
ANEXO 
- Sistematização sobre debate de metodologia - 

Legenda:
1 - Proposta inicial da Comissão Nacional Pró Conferência – vermelho.
2 - Polêmicas registradas na Plenária das Comissões Estaduais no dia 16/04 – azul.
3 - Propostas das estaduais que chegaram até 07/05 – verde.
4 - Argumentações e acúmulo do debate na reunião da CNPC, 08/05 – roxo.
5 - Propostas das estaduais que chegaram até 22/05 – verde.

a. Caráter 
- 1 - 
Não-vinculativo (não deve ser explicitado no documento)

- 2 - 
Os que defendem o caráter vinculativo consideram que é preciso aproveitar este momento histórico 
para garantir que o poder público encaminhe as políticas definidas na Conferência. Os que 
defendem a não-vinculativas avaliam que há um risco em garantir uma obrigação de encaminhar já 
que a correlação de forças pode ser desfavorável.

- 3 -
 Mato Grosso: “Defendemos que a Conferência NÃO seja deliberativa”.

Rio de Janeiro: Defesa do caráter vinculativo.

São Paulo: deliberativa.

- 4 - Não houve debate sobre este ponto.

- 5 -
Santa Catarina: Luta pelo caráter deliberativo da Conferência.

Paraná: Na nossa reunião foi consensuado que a Confecom deve ter caráter *não-
vinculativo.* Isto porque: 1) ser vinculativa não é garantia de execução das diretrizes, uma 
vez que há mil formas de engessar o executivo para não se comprometer com as deliberações 
da conferência (exemplo da Saúde); 2) não sabemos que tipo de deliberações sairão dessa 
conferência e fazer com que ela seja vinculativa pode ser um tiro no pé; 3) nesse sentido, é 
possível que os empresários acabem, na prática, pressionando para que suas propostas se 
tornem vinculativas e as da sociedade não. Garantir que a Confecom não seja vinculativa é 
uma forma de nos defendermos lá na frente. 4) destacamos também que o ideal é que a 
conferência fosse vinculativa, no entanto, por termos uma correlação de forças 
desproporcional na CO e não termos segurança de como será este processo, avaliamos que é 
melhor dar um passo atrás.

Bahia: “A Conferência Nacional de Comunicação deve ter caráter deliberativo (vinculativo). 
Acreditamos que esse é um dos principais momentos de sensibilização de diversas entidades e 
organizações sociais e mobilização de amplos setores da sociedade para a pauta da 
Comunicação, por isso devemos estar preparados e articulados em todos os estados da 
federação, para que consigamos aprovar as nossas propostas durante as plenárias e 
comprometer o Governo brasileiro a implementá-las. Compreendemos também que além de 
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termos uma Conferência deliberativa é fundamental, acima de tudo, que após a realização das 
plenárias haja uma pressão dos movimentos e entidades populares para a efetivação das 
políticas”.

Esclarecimento: Todas as Conferências são deliberativas, ou seja, têm deliberações como resultado 
final. A diferença é o que se faz com essas deliberações. Nas Conferências de Saúde, por exemplo,  
as resoluções são automaticamente encampadas pelo poder público. Estas, estamos chamando de 
vinculativas. Na maioria das outras Conferências as resoluções têm caráter consultivo. Estas 
outras, estamos chamando de não-vinculativas. A nomenclatura pode ser outra, mas para os fins 
do debate que aqui se coloca adotaremos, por ora, essa nomenclatura.

b. Comissões organizadoras estaduais 
- 1 -
 A proporcionalidade deve seguir a da Comissão Organizadora Nacional, posição que pode ser 
revista a depender da composição do CO Nacional. Nos estados onde não houver 
representação do empresariado as vagas serão destinadas a representantes da sociedade.

- 2 -
 Os que defendem não repetir avaliam que há estados onde podemos conseguir correlação de forças 
melhores do que a nacional. Os partidários da repetição consideram que pode haver 
proporcionalidade melhor nos estados, mas que isso é menos provável do que o inverso. Na maioria 
dos estados, se deixar aberto, pode resultar em uma correlação de forças mais desfavorável para os 
movimentos sociais.

- 3 -
Rio de Janeiro: Não repetir a composição da Comissão Organizadora Nacional.

São Paulo: Os GTs estaduais e distritais devem garantir a representação preferencial de 
movimentos que não têm representação nacional, devendo contemplar, em sua delegação, a 
diversidade quanto a raça, gênero, orientação sexual, etnia, etc.

