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11
A LUTA PELA DEMOCRATIZAÇÃO 

DOS MEIOS E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS

Introdução

A discussão sobre políticas democráticas de comunicação é rela-
tivamente recente no Brasil. Nas primeiras décadas do século XX, 
quando foram se disseminando o fonógrafo, o cinema, o rádio, nem 
sequer a comunicação constituía um campo de estudos próprio, de 
modo que inexistiam conceitos e teorias que dessem respaldo a uma 
refl exão sobre o assunto. Sem referências teóricas que servissem 
de suporte, era muito difícil prever o impacto que os meios teriam 
futuramente nas sociedades, por isso, até meados do século passado, 
eles foram sendo incorporados ao dia-a-dia da sociedade como no-
vidades tecnológicas e formas de entretenimento e informação, sem 
uma discussão ampliada de seu signifi cado ou sobre a importância 
de políticas públicas para eles. As discussões, à época das primeiras 
implantações dos meios eletrônicos, fi caram limitadas aos âmbitos 
político e econômico, tratados na esfera do governo ou dos empre-
sários do ramo, como assunto para círculos fechados, enquanto à 
sociedade cabia o papel, literalmente, de espectadora. 

Apesar de o início da radiodifusão no Brasil ter ocorrido por 
iniciativa do antropólogo e educador Roquete Pinto, um entusiasta 
das aplicações educacionais do novo meio, logo os afi cionados do 
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rádio buscaram patrocínio comercial para as emissoras, como forma 
de fi nanciamento, dando início à dominância do modelo comercial 
privatista. Poucos anos depois, houve a instauração do governo auto-
ritário surgido do golpe de 1930. No contexto da chamada Era Vargas, 
pelo decreto 20.047, de 1931, teve início a tradição brasileira de o 
governante em exercício fazer concessões de canais de radiodifusão a 
aliados ou simpatizantes políticos, usando os meios de comunicação 
como moeda política (Almeida, 1971; Santos, 2004). A televisão, 
cujas transmissões tiveram início em 1954, desenvolveu-se seguindo 
o modelo já traçado pelo rádio, como concessão a título precário ou-
torgada pelo presidente da República. As políticas democráticas de 
comunicação só vieram a ser discutidas na década de 1980, quando os 
modelos operacionais já estavam consolidados, os canais concedidos 
e os meios já solidamente estabelecidos, sob a forma de empresas e 
redes poderosas e infl uentes. 

A tomada de consciência da importância de políticas democráti-
cas de comunicação parece, portanto, extemporânea, na medida em 
que signifi ca colocar tardiamente uma discussão que não foi feita 
na época propícia (as primeiras décadas do século XX), procurando 
reformar modelos vigentes há longo tempo, o que, obviamente, le-
varia a reações dos grupos proprietários dos meios, aliados às forças 
políticas. Na atualidade, identifi cam-se novos fundamentos jurídicos 
para a reabertura da discussão, apresentando a comunicação como 
um novo direito social (Ramos, s. d.), e o espectro eletromagnético, 
que torna as comunicações possíveis, como um recurso natural das 
nações, tratando-se de um bem coletivo (Schiller, 1976). A percepção 
contemporânea dos meios como construtores de cenários de repre-
sentação das realidades políticas, sociais e culturais (Lima, 1988, 
1990, 1997) implica que a atividade política se dá num ambiente 
mediático, por meio do qual os cidadãos acompanham as discussões, 
deliberações, votações etc., e esse cenário pode ser representado 
por meio de enquadramentos muito distintos. Portanto, controlar 
os meios eletrônicos representa uma forma de poder que precisaria 
ser regulado. As manifestações da cultura, as artes, o cinema ou a 
música também se tornaram dependentes das comunicações – em 
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particular da televisão – para alcançar audiências ampliadas em 
sociedades com dezenas ou centenas de milhões de pessoas. Desse 
modo, os concessionários de serviços de radiodifusão não poderiam 
agir como meros exploradores dos canais, devendo participar da 
promoção e difusão da cultura e atender a demandas que a sociedade 
viesse a formular por meio de representantes, de modo a satisfazer 
ao interesse público. 

Os novos meios de comunicação pós-televisão, como a TV a cabo, 
as rádios comunitárias, a internet e a TV digital surgem num contexto 
histórico totalmente diverso daquele das primeiras décadas do século 
XX. Eles alteram o quadro geral das comunicações, instauram mode-
los operacionais distintos, colocando a discussão sobre a necessidade 
de rever as investiduras e repactuar marcos legais e direitos, criando 
a expectativa de novas oportunidades para a reforma da legislação.  

Comunicações e poder no Brasil 

Um dos aspectos mais destacados da comunicação no Brasil 
hoje é a tendência para a oligopolização do controle dos meios, 
apesar de ela ser expressamente proibida pela Constituição brasi-
leira. A concentração mediática no Brasil ocorre em três níveis: da 
propriedade, da audiência e da distribuição da verba publicitária 
pelas agências. Segundo o Intervozes (2005), baseado em dados da 
Associação Nacional de Jornais (ANJ) de 2002, haveria no país 523 
jornais diários, com circulação média de 6,97 milhões de cópias (para 
uma população de mais de 180 milhões de habitantes), sendo que 
somente cinco têm relevância nacional. Apenas oito grupos detêm 
os meios de comunicação mais importantes no Brasil: Globo, RBS, 
Abril, Bandeirantes, SBT, Record, Folha de S. Paulo e Estado de 
S. Paulo. O grupo Globo, o mais importante, com cinco emissoras 
próprias e 108 afi liadas, alcança praticamente a totalidade do terri-
tório e da população do Brasil, obtendo mais de 50% da audiência 
de TV aberta. Dados de 2005 mostravam que a soma das audiências 
da Rede Globo e do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) constitui 
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cerca de 75% da audiência brasileira de TV aberta. As verbas publi-
citárias historicamente também têm se concentrado na Rede Globo 
(Intervozes, 2005). 

