores de produtos culturais. A 

preocupação de então era com a necessidade de desenvolvimento de políticas nacionais 

de comunicação que dessem autonomia aos chamados países do Terceiro Mundo em 

oposição à centralidade dos chamados países imperialistas.  

No Brasil, o projeto Nomic acabou mobilizando principalmente os profissionais 

de comunicação e instituições da sociedade civil comprometidas com a questão da 

democratização da comunicação, mas recebeu forte resistência das grandes empresas de 

mídia. Esta a primeira vez que se coloca efetiva e formalmente a necessidade de 

estabelecimento de novas políticas de comunicação, em oposição às políticas e ao 

aporte legal dos governos militares em quase toda a América Latina. 

Na década de 80, já se apresenta a necessidade de deslocar esse movimento de 

políticas nacionais de comunicação para políticas democráticas de comunicação, em 

decorrência das ditaduras vigentes nos países da América do Sul. Em 1983, foi proposta 

e em 84 criada uma Frente Nacional de Lutas por Políticas Democráticas de 

Comunicação, a primeira entidade formada pela sociedade civil focada especificamente 
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na democratização da comunicação. Era composta por  diversas instituições como a 

Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), a Ordem dos advogados do Brasil (OAB), a 

Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), sindicatos e parlamentares. 

Colocavam-se na agenda, desde então, a luta pelo fim dos monopólios de 

comunicação, pela criação de um Conselho Nacional de Comunicação com a 

participação da sociedade civil, e pelo reconhecimento do direito à comunicação como 

um direito humano, indissociável de uma sociedade democrática.  Esse apelo está 

contido num documento da Federação Nacional dos Jornalistas, de 1986, aprovado ao 

final de um dos congressos profissionais, depois subscrito também por outras 

instituições e defendido na Assembleia Nacional Constituinte, em 1988.   

A bandeira da criação do Conselho Nacional de Comunicação transformou-se, 

na Constituinte, numa das referências do movimento pela democratização da 

comunicação.  Apesar de todas as resistências, o Conselho integra o texto constitucional 

final, que traz inovações como: proibição de qualquer restrição à manifestação de 

pensamento, criação, expressão e informação, proibição aos monopólios e oligopólios 

dos meios de comunicação e regionalização da produção cultural, artística e jornalística, 

além de criar o  Conselho de Comunicação Social, ligado ao Congresso Nacional, com a 

participação da sociedade civil.  

Todavia, pouco do que foi previsto na Constituição de 1988 restou implantado 

até os dias atuais, o que, por si, revela o desfavorável jogo de forças políticas para quem 

defende mudanças no modelo de comunicação no Brasil. O Conselho Nacional de 

Comunicação só foi constituído 14 anos depois, em 2002, e não teve a força prevista, 

deixando de ser realmente um espaço de interlocução, disputa e decisão sobre as 

concessões de rádio e TV, historicamente  apropriadas por interesses mercadológicos ou 

políticos. A regionalização da comunicação ainda é uma promessa. Restaram apenas os 

princípios gerais que enfatizam a liberdade de expressão, manifestação e criação, os 

quais, até o surgimento das tecnologias digitais e da internet, foram sufocados pela 

concentração dos meios de produção e distribuição dos produtos comunicacionais. 

As vitórias, mesmo que pífias, obtidas na Constituinte de 1988, não 

desanimaram os movimentos sociais. Em 1991, foi constituído o Fórum Nacional de 

Políticas Democráticas de Comunicação com a participação de 32 entidades nacionais e 

364 entidades regionais. No ano de 1993, é apresentado ao Congresso Nacional,  um 
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Projeto de Lei da Informação Democrática propondo um conjunto de mecanismos que 

sintetizam o modelo de comunicação desejado pelos movimentos sociais, prevendo o 

fim do monopólio nas comunicações e limitando em 30 por cento a cota máximo de 

concentração de capital.  

Previa-se também que os movimentos sociais e populares de âmbito estadual e 

nacional teriam direito a horário gratuito nas emissoras de televisão para a sua 

manifestação (direito de antena); a regionalização da comunicação seria regulamentada, 

prevendo-se 40% do tempo das emissoras para a produção regional;  a produção 

independente seria contemplada e as emissoras deveriam ocupar 30% da sua 

programação com produtos gerados fora do seu próprio sistema. 

O projeto de lei também estabelecia a regulamentação do sistema público de 

rádio e televisão já previsto na Constituição, que seria gerido pela sociedade civil e 

preconizava uma série de exigências à necessidade do livre acesso à informação 

produzida pelos órgãos públicos. Apesar da extensa agenda já acumulada pelos 

movimentos sociais que buscam uma comunicação democrática, mais uma vez o 

destino delas foi o esquecimento e o arquivamento. 