- 4 -
 Algumas pessoas defenderam que a proporcionalidade da Comissão Organizadora Nacional ficou 
ruim. É importante desfazer o erro, é importante fazer com que a representação seja melhor 
equilibrada. Outras pessoas consideraram mais produtivo que as COs Estaduais sejam o mais 
parecidas possível com a CO Nacional, pois o contrário poderia criar problemas de representação. 

- 5 -
 Santa Catarina: Composição da Comissão Organizadora Nacional como referência para as 
estaduais. Lutar para que sejam no mínimo paritárias. 

Paraná: Na reunião foi avaliado que devemos defender a proposta inicial: *Poder público 
(executivo, legislativo e judiciário) 33,33% (9); Ministério Público: 3,33% (1); Empresários – 
16,66% (5); Mídia Pública – 6,66% (2); Sociedade (movimentos sociais, entidades da área, 
academia): 43, 33% (13)* e *que as entidades da nacional não se repitam nos estados*. Isto 
porque: 1) devemos ser coerentes com a nossa proposta inicial e com a nota que a CPC/Pr 
lançou, repudiando a conformação atual; 2) entendemos ainda como positivo defender a não 
reprodução das entidades da nacional nas comissões organizadoras estaduais, de modo a 
fortalecer outras entidades e ampliar o leque das envolvidas.
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Bahia: Compreendemos que a realização da Conferência de Comunicação representa uma 
conquista histórica dos lutadores e lutadoras pela democratização das comunicações neste 
país. É uma vitória daqueles que batalham por um país onde o povo tenha o direito de falar e 
não apenas de ouvir. Por isso, acreditamos veemente que a composição das Comissões 
Organizadoras Estaduais deve ter proporcionalidade diferente da Comissão Organizadora 
Nacional.  A Comissão Organizadora Nacional definida pelo Governo Federal não contempla 
os diversos setores sociais que lutam em defesa da Comunicação. Uma composição que coloca 
8 representantes do empresariado, 7 de entidades populares e uma entidade da mídia pública 
não reflete a realidade social brasileira, onde o povo, além de receptor da comunicação, deve 
ser produtor. Por isso, propomos que as Comissões Estaduais tenham a seguinte composição: 
8 representantes do Governo Estadual, 8 representantes do empresariado da Comunicação e 
10 entidades da classe trabalhadora. Além disso, entendemos como fundamental a 
descentralização da organização social da comunicação, por isso propomos que a definição 
das entidades organizadoras contemple as regiões dos estados. Nesse ponto, cada estado é livre 
para definir a composição. Por fim, destacamos que onde não houver representação do 
empresariado as vagas serão destinadas aos demais representantes da sociedade civil.

c. Etapas/Delegados
- 1 -
- Regionais (obrigatórias e não-obrigatórias)
- Estaduais (eletivas à nacional)
- Nacional
Etapas regionais e estaduais
Serão admitidas duas possibilidades de organização das Conferências Estaduais, cuja 
definição é uma prerrogativa da Comissão Organizadora estadual:
I - Com etapas regionais obrigatórias e eletivas;
II - Com etapas regionais não-obrigatórias e não-eletivas;
I - Nesta forma, o estado é dividido em regiões, que podem compreender municípios ou grupos 
de municípios. Cada região realizará, obrigatoriamente, uma etapa preparatória, obrigatória 
e eletiva. Esta terá a prerrogativa de elaborar propostas e eleger delegados à etapa estadual. 
Na estadual, os delegados eleitos na regional preparatória, obrigatória e eletiva, são aqueles 
aptos a participarem da elaboração e votação das propostas e da escolha dos delegados à 
nacional;
II - Nesta forma, o estado não é dividido em regiões que obrigatoriamente devem realizar 
etapas preparatórias obrigatórias e eletivas. As etapas regionais poderão acontecer, mas terão 
caráter de formação e preparação, apenas. A Conferência estadual passa a ser, assim, a única 
etapa eletiva daquela Unidade da Federação. Neste caso, todos os indivíduos que 
comparecerem ao evento poderiam votar e ser votados, respeitando a proporção entre os 
representantes de 75% da sociedade e 25% do poder público e de um minimo de 20% de 
representantes vindos do interior e um mínimo de 50% dos residentes na capital. 
A conferência terá um total de 1500 delegados, sendo no máximo 75 (5%) natos. A divisão dos 
delegados por Unidade da Federação observará o critério populacional, preservando um 
número mínimo. Serão admitidos delegados natos desde que não ultrapassem 5% do total de 
delegados da Conferência. Serão admitidos também observadores, cuja participação 
obedecerá critérios definidos pela Comissão Organizadora Nacional. 
A eleição de delegados nas etapas estaduais deverá observar a proporção entre sociedade e 
poder público de 75% e 25%, devendo cada um dos segmentos ser eleitos por seus pares. 
Naqueles estados que não optarem por etapas regionais obrigatórias, deverá ser respeitada a 
proporção de no mínimo 20% para representantes do interior e 50% de representantes da 
capital.
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- 2 -
Os defensores de uma proporção por região (metropolitana e interior) argumentam que é preciso 
garantir representantes das duas áreas. Deixar sem este mecanismo pode fazer com que em um 
determinado estado uma articulação atropele e sobrerepresente uma determinada região daquela 
Unidade da Federação, em detrimento de outras. Os críticos afirmaram que a especificidade de cada 
estado é que deve dar o tom da eleição dos delegados, sendo ruim definir rigidamente a priori uma 
proporção para a região metropolitana e para o interior.