Além da concentração horizontal da propriedade, ou seja, a posse 
de redes de um mesmo meio de comunicação, ocorre, em particular 
na televisão, a concentração vertical, o que signifi ca que a maior parte 
da produção dos conteúdos é realizada pelas próprias emissoras. Isso 
se deve à ausência de exigência legal e de cultura empresarial de ter-
ceirização da produção por estúdios independentes ou uma abertura 
para os produtores de fi lmes locais, como é obrigatório há décadas 
nos Estados Unidos e na Europa, onde a veiculação de fi lmes pela 
TV há muito é considerada a fórmula salvadora das cinematografi as 
nacionais. 

Por último, há a chamada propriedade cruzada, representada 
pelo controle de diversos meios de comunicação, inclusive numa 
mesma cidade, caracterizando um monopólio da informação. O 
grupo Globo, novamente, apresenta-se como o mais destacado 
exemplo da concentração cruzada, ao deter, além da maior rede de 
TV do país, jornais, 15 emissoras de rádio, participação nos grupos 
de televisão por assinatura Net e Sky, a Editora Globo, com 11 títu-
los de revistas, um portal eletrônico e duas gravadoras (Som Livre 
e RGE). Em termos de cabodifusão, o grupo detém empresas que 
produzem conteúdo (como os canais SporTV, GNT, Multishow 
e GloboNews) e distribuidoras (a operadora Net Brasil), além de 
participação acionária na empresa que controla toda a rede de cabos 
e infraestrutura (Net Serviços). Esse complexo vem sendo usado 
também para oferecer outros serviços, como internet de banda larga 
(idem). Sobre a concentração mediática no Brasil, escreve Bolaño:

Trata-se de um modelo nacionalista e concentracionista que, ao 
mesmo tempo em que protege os capitais instalados da concorrên-
cia externa, limita a manifestação das expressões locais e o desen-
volvimento de um panorama audiovisual diversifi cado, servindo 
basicamente aos interesses políticos e econômicos hegemônicos que 
se articulam no seu interior. Assim, a inexistência de regras anti-
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monopolistas, como aquelas relativas à propriedade cruzada e con-
centração multimídia, evidencia menos um suposto liberalismo do 
modelo do que a existência de uma espécie de capitalismo selvagem 
por parte de grupos familiares e oligarquias locais e nacionais que 
detêm o privilégio da exploração privada desse bem público que é o 
espectro de frequências, protegidos por uma lei criada sob medida 
para servir aos seus interesses particulares (2003, p.35).

Na maioria dos estados brasileiros, os grupos que controlam 
regionalmente a mídia estão diretamente ligados às oligarquias 
regionais. Exemplos notórios são os dos estados da Bahia, no qual 
a radiodifusão é controlada direta ou indiretamente por Antonio 
Carlos Magalhães, e o do Maranhão, onde o controle é da família 
Sarney. Essa situação vem sendo denominada “coronelismo ele-
trônico”, numa adjetivação à expressão “coronelismo” proposta 
por Leal (1997) em 1949 para referir-se à troca de favores entre o 
poder público e os chefes políticos locais, geralmente proprietários 
de terras, origem do mandonismo, do fi lhotismo, do falseamento do 
voto e da desorganização dos serviços públicos locais. Para Santos e 
Caparelli (2005), os coronéis políticos de outrora se transformaram 
nos coronéis eletrônicos de hoje, usando, como instrumento de poder, 
em vez da propriedade rural, as estações geradoras e retransmissoras 
de radiodifusão. Esses autores consideram o coronelismo eletrônico 
uma forma de clientelismo político, que se dá entre os detentores do 
poder político e os proprietários de canais de televisão, bloqueando a 
diversidade da televisão e priorizando os interesses particulares, em 
vez do interesse público. Uma base de dados construída por Suzy 
dos Santos (apud Santos & Caparelli, 2005) permitiu elaborar uma 
tabela do número de outorgas controladas por políticos, na qual 
se computam 33,6% das geradoras de propriedade de pessoas que 
exercem ou exerceram mandato eleitoral. Mas em alguns estados esse 
percentual é ainda maior, como a Bahia, com 57%; o Maranhão, com 
72%; o Ceará, com 55%; o Rio Grande do Norte, com 85%.

A presença de políticos no controle dos grupos de comunicação 
acaba sendo também uma barreira ao desenvolvimento de uma 
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legislação que vise evitar a concentração mediática. Na verdade, 
muitos parlamentares são proprietários ou sócios de veículos de ra-
diodifusão ou, então, têm o controle de veículos registrados em nome 
de amigos ou parentes. Dessa maneira, observa o Intervozes, os pro-
prietários dos meios, na condição de parlamentares, legislam em seu 
interesse. 