Nos anos 80 e 90, os principais protagonistas desses movimentos são os 

sindicatos de profissionais de comunicação (jornalistas especialmente), organizações  

não-governamentais, entidades religiosas, estudantes e intelectuais alinhados com um 

projeto de esquerda ou centro-esquerda. No início do século atual, a mobilização pela 

democratização da comunicação agrega novos integrantes que descendem dos 

movimentos estudantis da área de comunicação – como o Intervozes, organização não-

governamental criada especialmente atuar com este fim - e outros que vêm de 

movimentos culturais populares e das primeiras experiências com as novas mídias 

(coletivos de cultura, movimento pelo software livre, movimento de mídia livre, 

coletivos de blogueiros).  

Esse conjunto de esforços pela democratização da comunicação descritos até 

aqui tem em mira principalmente os dispositivos da comunicação de massa, com ênfase 

especial para o setor de Radiodifusão. A imprensa, embora componha o universo da  

comunicação de massa, passa ao largo das demandas por novas regulações, por não ser 

passível de concessão pública. As mídias digitais e a internet que já aparecem no 
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horizonte das mudanças do cenário da comunicação desenvolvem um novo conjunto de 

temas e bandeiras, sobre os quais tratarei a seguir.  

Nesse período, ganha ênfase a premissa da comunicação como direito humano 

cuja garantia é mais fortemente reivindicada ao Estado, que, para isso, deve adotar 

políticas de comunicação que tenham em vista uma sociedade democrática e justa, 

construída com a participação de todos. A instituição da comunicação como direito 

inalienável da condição humana, portanto, essencial para a realização da vida em  

sociedade, reposiciona o escopo teórico da luta pela comunicação evidenciando 

demandas que não se limitam mais ao direito do cidadão ter acesso à informação e esta 

ser verdadeira, na perspectiva apenas de sua vida política ou econômica. Fica em 

evidência o direito da pessoa em todas as dimensões mais vitais de ter acesso tanto à 

informação, quanto aos mecanismos empregados na sua produção, realizando-se 

efetivamente o direito de informar e ser informado, sendo para isso necessário que a 

máquina de comunicação  repense sua arquitetura verticalizada e concentrada.   

No campo da comunicação pública, os anos 80 e 90 são os mais profícuos  na 

configuração de um aporte teórico que oriente de forma mais efetiva as diretrizes e 

posicionamentos das estruturas estatais comunicação. Fortifica-se uma compreensão 

mais clara de que a missão do comunicador na esfera do Estado é zelar para a produção 

de uma comunicação que tenha como sentido o acesso à cidadania e o 

compartilhamento de todas questões de interesse público, favorecendo a participação e 

o  relacionamento do Estado com os cidadãos.  

 

III- A virada tecnológica  

O início do século XXI encontra-nos conectados a uma rede que se alarga a cada 

momento e reformata as relações, sociabilidades, cultura, vida pública, vida privada. O 

princípio da publicidade que se apresentava como requisito fundamental para o Estado, 

agora parece fazer parte da vida de quase todos os sujeitos sociais. Internet, ciberespaço, 

redes sociais, novas formas de dialogar, participar, comunicar trazem também novas 

bandeiras, novos atores, novas lutas e formas de lutá-la. Estabelecem-se outros 

contornos para os direitos e para a cidadania, trazendo para o centro do palco uma série 

de questões até então envoltas nas certezas da hegemonia do modelo de sociedade 

sonhada no século XVIII. 
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A internet potencializa a generalização do acesso aos meios de produção e 

distribuição de produtos de comunicação, favorecendo a aceleração da circulação das 

informações e a constituição de novas dimensões da vida social e política. A questão do 

direito à comunicação emerge na forma de inúmeras operações de trocas simbólicas que 

parecem vazias e destituídas de propósito de transmitir alguma informação a alguém. A 

mensagem é: não importa a mensagem, importa é o ato de produzir comunicação, de 

colocar-se junto de outrem e aproveitar o prazer de intercambiar o lugar do produtor e 

do consumidor e de realizar uma atividade dialógica. 

Os inúmeros emails replicados, mensagens retuitadas, vídeos postados e 

milhares de vezes visitados, reformatados, ressignificados, chats, mensagens 

instantâneas e tantas outras formas de processamento de uma nova sociabilidade, 

regurgitam quase todos os dias um ou outro produto engraçado, curioso, inteligente, 

interessante ou sem graça e sem propósito e, num repente, arranca da multidão uma 

singularidade, transformando-a em celebridade. 