- 3 -
Rio de Janeiro: Proporção entre poder público e sociedade – 25% para o governo. Foi 
polêmica a questão de separar ou não um percentual para os empresários. A maioria optou 
por não separar um percentual. O empresariado deve disputar com os demais setores da 
sociedade as mesmas vagas de delegados.

Minas Gerais: Etapas estaduais (representação / delegados): Caso as cidades do interior 
ocupem apenas parcialmente a cota das vagas reservadas para seus representantes (40%) as 
vagas restantes serão destinadas aos representantes da região metropolitana (e vice-versa). 

São Paulo: As fases municipais e regionais serão abertas. As Conferências Estaduais e 
Distrital terão delegados/as eleitos nas etapas anteriores, mas serão abertas para 
observadores, com direito a voz. A Conferência Nacional será composta, fundamentalmente, 
por delegados/as; Cada Estado e o Distrito Federal deverão ter autonomia para decidir se 
realizarão etapas municipais e regionais, não estando a realização das Conferências Estaduais 
e Distrital vinculadas à realização prévia dessas etapas; A Etapa Nacional deve ter a 
perspectiva de contar com a participação de, pelo menos, 2 mil delegados/as. Destes, no 
máximo 16% devem ser de representação de empresários; A representação da sociedade civil 
na Conferência Nacional deverá levar em consideração a proporcionalidade da população dos 
Estados, podendo-se adotar, complementarmente, o sistema de cotas para determinados 
grupos, de modo a evitar-se uma super representação do empresariado.

- 4 -
É importante colocar a possibilidade das propostas serem construídas e apresentadas por meio de 
Conferências Livres e Conferências Virtuais.
Foi considerado baixo por algumas pessoas o percentual de 5% natos. Há grupos como os 
indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência que tem grande dificuldade de competirem por 
votos, mas que seria fundamental garantir a representação. Na Conferência de Direitos Humanos as 
cotas não funcionaram em alguns estados, tendo setores organizados ocupado quase todas as cotas 
destinadas a grupos com dificuldade de organização. Uma solução para isso pode ser garantir que 
quem tem direito a cota não pode disputar a eleição para delegado.

- 5 -
Santa Catarina – Defesa de 75% da Sociedade e 25% do Poder Público e discordância do % 
de 50% da Região Metropolitana 20 % Interior. Concordância com regionais, não 
obrigatórias e eletivas, dada à dificuldade quanto ao tempo para a realização. 
Estaduais eletivas a Nacional.  

Paraná: Na nossa reunião foi consensuado que a proporção de delegados deve ser *no máximo 
25% para o poder público e no mínimo 75% para a sociedade*. Isto porque: 1) é preciso ter 
um número que garanta o envolvimento do Estado no processo e no encaminhamento de suas 
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resoluções de modo que os gestores saiam comprometidos e que sua representação não seja 
irrisória de modo a desprestigiar o espaço.

Na nossa reunião foi definido que *não deve haver divisão interna às categorias*, isto porque: 
1) se defendermos uma divisão prévia, daremos um peso social aos empresários que eles não 
têm, já que teremos que propor uma porcentagem dos delegados dos empresários maior do 
que eles são na realidade, já que não aceitariam apenas 1% de delegados dos empresários; 2) 
a disputa dos delegados será política, ideológica também. É fundametal que formemos 
quadros aptos a fazer a disputa e, inclusive, convencer outros (como ocorreu na etapa 
municipal da Conferência da Juventude). Nesse sentido, qualquer divisão pode até nos 
enfraquecer; 3) ao propor a divisão prévia teremos que estabelecer cotas não apenas para os 
empresário, mas para todos os setores da sociedade civil. Corremos o risco de iniciar uma 
disputa fraticida entre nós próprios para disputar as maiores cotas.