As relações entre o poder político e a radiodifusão não se limi-
tam ao parlamento. O poder Executivo, também, lançou mão da 
atribuição legal para a concessão de serviços de radiodifusão, com a 
fi nalidade de obter apoios políticos. O caso mais conhecido é o que 
foi protagonizado pelo ministro das Comunicações Antonio Carlos 
Magalhães, durante o governo Sarney, em cuja gestão foram cedidas 
centenas de canais de rádios FM a políticos, visando à obtenção de 
apoio para votação dos cinco anos de duração para o mandato do 
presidente José Sarney. Segundo Motter (apud Almeida, 2002), 
nunca na história brasileira um governo distribuiu tantos canais 
em tão pouco tempo, nem fez uso político desse fato de forma tão 
explícita. De 15 de março de 1985 a 5 de outubro de 1988, quando 
foi promulgada a Constituição, foram concedidas 1.028 emissoras 
de rádio e tevê, sendo 539 (52%) distribuídas nos últimos nove 
meses da Constituinte, a grande maioria destinada aos que votaram 
no mandato de cinco anos para o presidente Sarney. O ministro, 
proprietário da TV Bahia, valeu-se, também, da sua condição para 
montar um império mediático na Bahia, fazendo concessões de 
emissoras de televisão, de rádio e retransmissoras de TV a aliados 
políticos e membros de sua família (Almeida, 2002). A partir dessa 
posição de força, Magalhães pôde atacar livremente seus adversários, 
como o governador Waldir Pires, sem sofrer contra-ataques. Com 
isso, Magalhães estava seguindo ao pé da letra o lema atribuído a ele 
mesmo, em 1975: “quem tem televisão, rádio e jornal estará sempre 
no poder” (apud Almeida, 2002).

Mais tarde, durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso no 
primeiro mandato, em dezembro de 1996, o ministro das Comuni-
cações, Sérgio Mota, autorizaria concessões de cerca de quatrocentas 
retransmissoras de TV – na maioria para políticos – à época da vota-
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ção da emenda da reeleição do presidente em exercício. As retrans-
missoras concedidas estavam habilitadas à produção de conteúdo, 
ou seja, na prática, podiam funcionar como emissoras de TV, sendo 
que a outorga dependia apenas de uma permissão do Executivo, 
facilidade que tornava possível a cessão sem passar pelo Congresso 
(Costa & Brener, 1997).

Ainda no primeiro mandato de Cardoso, deu-se a promulgação 
da Lei Geral de Telecomunicações, em 1997, que privatizou a te-
lefonia e criou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 
Esta última teria as funções de regular a telefonia, anteriormente de 
responsabilidade do Ministério das Comunicações, e a cabodifusão, 
mas não alcançaria a radiodifusão, que permaneceu regulada pelo 
antigo Código Brasileiro de Telecomunicações. Ao distinguir a regu-
lamentação entre telecomunicações e radiodifusão, a nova lei rompeu 
a unidade do Código Brasileiro de Telecomunicações, de 1962, per-
mitindo a reforma das telecomunicações, ao mesmo tempo em que 
deixava intacta a parte referente ao rádio e televisão, controlados por 
grupos políticos fortemente representados no Congresso Nacional 
(Bolaño, 2003). A radiodifusão conseguiu, dessa forma, assegurar a 
continuidade de sua autonomia perante os poderes e controles da so-
ciedade, ao situar-se como um serviço singular, constitucionalmente 
estabelecido e não como serviço de telecomunicações, como ocorre 
nos demais países (Ramos, 1997).

Quanto maior a concentração dos meios de comunicação, menor 
a quantidade de grupos que podem ter acesso a eles, resultando na 
redução virtual da liberdade de expressão da sociedade, cujo exercício 
efetivo fi ca restrito às famílias detentoras dos oligopólios de meios 
existentes. No entanto, todas as vezes que se discute a necessidade 
de regulamentação das comunicações, os empresários do setor se 
defendem com o argumento de ameaças de restrições à liberdade de 
expressão, de censura dos meios, recusando a discussão. Exemplo 
recente dessa postura foi o tratamento dado em 2004 aos projetos de 
criação do Conselho Federal de Jornalismo e da Agência Nacional 
do Cinema e do Audiovisual, que sofreram pressão permanente até 
serem arquivados, sem avaliação do mérito.



246  MURILO CÉSAR SOARES

A luta pela democratização da comunicação

Ramos (s. d.) considera que o “marco liberal moderno para a 
discussão da relação entre comunicação e democracia é a Primeira 
Emenda à Constituição americana”, que estabelece que não se fariam 
leis restringindo a liberdade de expressão e de imprensa. Para o autor, 
esse princípio chegaria ao século XX amparado pelo conceito de “livre 
fl uxo das ideias”, dedução do liberalismo econômico. Segundo esse 
conceito, qualquer tentativa de submeter os meios de comunicação 
a regulação governamental passaria a ser tratado como uma forma 
de cerceamento ou de censura. 

Ao longo do século passado, porém, a visão liberal, que identifi -
cava o livre fl uxo de ideias e informações com democracia, começou 
a sofrer questionamentos, que alcançariam, na década de 1960, a 
Unesco. O impacto e as perspectivas trazidas pelo desenvolvimento 
da televisão foram decisivos para o reconhecimento da importância 
da comunicação para o desenvolvimento e a educação. Surge, então, 
na década de 1970, um debate internacional sobre políticas nacionais 
de comunicação, especialmente entre autores e políticos socialistas, 
que atribuíam um papel importante à ação do Estado na produção de 
mudanças sociais e no desenvolvimento da democracia. Essas ideias 
provocariam uma reação dos liberais, teoricamente fundamentados 
no conceito de livre fl uxo de informação, que eram minoria na Unes-
co, contra países do então chamado Terceiro Mundo, na circunstância 
do auge da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética.