Dessa fricção permanente, inquieta, em movimento, emerge uma cultura de 

contato sem contato, de ação mediada pela tecnologia, que mobiliza e conecta 

subjetividades a distância. Para quem já mergulhou nesse novo mundo conectado, a 

Rede Globo sequer existe e o que ela diz pouco importa. Abrir o twiter no “horário 

nobre” acaba sendo mais emocionante, bastando apenas montar uma boa 

“programação”. 

A luta pelo direito à comunicação nesse novo cenário reaparece no ativismo dos 

movimento pelos telecentros, nas comunidades de software livre e gratuito, nos centros 

de mídia independentes, nas organizações de mulheres, negros, gays, nos grupos de 

defesa por conteúdo local ou com linguagem local, nas organizações sem fins 

lucrativos.  

Ganha mais visibilidade e ressonância a contestação à concentração dos  meios 

de comunicação de massa, aos critérios de seleção e tratamento dos conteúdos e às 

representações das minorias raciais e de gênero. Revigora-se a defesa de mecanismos de 

controle social para a comunicação por meio de Conselhos de Comunicação. Crescem 

os questionamentos sobre a destinação das verbas publicitárias públicas, desenhando-se 

a reivindicação de que sejam elas também instrumentos para a promoção e 
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fortalecimento de sistemas de mídia de menor escala, bem como de financiamento de 

um sistema de comunicação desconcentrado.   

 Na pauta propriamente ligada ao novo mundo da comunicação digital, 

aparecem a ampliação e gratuidade do acesso ao espectro da banda larga e à internet, as 

contestações às leis de direitos autorais (copy-left) e de propriedade  intelectual, os 

movimentos pelos software livre, a luta por um marco regulatório da internet que 

assegure liberdade de acesso e de tráfego de dados.   

Neste modelo, a comunicação aparece junto com a  cooperação e ambas se 

colocam como ações essenciais  para o desenvolvimento de uma inteligência coletiva, 

não mais apenas para manter-se a par do que ocorre num mundo separado e distante do 

sujeito fragmentado, representado. Reivindica-se mais e mais outras formas de 

democracia e questiona-se o sistema de representação tanto na política quanto na 

própria comunicação. Exemplos desse fenômeno não param de acontecer, sendo os mais 

recentes os movimentos pelo fim da ditaduras nos países árabes e pela Democracia Real 

na Espanha.  

Do sistema Napster, que abalou a indústria da música nos primeiros momentos 

da internet ao Wikileaks, que fez desabar os segredos de estado e industriais, cresce a 

certeza de que “a mídia somos nós”, revelando-se um estremecimento nas certezas que 

sustentam o sistema de mediações existente na sociedade.  

Todo esse grande conjunto de questões compôs a cena da I Conferência 

Nacional de Comunicação destinada a debater políticas públicas de Comunicação para o 

país, convocada pelo Governo Federal depois de muita relutância e resistência. Tocar no 

tema da comunicação ainda hoje, no Brasil, é fazer eriçar os pelos dos proprietários da 

das grandes empresas de comunicação, que, logo, se apresentam vitimizados e 

brandindo o argumento da censura.  

Apesar de todas as dificuldades de negociação, de definição de cotas de 

participação e dos critérios de aprovação das decisões, a Conferência Nacional de 

Comunicação realizou-se, contou com a participação da sociedade civil, do poder 

público e de parte do empresariado e recolocou uma agenda, agora ainda mais ampliada 

de lutas pela democratização da comunicação. Essas questões se dirigem tanto para o 

setor privado que opera parte do sistema de comunicação, quanto para do Estado que 

atua para dar corpo ao modelo de comunicação vigente na sociedade. Interpelam o 
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Legislativo na definição dos marcos regulatórios da radiodifusão e da internet livre. 

Interpelam as diferentes instâncias do Executivo encarregadas da promoção de infra-

estruturas e fiscalização (Ministério das  Comunicações, Anatel) e das que atuam na 

gestão dos veículos de comunicação, verbas publicitárias, financiamentos de conteúdos 

(Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Empresa Brasileira de 

Comunicação, Ministério da Cultura, entre outros).  

Os movimentos produzidos em nível federal rebatem nos espaços regionais dos 

Estado e Municípios. Nesses, onde as estruturas de comunicação são mais simplificas e 

as rotinas de atuação profissional as mantém limitadas à realização de comunicação 

governamental, restringindo-se, grosso modo, a administrar, por meio da publicidade e 

de jornalismo, as relações com os grupos de mídia já consagrados. Percebe-se ainda, 

com raras exceções, um grande vazio e uma ausência quase que total de interlocutores 

dentro das instâncias de Estado capazes de formular propostas e ações em resposta às 

demandas que se apresentam. 