Na nossa reunião foi consensuado pela *proposta da nacional (mínimo de 20% interior e RM 
e mínimo de 50% da capital)*. Isto porque: 1) é preciso garantir representantes das duas 
áreas; 2) sem este mecanismo pode ser que em um determinado estado uma articulação 
atropele e sobrerepresente uma determinada região daquela Unidade da Federação, em 
detrimento de outras; 3) a proposta também não é rígida, uma vez que restam 30% de 
participantes em aberto; 4) por um receio de aparelhamento (que é facilitado no interior), 
consideramos válido manter as regiões metropolitanas contabilizadas dentro do interior e não 
junto à capital.

A etapa nacional deve ter a perspectiva de contar com a participação de dois mil delegados, 
sendo que a proporcionalidade da população dos estados deve ser o critério para o 
estabelecimento de delegados por UF.

Bahia: Propomos que aconteçam etapas regionais obrigatórias e eletivas na Conferência de 
Comunicação. Nesta forma, o estado é dividido em regiões, que podem compreender 
municípios ou grupos de municípios. Cada região realizará, obrigatoriamente, uma etapa 
preparatória, obrigatória e eletiva. Esta terá a prerrogativa de elaborar propostas e eleger 
delegados à etapa estadual. Na estadual, os delegados eleitos na regional preparatória, 
obrigatória e eletiva, são aqueles aptos a participarem da elaboração e votação das propostas 
e da escolha dos delegados à nacional;

Propomos ainda que a representação de delegados seja na seguinte proporção: 60% de 
organizações da sociedade, 20% de representantes do empresariado de Comunicação e 20% 
do poder público e de. Sobre a proporcionalidade entre região metropolitana e interior, cada 
estado é livre para definir a proporção, mas propomos que o mínimo seja de, pelo menos, 20% 
das cidades do interior. 

Avaliamos e propomos que o número de delegados da Conferência Nacional deve ser o mesmo 
para todos os estados, independente de sua população ou extensão geográfica, para que se 
reverta as desigualdades nacionais no setor das comunicações. Os estados com menor índice 
populacional costumam ser os mais carentes em termos de políticas e lutas de comunicação. 
Portanto, não podemos refletir essa visão num processo democrático de Conferência.

Nas etapas estaduais, seriam eleitos delegados na proporção de 60% de organizações da 
sociedade, 20% de representantes do empresariado de Comunicação e 20% do poder público. 
Sobre a proporção de delegados entre interior e região metropolitana, ver item anterior.

5



d. Produtos da Conferência
- 1 - 
I - A Conferência Nacional terá como resoluções diretrizes, ações e moções, que serão 
encaminhadas ao poder público para implementação ou divulgação;
II - Cada Conferência Estadual deverá apresentar até 10 (dez) diretrizes e 30 (trinta) ações 
para serem debatidas como propostas na Conferência Nacional
III - O temário das Conferências Estaduais deverá respeitar o temário da Conferência 
Nacional, sendo a metodologia para discussão livre, desde que ao final cada Conferência 
apresente o número máximo estipulado de diretrizes e ações para serem debatidas como 
propostas na Conferência Nacional.
- 2 - 
Os defensores da proposta da CNPC argumentam que se não houver limite pode haver um número 
muito grande de propostas, o que pode dificultar muito o debate e a votação na nacional e, na 
abundância, tirar o foco de pontos prioritários. Os críticos dizem que pelo fato de ser a primeira 
conferência, deve haver vazão para as demandas reprimidas dos setores sociais sem limite.

- 3 - 
Minas Gerais: Cada conferência estadual deverá apresentar 15 (quinze) diretrizes e 50 
(cinquenta) ações para serem debatidas como propostas na Conferência Nacional. 
Rio de Janeiro: Sem limite de propostas.

- 4 - 
Embora o número seja aleatório ele tem a finalidade de definir prioridades. Não podemos esquecer 
que algumas Diretrizes e ações serão definidas no âmbito local. Isso já daria vazão a um número 
grande de propostas que não iriam para a nacional. 

- 5 -
Santa Catarina – Discorda da proposta inicial da CNPC.