Nesse contexto de confrontação, a Unesco instalou uma comissão, 
presidida por Sean McBride, para discutir a questão das aplicações so-
ciais dos meios de comunicação. Ao fi nal dos trabalhos, a comissão di-
vulgou o chamado relatório McBride, contemplando as posições mais 
progressistas sobre o papel dos meios nas sociedades contemporâneas 
e criticando o fato de sua destinação meramente mercadológica. Esse 
resultado levaria os Estados Unidos (o maior fi nanciador da Unesco), 
a Inglaterra e o Japão a se retirarem da organização, como forma de 
extinguir, por meio do estrangulamento econômico da agência, as 
discussões sobre as políticas públicas para os meios de comunicação.
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Santos (1995) considera que a primeira fase do movimento pela 
democratização da comunicação no Brasil, a qual denominou “de 
resistência”, teria tido início após o golpe de 1964.1 Para o autor, 
até então a comunicação mediática não estava colocada como uma 
questão política, uma vez que o tema nem constava das propostas 
dos setores progressistas nem das chamadas reformas de base do 
presidente Goulart. Não havia até aquele momento um sistema de 
comunicação de massa consolidado no país e a maioria da sociedade 
brasileira ainda era rural. Mas a partir da segunda metade da década 
de 1960, estrutura-se o sistema brasileiro de comunicação de massa, 
liderado pela modernização das telecomunicações realizadas pelos 
governos militares, a partir dos pressupostos da doutrina de segu-
rança militar. Escreve o autor: 

Os governos militares, de 1964 a 1985, tinham muita clareza 
sobre o papel político da comunicação mediática e implementaram 
políticas para o desenvolvimento de jornais, rádio, televisão e in-
formática. Aos grandes jornais diários concederam empréstimos 
subsidiados para construção de novas sedes e modernos parques 
gráfi cos, além de lhes destinarem vultosas verbas publicitárias.

No campo das telecomunicações, infraestrutura básica para o 
rádio e a televisão, criou-se a Embratel, em 1965 e o Ministério 
das Comunicações e o Conselho Nacional de Telecomunicações, 
em 1967; instalou-se a rede nacional de microondas e o sistema de 
transmissão via satélite e transformou-se o Departamento de Cor-
reios e Telégrafos em empresa pública, em 1969; em 1972, criou-se 
a Telebrás e implantou-se a televisão em cores. De acordo com a 
doutrina de segurança nacional, ideologia ofi cial do regime militar, 
a comunicação, ao lado dos poderes militar, político e econômico, 
seria um dos quatro pilares básicos do poder nacional para se atingir 

 1 A nosso ver, recuar a periodização dos movimentos pela democratização mediá-
tica até o regime militar de 1964 parece ser o resultado de um olhar retrospectivo, 
à luz do que aconteceu a partir dos anos 1980, quando tem início propriamente 
a luta por políticas de comunicação. 
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a integração nacional e a integração social. Os meios de comunicação 
foram fundamentais para a modernização-conservadora, empreen-
dida no período, e para a legitimação, ainda que precária, do regime. 
(Santos, 1995).

Ao lado dessas ações no sentido de modernizar a comunicação, 
os governos militares implantam formas de censura à imprensa e às 
artes. Têm início, então, movimentos de resistência em espaços so-
ciais mais restritos, como as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), 
entidades profi ssionais, organizações e partidos clandestinos, uti-
lizando meios de comunicação de baixa tecnologia, como jornais 
mimeografados e panfl etos, de circulação restrita. É nesse contexto 
de repressão política que vão surgir, a partir de 1969, as publicações 
alternativas com qualidade gráfi ca e editorial como Pasquim, Opinião, 
Coojornal, Movimento e outros, discutindo temas que não fi guravam 
na grande imprensa. Mas esses veículos também eram gravemente 
afetados pela repressão e censura, amargando ameaças e prejuízos 
econômicos. Nos anos 1970, a luta pelas liberdades e contra a censura 
acabaria envolvendo diversas organizações da sociedade civil, como 
a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), a Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB), a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

A segunda fase do movimento pela democratização da comunica-
ção, para Santos, é a que ele denomina “de conquistas”, tendo como 
marco de início o VII Congresso da Associação Brasileira de Ensino 
e Pesquisa de Comunicação, realizado em 1983, em Florianópolis, 
quando é proposta a criação da Frente Nacional de Lutas por Políticas 
Democráticas de Comunicação. Para Santos, tratava-se de um salto 
qualitativo dos setores organizados da sociedade, em comparação ao 
movimento de resistência anterior, pois, então, eram vislumbradas 
possibilidades de transformações institucionais dos meios de comu-
nicação, a partir do plano jurídico, considerado fundamental para 
mudanças estruturais no sistema de comunicação. 

No ano seguinte, é criada, em Brasília, a Frente Nacional de Lutas 
por Políticas Democráticas de Comunicação, com a participação 
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de parlamentares e dezenas de entidades ligadas à comunicação e à 
cultura, a qual formula uma série de propostas de reformas democra-
tizantes da comunicação, envolvendo o rádio, a televisão, a imprensa, 
o cinema, a publicidade, tecnologias de comunicação, liberdade de 
informação, educação e comunicação popular. Era a primeira vez que 
entidades da sociedade civil organizavam uma frente nacional para 
tratar especifi camente da comunicação, propondo em seu manifesto 
de constituição “mudanças profundas na estrutura do modelo da 
comunicação social”, com o objetivo de que a comunicação passasse 
a responder às expectativas da sociedade. Naquele ano, foi lançado 
pela Fenaj e outras entidades a brochura Proposta para uma política 
democrática de telecomunicações e de comunicação social, enquanto 
o Centro de Comunicação e Cultura (CEC) de Brasília divulgava o 
documento A transição política e a democratização da comunicação 
social. Os jornais noticiavam que profi ssionais ligados ao MDB de 
São Paulo preparavam uma proposta para as comunicações da Nova 
República. 