 

Conclusão 

Analisar os percursos desses planos que se colocam como paralelos, mas que 

juntos constituem uma parte do cenário da comunicação no Brasil permite compreender 

melhor os valores que estão em disputa e as formas com ganham materialidade. Sempre 

premido a dar respostas à constituição de um modelo para a comunicação, que é um dos 

principais pilares da vida política  e cultural de uma sociedade, o Estado vem criando 

soluções para a comunicação pública que se concentram em duas grandes linhas: o 

estabelecimento dos dispositivos de comunicação que vão funcionar na sociedade e a 

criação de mecanismos próprios de interação e mediação com esses dispositivos. Por 

dispositivos entenda-se todo o conjunto de normas, leis, equipamentos tecnológicos, 

rotinas, formas discursivas, economia, operadores que constituem o campo da 

comunicação.  

A experiência brasileira permite identificar que os modelos já criados no Brasil 

se apoiam no fundamento do direito à informação, entendido como condição essencial e 

suficiente para a realização da cidadania. O homem, sujeito autodeterminado de um 

projeto democrático liberal, por meio do exercício da razão e da livre manifestação do 

pensamento e expressão age escolhendo seu presente e futuro. Para isso basta que se 
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criem meios de acesso ao conhecimento do que é público e formas de manifestação da 

vontade.  

Público é não só aquilo que é comum a todos, por afetar a todos - mas o que é 

acessível ao conhecimento de todos. Segundo Bobbio, uma das importantes acepções da 

democracia é a do exercício em público do poder comum, como tal concebida a 

obrigação dos governantes de tomarem decisões às claras, permitindo, assim, aos 

governados, ver como, onde e porquê tais e quais decisões foram tomadas em função do 

interesse de todos. Ser o público simultaneamente ao comum e ao visível faz parte da 

governança democrática, que pressupõe a existência de cidadãos aptos a tomar decisões, 

avaliar e controlar  com base numa informação exata e honesta, ao alcance de todos. É 

nesse cenário que se legitima o campo da comunicação, que até o final do século XX, se 

caracteriza por um sistema de mediações verticalizado e massificado, materializado na 

figura de jornais, rádios e TVs. 

O direito à informação, contudo não parece suficiente quando se observa a 

matriz dos ideais de uma cidadania democrática operados nos últimos anos, que têm nos 

direitos humanos a sua fundamentação. A maior parte das lutas sociais, desenvolvidas 

nesse período relacionam o exercício pleno da cidadania ao direito à expressão de todas 

as singularidades e o acesso amplo e direto às decisões públicas (um colocar em xeque a 

democracia representativa). No campo da comunicação, a perspectiva dos direitos 

humanos também agrega-se de forma mais enfática ao conjunto de discursos e 

representações que dão corpo à defesa da democratização da comunicação como 

caminho primordial para o fortalecimento e constante amadurecimento de uma 

sociedade autodeterminada e democrática.  

Enquanto isso, embora tenha, nos últimos anos arriscado alguns passos adiante 

na mudança do projeto de comunicação – constituição de um sistema público de 

televisão e  disposição para acolher o debate sobre a comunicação  colocando-a como 

tema a ser compartilhado pela sociedade, praticamente inexistem iniciativas de 

produção de políticas públicas para a comunicação democrática, situação que se agrava 

no âmbito dos Estados e dos Municípios. Estes justificam sua omissão sob o pretexto, 

em parte verdadeiro, de não disporem de competência para legislar sobre a 

comunicação. 
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As estruturas de comunicação pública existente nos diversos entes federativos 

não têm demonstrado capacidade para dialogar com as novas demandas e desafios que 

se apresentam, encapsulados que estão  em suas próprias rotinas, conceitos e práticas. 

Esses novos desafios foram bem evidenciados durante as açōes preparatórias da I 

Conferência Nacional de Comunicação, em 2009, quando uma grande e diferenciada 

mobilização social se realizou, voltando seus olhares para os setores de comunicação 

nas diferentes estados dos entes federativos, conclamando respostas e ações. Esses 

movimentos certamente se repetirão nos próximos anos, devido à necessidade de dar 

realidade à enorme agenda de questões para as políticas públicas de comunicação que 

foi estabelecida nas conferências estaduais e nacionais. 

Apesar de ser amplo o espectro de realizações para a promoção de políticas de 

comunicação – demandando legislação, infra-estrutura, produção de conteúdos, 

sistemas de fiscalização, sistemas de incentivo e financiamento, entre outros – é 

necessário que se estabeleçam esferas de interlocução efetivas entre Estado e sociedade 

civil para que se prevejam políticas públicas visando à promoção da comunicação como 

dimensão essencial do exercício da cidadania. 
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