Paraná: Na nossa reunião foi consensuado que *deve haver limite e que a proposta 
apresentada é razoável*. Isto porque: 1) se não houver limite pode haver um número muito 
grande de propostas, o que pode dificultar muito o debate e a votação na nacional; 2) por 
conta da abundância pode tirar o foco de pontos prioritários, pulverizar demasiadamente as 
definições; 3) 10 diretrizes e 30 ações são considerados um número razoável para a nacional 
(serão, no total, 270 diretrizes e 810 ações), pois as questões locais/estaduais terão o debate 
garantido nos estados.

Bahia: 
I - A Conferência Nacional terá como resoluções diretrizes, ações e moções, que serão 
encaminhadas ao poder público para implementação ou divulgação;

II - Cada Conferência Estadual deverá apresentar 5 (cinco) diretrizes e 20 (vinte) ações para 
serem debatidas como propostas na Conferência Nacional

III - O temário das Conferências Estaduais deverá respeitar o temário da Conferência 
Nacional, sendo a metodologia para discussão livre, desde que ao final cada Conferência 
apresente 5 (cinco) diretrizes 20 (vinte) ações para serem debatidas como propostas na 
Conferência Nacional.
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Outras propostas de São Paulo para metodologia: 
• O ideal é a ampliação da Conferência para 4 dias, como tem sido a maioria das 

Conferencias Nacionais recentes.
• As mesas deverão, na medida do possível, expressar diversidade de representação dos 

diferentes setores da sociedade civil e do Poder Público;
• As Conferencias Municipais são importantes para ampliar o debate. 
• Em todas as etapas, deve-se visar à ampla participação de setores organizados ou não 

da sociedade, possibilitando o envolvimento de setores que anteriormente não estavam 
envolvidos diretamente nas discussões sobre o tema.

• Calendário para realização das etapas:
MUNICIPAIS: JULHO E AGOSTO
ESTADUAIS: SETEMBRO E OUTUBRO

• Temos maio e junho para desencadear processo local. Não é necessário longo período 
entra as estaduais e a nacional. Tempo somente para sistematização, organização 
logística e articulação.

• A Comissão Nacional Pró-Conferência deve ter continuidade e sua permanência, 
mesmo após a formação da Comissão Organizadora oficial, deve ser garantida.

• Precisamos pensar na organização de uma pré-conferência da sociedade civil um ou 
dois dias antes da Conferência Nacional.

Outras propostas do Paraná para metodologia
Data das etapas: Na nossa reunião foi consensuado que as etapas municipais/regionais devem 
se dar em julho/agosto, as estaduais e distrital em setembro/outubro e a nacional em 
dezembro.

Duração da Confecom: Avaliamos que a Confecom deveria ser ampliada para quatro dias, 
pois dessa forma os debates seriam assegurados.

Etapas municipais e regionais: Os estados e o DF terão autonomia para para decidir se 
realizarão etapas municipais e regioniais, não estando as Conferências estaduais e distrital 
vinculadas a realização prévia dessas etapas. Nesse sentido, por conta dos risco que corremos 
de aparelhamento dos setores empresariais nas etapas municipais da Confecom, sugere-se que 
sejam privilegiadas as etapas regionais.

Eleição de delegados: As fases municipais, regionais e estaduais serão abertas, sendo os 
delegados da etapa nacional eleitos na estadual. É pré-requisito para a candidatura a delegado 
a participação em etapas anteriores, quando houver. A Conferância Nacional será composta, 
basicamente, por delegados.

Pluralidade dos delegados: No sentido de ampliar a participação de setores e entidades e 
buscando garantir uma pluralidade mínima da Confecom, a CPC/PR entende que na tiragem 
de delegados da etapa estadual para a nacional, nenhuma entidade poderá ter mais que 5% 
da porcentagem total de delegados daquele estado.
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– Sistematização sobre debate de temário -

Nota da sistematização:  Até o dia 15/05, havia uma proposta de temário do LapCom/Intervozes e 
uma proposta do FNDC que saíram das plenárias da CNPC. Nessa data, chegou uma proposta de 
consenso entre essas duas propostas. Além disso, a sistematização recebeu sugestões mais pontuais 
das Comissões Estaduais de Minas Gerais, Mato Grosso, Distrito Federal e Paraná. A Enecos e as 
Comissões Estaduais de São Paulo e Bahia enviaram propostas completas de temário. A 
sistematização apresenta neste documento todas as contribuições e propostas que chegaram e 
propõe, na sequência, uma proposta arranjo entre as propostas, buscando apontar aquilo que pode 
convergir e o que de fato é dissenso.