No ano seguinte, o Centro Brasileiro de Estudos Latino-Ame-
ricanos (Cebela) divulgava o documento Proposta de uma política 
nacional de comunicação para o Brasil. Esses documentos defendiam 

a criação de um sistema democrático de comunicação no Brasil, o fi m 
dos monopólios, a criação de um Conselho Nacional de Comunicação 
Social, com a participação da sociedade civil, o reconhecimento do 
direito à comunicação como um novo direito humano, e a liberdade 
irrestrita de expressão. (Santos, 1995, p.7)

As críticas e propostas elaboradas na época eram bem abrangen-
tes, incluindo os meios impressos, o cinema, o rádio, mas, principal-
mente, a televisão, marcada pela concentração de canais, empresas 
e de audiência, indicando a existência de um oligopólio privado, 
com operação em rede nacional não-limitada signifi cativamente, 
mediante critérios que induzissem à regionalização da produção. 
Observava-se também a predominância de canais comerciais priva-
dos, a concentração de fontes geradoras e emissoras da maior parte 
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da programação no Rio e em São Paulo. Pela primeira vez, criticava-
se a inexistência de instâncias por meio das quais fosse viabilizada 
a participação dos profissionais e do público nas orientações do 
sistema. Criticava-se também o intenso uso do sistema de televisão 
por políticos, a atuação política dos detentores das concessões, a 
concessão pelo governo de benefícios especiais às emissoras, em troca 
de seu apoio político. O movimento entendia que os concessionários 
de radiodifusão deveriam pagar pela exploração econômica da con-
cessão, gerando recursos para a criação de um fundo que fi nanciaria 
emissoras públicas (não-estatais), não-comerciais, de forma a criar 
uma diversidade de formas de radiodifusão: defendia a pluralidade 
de modelos de radiodifusão, em vez da opção pelo modelo privado 
comercial, exclusivamente. Propunha que a programação da radio-
difusão estabelecesse horários de transmissão nacional, regional e 
local, de forma a representar a heterogeneidade de temas, gostos, 
interesses das audiências.

Eram sugeridas diversas medidas para alterar o quadro da ra-
diodifusão, como a proibição de que um concessionário acumulasse 
mais de uma concessão para radiodifusão; a prioridade nas concessões 
para entidades sem fi ns lucrativos; a limitação da abrangência geo-
gráfi ca das concessões; a limitação da potência das emissoras, a fi m 
de regionalizar as produções e diversifi cá-las; a reserva de mercado 
para programas de estúdios independentes; o estabelecimento de 
limites máximos para a exibição de programas produzidos em outros 
estados e fora do país e de limites mínimos (reserva de mercado) para 
a produção local e regional; a orientação da atuação das emissoras 
por conselhos estaduais e municipais democraticamente eleitos e 
socialmente representativos. 

Vivia-se um clima de otimismo, com a convocação da Assembleia 
Nacional Constituinte, havendo a expectativa de que a nova Consti-
tuição brasileira fosse um instrumento capaz levar a uma profunda 
democratização da Comunicação Social. Centenas de propostas re-
novadoras eram encaminhadas à Subcomissão de Ciência, Tecnologia 
e Comunicação e à Comissão da Família, da Educação, Cultura e 
Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, preparatórias 
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dos textos para debate no plenário da Constituinte, enquanto a im-
prensa noticiava que Roberto Marinho encarregara algumas pessoas 
de acompanhar os trabalhos. Ao fi nal de meses de discussão, na 
sessão de votação do texto da relatora, deputada Cristina Tavares, os 
deputados ligados aos meios de comunicação derrubaram o relatório 
apresentado pela mesa, sem apresentar substitutivo, fazendo com que 
a comissão de Comunicação fosse a única a não ter um documento 
para encaminhar ao plenário da Constituinte. 

Apesar dessa reação, algumas propostas dos parlamentares li-
gados aos movimentos sociais das comunicações acabaram sendo 
apresentadas nas discussões plenárias da Constituinte, votadas 
e incorporadas pela Constituição. Entre elas estão a proibição de 
restrições à manifestação do pensamento, à criação, à expressão e 
à informação; a proibição de monopólios e oligopólios de meios de 
Comunicação Social; a regionalização da produção cultural, artística 
e jornalística; a criação do Conselho de Comunicação Social, ligado 
ao Senado Federal, com participação de representantes da sociedade. 
Essas conquistas, muitas vezes, fi caram no papel, como declarações 
retóricas e não como leis que precisariam ser regulamentadas e cum-
pridas. O caso mais célebre é o do Conselho de Comunicação Social, 
que levou 14 anos para ser instalado, após negociações e gestões dos 
setores progressistas, mas que tem uma atuação muito limitada pela 
legislação que regulamentou sua criação (Roldão, s. d.). 