- Comissão Mineira Pró Conferência de Comunicação - 
Temário
Propostas gerais (condução das discussões):
- Temas como financiamento e oligopólios devem ser inter-relacionados pela discussão de conteúdo 
(produção, diversificação e distribuição). Todos os temas relacionados com o conteúdo 
proporcionarão avanços na discussão dos movimentos sociais com o empresariado. É importante 
manter um discurso coeso.
- Para todos os meios de comunicação definir percentual em termos de conteúdo e capital de origem 
internacional. 

Propostas específicas:
TV comercial: 
- Controle público/social do conteúdo incluir - (diversidade étnico-cultural e respeito aos direitos 
humanos)
- Proteção à criança e ao adolescente na televisão 

TV's não comerciais:
- TV's Comunitárias - incluir - gestão, financiamento e programação, assim como é colocado para 
discussão das TV's públicas.

Internet:
- Regulamentação - marco legal 
- Proteção à criança e ao adolescente na internet

- Comissão Estadual Pró-Conferência do Mato Grosso -

Defendemos a discussão específica sobre alguns pontos:
- Políticos apresentadores de TV;  
- Programas religiosos;  
- Violência nos programas de desenho animado;
- Publicidade para crianças;
- Relações de gênero;
- Racismo;
- Grande número de franquias das rádios;
- Propaganda institucional (por exemplo, propagandas do poder público que ressaltam algumas 
melhorias feitas, sendo que essas ações são apenas obrigações e não tem necessidade de exibição)
- Exclusividade (Por que determinados veículos sempre tem exclusividade na cobertura de alguns 
eventos. O que isso gera? (Mais publicidade etc...)
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– Créditos, direitos autorais.

- Comissão Pró Conferência DF - 
 
- As divergências em relação a proposta de TEMÁRIO para a I Confecom devem ser consensuadas 
de forma que os assuntos tratados na Conferência sejam de fácil compreensão aos cidadãos e 
promovam a inclusão da sociedade civil (movimentos sociais, organizações sindicais e movimentos 
populares etc) nos debates, oficinas, seminários e outras dinâmicas que serão realizadas 
relacionados à organização da Confecom;

- Com a publicação do decreto presidencial  e da portaria do Ministério das Comunicações, as 
entidades da sociedade civil que compõem a Comissão Organizadora (ABRAÇO, CUT, FNDC, 
INTERVOZES, FITTERT, FENAJ e ABCCOM) devem buscar sempre o caminho da UNIDADE 
com o objetivo de promover o máximo de participação da sociedade brasileira (não só especialistas 
e profissionais da comunicação) na realização das etapas regionais, estaduais e nacional da 
Conferência;

- Comissão Paranaense Pró Conferência - 

Em relação ao temário, houve dificuldade para aprofundar esta discussão dentro da CPC/PR por 
uma questão de tempo. Por conta disso, apenas uma questão foi amadurecida: o temário da etapa 
nacional deve ser o mesmo das etapas anteriores. Isto porque pode haver uma dificuldade para os 
delegados que participaram das etapas anteriores encontrarem seu espaço de inserção na etapa 
nacional. Quanto às demais questões, elas seguem como questões a serem debatidas pela CPC/PR, 
mas ainda sem definições.

- Comissão Paulista Pró Conferência - 
Apresentação

A constatação que se generalizou na Comissão Paulista Pró-Conferência é de que não há diferenças 
essenciais entre as três propostas iniciais de temário, que podem tranqüilamente ser fundidas em 
uma só. A Comissão julgou, porém, serem necessários acréscimos, que passa a apontar.

Devemos, preliminarmente, introduzir na Conferência Nacional uma discussão conceitual sobre 
comunicação social. É importante que sejam discutidos os princípios mesmos da comunicação 
social, antes de entrar no debate dos eixos temáticos ou das questões específicas das mídias, para 
assim estabelecer os pontos fundantes do entendimento da comunicação como um direito humano 
fundamental. 

Isso nos permitirá, no momento seguinte, ampliar e aprofundar o debate a partir de eixos 
transversais estruturantes, dentro da lógica de transformar a realidade atual para reconhecer direitos 
hoje inexistentes: o acesso ilimitado da população aos meios de comunicação, ao direito de 
informar e de ser informada, ao direito de reconhecimento das diferenças culturais/regionais etc. 
Em outras palavras, a democratização dos meios de comunicação social.