A terceira fase da luta, caracterizada por Santos como “de in-
defi nições”, teria iniciado em 1989, com o I Encontro Nacional de 
Rádios Livres, quando foi criado o Coletivo Nacional de Rádios 
Livres. No ano seguinte, no Rio de Janeiro, é lançado o Comitê pela 
Democratização dos Meios de Comunicação, na sede da ABI, com o 
apoio de dezenas de entidades sindicais e da sociedade civil. Diversos 
comitês estaduais pela democratização da comunicação começam a se 
instalar em 1990, resultando em junho de 1991 na criação do Fórum 
Nacional pela Democratização da Comunicação, organizado nos 
estados por comitês instalados pelos sindicatos locais de jornalistas 
e radialistas, com a coordenação nacional principalmente a cargo da 
Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e da Federação Nacional 
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dos Trabalhadores em Emissoras de Rádio e Televisão (Fitert). Nos 
comitês era constante a presença de acadêmicos e estudantes de 
comunicação, além dos profi ssionais (Ramos, s. d.).

Nesse mesmo ano, o Fórum mobiliza-se e impede a tentativa do 
governo de conceder a exploração dos serviços de cabodifusão por 
meio de portaria ministerial. Segundo o relato de Ramos (s. d.), os 
representantes do Fórum salientaram que, pelos impactos que a TV 
a cabo produziria e por tratar-se de um serviço com características 
semelhantes às da radiodifusão, sua implantação deveria passar pelo 
Congresso Nacional, sob a forma de lei, em vez de ser normatizada 
por uma simples portaria. Após anos de negociações entre o Fórum, 
o governo e representantes empresariais, a lei da cabodifusão foi 
fi nalmente sancionada em dezembro de 1994. Na avaliação de Ra-
mos (s. d.), o texto apresenta mecanismos inéditos na legislação das 
comunicações brasileiras, destacando-se o estatuto público atribuído 
às redes de TV a cabo, o que permitiu, entre outros dispositivos, a 
distribuição gratuita de canais disponibilizados para o Senado e a 
Câmara Federal, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereado-
res, instituições universitárias e de ensino superior, instituições de 
caráter educativo-cultural e entidades ou instituições comunitárias. 
Segundo o autor, a lei assegurou que as redes de cabodifusão não 
fossem dedicadas, integrando-as ao sistema nacional de telecomu-
nicações, instaurando um estatuto público moderno e democrático 
para as novas redes privadas de banda larga, subordinadas à Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel), o que assegura um controle 
público sobre elas.

Um dos pioneiros das mobilizações e um dos criadores do Fórum 
Nacional pela Democratização da Comunicação, Daniel Hertz, 
escreveu em 1992 que se procurava superar o oposicionismo e a 
linguagem de impotência que até então marcavam as posições do 
movimento. Para ele, a luta pela democratização da comunicação 
não deveria fi car à espera do momento de uma conquista do Estado 
ou em que se produziria uma Globo com sinal contrário, com a subs-
tituição do mal pelo bem. Em vez disso, o Fórum revindicava, com 
sua participação na redação da lei da cabodifusão, o estabelecimento 
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de novas relações políticas com os meios de comunicação, em torno 
da ideia chave de controle público dos meios: 

A ideia de democratização, sob este enfoque, passa a ser encara-
da como processo: nenhuma conquista é pequena demais para ser 
desprezada e nenhuma vitória poderá ter a dimensão de resultado 
fi nal. Os programas fechados e fi nalistas são substituídos por uma 
conduta orientada por objetivos estratégicos. Assim fundamentado, 
o Fórum preocupa-se, imediatamente, menos com a socialização da 
propriedade e mais com o controle do conteúdo da programação.

Apesar da vitória, Ramos (s. d.) ressaltaria que após anos de 
intensa atividade na questão da lei da cabodifusão, “a capacidade de 
mobilização e a articulação pragmática, que caracterizou a ação do 
Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação no início dos 
anos 90, arrefeceu ao ponto de desaparecer neste fi nal de década”. 
Em 2003, o Comitê Rio, em carta ao FNDC, avaliou que o Fórum 
não teria conseguido colocar para a sociedade civil a importância da 
luta pela democratização da comunicação social, levando à desmo-
bilização do Fórum em 1997. 

As tecnologias digitais

O novo milênio trouxe um panorama bastante diferente para as 
perspectivas de democratização dos meios, especialmente em razão 
das tecnologias de digitalização das comunicações. A internet, lançada 
no Brasil em 1995, disseminou-se, em poucos anos, por milhões de 
terminais, em residências, escritórios, escolas e bibliotecas. Embora 
não tenha sido objeto das lutas anteriores, a internet teve um impacto 
generalizado na abertura da comunicação, por meio da disponibili-
zação de informações a baixo custo por sites pessoais, organizações, 
movimentos e entidades, de forma livre e independente. Assim, do 
ponto de vista social, a internet é um estímulo ao protagonismo, à 
pluralidade, diversidade, favorecendo a crítica e disseminando-a. 
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Além de suportar recursos de multimeios, que a tornam um pro-
tótipo da convergência digital, a rede das redes de computadores, 
com abrangência planetária, propiciou o aumento da oferta de in-
formação gratuita em todos os setores e viabilizou a emergência da 
interatividade em diversos graus. Os blogs, o jornalismo on-line, as 
páginas dos movimentos sociais são algumas das novas possibilidades 
comunicativas críticas e alternativas que revelam a internet como um 
novíssimo protótipo de comunicação, cujo princípio é o da interati-
vidade. Com sua implantação, a discussão deslocou-se para as polí-
ticas de inclusão digital, visando estender a rede às maiorias, como 
condição de efetivação do seu potencial democratizante, para que o 
fosso tecnológico não se alargue entre ricos e pobres, trazendo mais 
desvantagens ainda para estes últimos. Apesar de tudo, a internet 
não é a utopia fi nalmente realizada, pois os grandes fornecedores de 
informações tradicionais (revistas, jornais e redes de TV) expandiram 
seus negócios para o chamado ciberespaço, no qual dominam como 
fornecedores de conteúdo e em termos de número de acessos.

Houve, em seguida, o decreto da criação da televisão digital, que 
renovou o ímpeto da mobilização das entidades por mudanças na 
radiodifusão, uma vez que essa tecnologia implica uma transforma-
ção radical das transmissões de TV, permitindo a multiplicação do 
número de canais disponíveis, a TV de alta defi nição, interatividade, 
entre outras características. A sociedade brasileira foi subitamente 
colocada em face da adoção de uma nova tecnologia de comunicação 
que abre inúmeras possibilidades culturais, educacionais e de cida-
dania. Inúmeras decisões precisavam ser tomadas para confi gurar 
um modelo de TV digital, implicando questões tecnológicas, mas, 
sobretudo, a adoção de políticas de comunicação, com repercussões 
de natureza social, cultural e econômica. Nesse processo, de um lado 
estão as possibilidades de renovação do quadro atual, com a abertura 
do uso do espectro, e do outro lado está o interesse corporativo das 
redes, cujo maior objetivo é não mudar em nada o controle sobre a 
fatia do espectro eletromagnético de que dispunham. Para a decisão, o 
governo escolheu 2006, sintomaticamente, um ano eleitoral, embora 
a opinião dos especialistas é que deveria haver mais tempo para maio-



REPRESENTAÇÕES, JORNALISMO E A ESFERA PÚBLICA DEMOCRÁTICA  255

res defi nições, mesmo porque a implantação da TV digital não estava 
em estágio avançado em nenhum lugar do mundo (Intervozes, 2006).

Para o Intervozes – Coletivo Brasileiro de Comunicação Social 
– a TV digital deveria possibilitar a entrada de novos atores, espe-
cialmente de caráter público, a fi m de garantir a democracia efetiva 
e a liberdade de expressão e pensamento, em sua dimensão coletiva, 
estabelecendo um sistema público de comunicação, sem fi ns lucra-
tivos e sob o controle da sociedade. A melhor maneira de estimular a 
migração para a TV digital, segundo o Intervozes, seria por meio da 
criação de novos canais, e não a transmissão em alta defi nição, que 
exige receptores de custo inacessível para a maioria da audiência de 
TV aberta no Brasil. 

Para Gustavo Gindre,2 integrante do Conselho Consultivo do 
Sistema Brasileiro de TV Digital e militante histórico pela democra-
tização da comunicação, o envolvimento das entidades na discussão 
da TV digital foi enorme, com atividades em todo país, todas as 
semanas, sob a forma de debates ou audiências públicas nas capitais. 
O Ministério Público se envolveu, foi criada uma frente nacional 
com dezenas de entidades, foram redigidas propostas e duas revis-
tas foram impressas sobre o tema. No entanto, o coordenador do 
Intervozes, lamenta a tendência em haver pouco ganho para a demo-
cratização da comunicação com a transição para a TV digital. Para 
Gindre, deverá ser mantida, por exemplo, “a política de conceder 
um canal inteiro de 6 MHz para cada emissora (um espaço que antes 
abrigava apenas uma única programação e que agora pode levar até 
oito programações simultaneamente)”. 

Para a Frente Nacional por um Sistema Democrático de Rádio 
e TV Digital, “o anúncio da decisão a favor da adoção do padrão de 
modulação japonês (ISDB), no apagar das luzes do primeiro man-
dato do presidente Lula e em plena Copa do Mundo” foi um erro 
histórico, mostrando que “o governo brasileiro, infelizmente – e à 
semelhança dos anteriores –, seguirá tratando a comunicação exclu-
sivamente como uma moeda de troca política”. O Fórum critica a 

 2 Em e-mail a este autor.
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falta de transparência do processo decisório, dizendo que a adoção 
do ISDB descartou as alternativas tecnológicas desenvolvidas no 
Brasil. Para o Fórum, a adoção da tecnologia japonesa põe em risco 
a possibilidade de o Brasil se tornar um grande produtor mundial 
de conteúdos multimeios, para o que seria necessário democratizar 
o espectro e adotar tecnologias baseadas em software livre para a 
criação e reprodução desses conteúdos internacionalmente. 

As manobras das redes de televisão, em particular a Rede Globo, 
visando dirigir as deliberações sobre a TV digital, revelam como é 
assimétrica a relação de forças entre o movimento democrático da 
sociedade civil e as redes de TV. Ao longo da história das lutas pela 
democratização dos meios no Brasil, o que se percebe é o predomínio 
das corporações mediáticas na produção legislativa e nas decisões 
governamentais. Mas o caso da TV digital representou uma radica-
lização dessa tendência, com o processo de transição sendo condu-
zido por um ex-funcionário da própria Rede Globo, na condição de 
ministro das Comunicações. 