Nessa perspectiva, também, nenhum meio poderia ter como produto de sua programação, por 
exemplo, o fomento a qualquer tipo de violência, de preconceito ou de discriminação (de gênero, de 
orientação sexual, de etnia e outras).
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A discussão conceitual e de princípios permitirá superar os limites hoje existentes ―– que excluem, 
marginalizam, invisibilizam seletivamente, reforçam estereótipos e são danosos à maioria da 
sociedade brasileira ― e romper, assim, com a tendência à manutenção do status quo.

De um modo geral, quanto ao temário, a Comissão Pró-Conferência de São Paulo propõe uma 
abordagem em 3 blocos:

1.Princípios (direitos humanos e questões gerais)
2.Temas transversais (ver abaixo)
3.Meios (conforme propostas já apresentadas por Lapcom, Intervozes e FNDC)

O bloco 2, de temas transversais, estaria dividido nos seguintes eixos:

1.Liberdade de expressão e acesso à informação e ao conhecimento (este ponto está diretamente 
relacionado ao item 3): 

● 
criação e fortalecimento de mecanismos de garantia da liberdade de expressão, parâmetros para o 
exercício da liberdade de expressão fundados nos direitos humanos e na proteção à infância e 
adolescência, direito de resposta, direito de antena, acesso à informação pública e empresarial, 
propriedade intelectual, acesso à internet como condição de exercício da liberdade de expressão
2.Propriedade, concentração e regulação de mercado:  

● 
limites à concentração de propriedade, definição de monopólios e oligopólios com a 
regulamentação do artigo 220 da CF, questões de propriedade cruzada (radiodifusão, imprensa e 
telecomunicações), participação do capital nacional e limites ao capital estrangeiro, limites à 
verticalização (especialmente na TV por assinatura e serviços convergentes), concessões de rádio e 
TV, regras de ocupação de espectro na digitalização
3.Diversidade e pluralidade de conteúdo: 

● 
estímulo à produção nacional, regional e independente, mecanismos de estímulo à pluralidade e 
diversidade, valorização da diversidade humana, parâmetros de conteúdo nos veículos objetos de 
concessão pública, direito de antena, garantia do caráter educativo, cultural e informativo dos meios 
de comunicação (regulamentação do artigo 221 da CF), classificação indicativa e mecanismos de 
proteção à infância e adolescência (v-chip, relação com faixas horárias etc.), neutralidade de rede na 
internet
4.Complementaridade entre os sistemas público, privado e estatal e regime de exploração dos 
serviços: 

●divisão 
do espectro entre os diversos sistemas, garantias e estímulo a meios comunitários e livres, regime de 
exploração de banda larga e celulares, gestão do sistema e das emissoras públicas
5.Órgãos reguladores: - 
‘ ● 
Definição de órgãos e instrumentos de regulação e fiscalização da radiodifusão, telecomunicações e 
publicidade, com participação social, delimitação das competências e funcionamento das agências 
ou órgãos reguladores
6.Participação e controle social: 

● 
ampliação dos mecanismos de participação popular, fortalecimento e garantia do caráter 
deliberativo dos órgãos de controle social, estabelecimento de espaços de diálogo permanente com a 
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população sobre os meios de comunicação e seus conteúdos, regulamentação do conteúdo 
publicitário (incluindo publicidade de alimentos, bebidas alcoólicas e outras drogas psico-ativas, 
publicidade dirigida a crianças)
7.Financiamento: 

● 
garantir o incentivo à produção nacional, regional, independente e livre, relação entre publicidade e 
conteúdo, participação de capital estrangeiro, critérios de distribuição de publicidade oficial, uso de 
recursos públicos para estimular pluralidade e diversidade de meios e conteúdos, mecanismos de 
subsídio cruzado entre os serviços concessionários, financiamento dos meios comunitários e 
públicos, fundos públicos do setor de comunicações
8.Acesso e universalização dos meios de comunicação: 

● 
políticas de universalização dos serviços de comunicação, em especial da banda larga, uso do 
FUST, inclusão digital, política de tarifas dos serviços pagos, acessibilidade às pessoas com 
deficiência.
9.Trabalho em comunicação e regulamentação profissional: 

● 
direitos, garantias e condições de trabalho do trabalhador em comunicação. Formação e qualificação 
acadêmica e profissional.