Considerações fi nais do capítulo

Iniciada, efetivamente, na década de 1980, a luta pela democra-
tização da comunicação representou uma tomada de consciência de 
que a confi guração dos meios de comunicação eletrônicos em um país 
é resultado de decisões políticas de instâncias governamentais e da 
dinâmica legislativa, infl uenciadas pelos sistemas de pressão de atores 
bem posicionados no momento em que se instalam os meios. Apesar 
de vários revezes sofridos pelos movimentos sociais, a Constituição 
de 1988 incorporou alguns princípios e instrumentos democratizan-
tes, os quais, ao longo do tempo, se tornaram meramente declara-
tórios, não adquirindo vigência efetiva. Posteriormente, a produção 
da legislação da TV a cabo contou com a participação da sociedade, 
por meio do FNDC, sem limitar o predomínio do grupo Globo 
no setor. Apesar de tudo, se, por um lado, a cabodifusão, dado seu 
caráter de operação transnacional, apresenta uma desnacionalização 
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da programação, por meio dos canais de fi lmes e desenhos animados 
norte-americanos, por outro, a vitória do FNDC viabilizou a criação 
dos canais legislativos, universitários e comunitários. É preciso lem-
brar, por último, que a TV a cabo distribui sua programação para 
um segmento estreito da audiência, formado por quatro milhões 
de residências, incluindo todas as operadoras, num universo de 45 
milhões de residências com televisão. 

A TV digital trouxe uma nova e vigorosa retomada do movimento 
social pela democratização mediática, mas as forças de pressão cor-
porativas foram vencedoras. Ao lograrem a manutenção de 6 MHz 
para suas concessões, as redes mantêm a posse do espectro eletro-
magnético como usucapião, ou seja, direito adquirido, renovando 
o que Gindre denominou de “política dos fatos consumados”, que 
tem mais poder do que as leis. Grandes corporações, solidamente 
estabelecidas do ponto de vista econômico e fi nanceiro, têm quadros 
de engenheiros e advogados, desfrutam de articulações políticas 
diretas e privilegiadas com o governo, por meio do Ministério das 
Comunicações, de modo que suas vantagens, no confronto com os 
movimentos sociais pelas defi nições dos sistemas, são muito gran-
des, fazendo com que sejam levados em conta prioritariamente seus 
objetivos, em detrimento das possibilidades culturais e educativas 
da TV digital para a sociedade. 

Na trajetória do movimento de democratização, observa-se, por 
conseguinte, um padrão: o establishment da radiodifusão manteve-se 
imponderável em face das lutas, revelou a capacidade de perpetuar-
se inalterável, mantendo a posição dos grupos proprietários. Já 
as inovações tecnológicas no campo das redes de computadores é 
que criaram a situação inédita representada pela internet, abrindo 
caminhos promissores à maior participação social na comunicação. 

O discurso dos líderes do movimento pela comunicação demo-
crática mudou desde 1980, com a experiência da participação nas 
discussões sobre as novas tecnologias. Ao contrário da perspectiva de 
uma transformação radical da comunicação brasileira, como aparece 
nos documentos dos anos 1980, ecoando as posições do relatório Mc-
Bride, alguns discursos adotam, hoje, uma dose de realismo político 



258  MURILO CÉSAR SOARES

e econômico, ao mesmo tempo em que os militantes revelam grande 
domínio dos aspectos técnicos e legais das questões. Admite-se, 
hoje, informalmente, que certo grau de concentração, ou de tamanho 
mínimo, é necessário à atividade da televisão, em face dos custos 
de produção audiovisual, da necessidade de escala de produção e, 
também, para viabilizar a competitividade no mercado mundial de 
conteúdos. Em lugar da fragmentação das redes de comunicação, 
passou-se a defender, cada vez mais fortemente, a necessidade de 
regulamentação democrática da atividade de radiodifusão, visando 
ao bem comum e ao pluralismo, bem como o combate da barganha 
de concessões e favores em troca de apoio político. 

Do ponto de vista da sociedade – encarada pelos meios como 
audiência e consumidora de serviços, novidades tecnológicas e entre-
tenimento –, ao longo desse tempo não chegou a existir mobilização 
pela democratização mediática, a qual abrangeu especifi camente as 
categorias profi ssionais da comunicação, professores e estudantes 
universitários de Comunicação Social. Colocada diante de questões 
que envolvem princípios teóricos e aspectos técnicos, não dominados 
pela maioria das pessoas, num país em que a comunicação sempre 
foi controlada por poucos grupos, a sociedade foi limitada a assistir 
a implantação de novos meios de comunicação como resultado de 
decisões tomadas, quase sempre, em gabinetes acessíveis apenas a 
empresários. 

A grande revolução no panorama brasileiro (e, também, mundial) 
das comunicações foi provocada pela internet, apesar de sua precoce 
tomada pela publicidade e pelo mercado. A rede mundial de compu-
tadores, ao viabilizar a digitalização de qualquer informação (escrita, 
fotográfi ca, sonora, cinematográfi ca), apresenta-se como um pro-
tótipo da convergência digital, veiculando textos, imagens, vídeos, 
música. Ela permite também a correspondência individualizada, a 
formação de comunidades, as páginas pessoais, os blogs jornalísticos, 
trazendo novas possibilidades de uso a baixo custo pelo ativismo 
social, cultural e político. O paradoxo da internet é que a facilidade 
de disponibilização das informações não garante, necessariamente, 
acesso pelos usuários, o qual depende de estratégias mercadológicas 
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e promocionais que não estão geralmente ao alcance das iniciativas 
de caráter não-comercial. Essa limitação redunda na reprodução das 
desigualdades: a hegemonia das empresas do mercado real persiste 
no mundo virtual. 

As lutas pela democratização da comunicação mostram que, dada 
a grande concentração do poder político na sociedade brasileira, 
contrário a qualquer mudança, para democratizar os meios é preciso 
lutar para democratizar a sociedade. 
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