- Proposta da Enecos -

A Conferência Nacional de Comunicação (Confecom) é uma pauta histórica dos movimentos que 
lutam pela democratização da comunicação, como uma forma de articulação e elaboração das 
diretrizes sobre comunicação no Brasil, área totalmente largada pelo Estado há décadas em favor do 
monopólio midiático feito por famílias e grupos econômicos regionais, e mais recentemente 
estrangeiros. A realização da conferencia em 2009 não é nenhuma concessão do Governo, e sim um 
reflexo da reinvidicação dos movimentos.

No entanto, a proposta de conferência que o Governo Federal impõe a sociedade em nada contribui 
para discussão sobre a democratização da comunicação e regulamentação do setor, a partir do 
entendimento dela como um direito fundamental para toda a sociedade. Pelo contrário, favorecem a 
participação das entidades patronais e suas demandas, favorecidas também pela indicação de 
membros do poder executivo e legislativo que por sua política de burocratização e criminalização 
das rádios realmente comunitárias, a escolha do padrão de TV digital defendido pela ABERT, 
nenhuma fiscalização das concessões das grandes empresas e ainda pelos mesmo terem várias 
concessões comerciais, já demonstraram na prática de que lado estão.

Isso ficou nítido no decreto que institui a Confecom, e na portaria que regulamenta a sua comissão 
organizadora, no qual sequer foi ouvida a Comissão Nacional Pró-Conferência, que a mais de dois 
anos pauta a necessidade de sua realização.

Os espaços constituídos pelas comissões estaduais e a nacional, assim como a própria Confecom, 
devem ser considerados como meios de rearticulação dos movimentos, para que possamos sair mais 
fortalecidos na luta contra as empresas privadas e os grupos que controlam o Governo..
Participaremos da Confecom, apesar de entender que esse modelo imposto pelo governo não poderá 
contribuir para o avanço da democracia nos meios de comunicação. A conferencia que defendemos 
deve ser construída pelo conjunto da classe trabalhadora e dos movimentos sociais, proporcional ao 
seu peso na sociedade, e que possa realmente democratizar os meios de comunicação desse país. 
Por isso achamos que a CNPC, tem que lançar uma nota pública repudiando a portaria do governo e 
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cobrando do mesmo a revisão do GT de organização da Conferência garantindo maioria dos 
movimentos sociais ligados aos trabalhadores do campo e da cidade.

PROPOSTA DE TEMÁRIO

TEMAS GERAIS
Órgão Regulatório (conselho de controle social da mídia formada por comunicadores e com ampla 
participação popular) 

QUESTÕES TRABALHISTAS

Regulamentação e fiscalização do Estado, direito trabalhista e regulamentação profissional, 
classificação indicativa, infra-estrutura, regulamentação da publicidade, combate as opressões

TV ABERTA

Concessões:
Regulamentação das outorgas, renovação e cassação de outorgas, convergência, o espectro como 
bem público, descentralização da geração, combate ao aluguel de concessões, monopólio, controle 
social, fim do controle de concessões por parte de igrejas e de políticos.

Programação:
Produção independente regional, conteúdo como prerrogativa de concessão, quotas de programas, 
distribuição da produção independente, recepção, fomento.

Canal Comunitário
Produção independente regional, conteúdo como prerrogativa de concessão, quotas de programas, 
distribuição da produção independente, recepção, fomento. Papel dos canais comunitários para a 
sociedade. Gestão social dos canais comunitários. Controle da concessão dos canais comunitários. 
Isenção da cobrança de impostos para o veículo comunitário, aumento de alcance do sinal, livre 
contratação de profissionais e publicidade do comércio local. Financiamento público.

Canal Educativo
Produção independente regional, conteúdo como prerrogativa de concessão, quotas de programas, 
distribuição da produção independente, recepção, fomento. Papel dos canais educativos para a 
sociedade. Gestão social dos canais educativos. Controle da concessão dos canais educativos.

Canal Público
Produção independente regional, conteúdo como prerrogativa de concessão, quotas de programas, 
distribuição da produção independente, recepção, fomento. Papel dos canais públicos para a 
sociedade. Gestão com maioria dos funcionários do canal e da sociedade. Disputa do modelo de 
funcionamento da TV Brasil e da TV Cultura para torná-las realmente canais públicos. Abertura do 
sinal dos canais públicos dos três poderes. Rubrica própria, independência financeira e editorial de 
produção dos governos e das empresas privadas.

Canal Universitário
Participação dos estudantes na gestão e produção das emissoras. Espaço para divulgação científica. 
Abertura para a participação da comunidade na programação, gestão tripartite paritária e 
participação da comunidade na gestão do canal. Sinal aberto.
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TV POR ASSINATURA
Geral:
Monopólio de canais, controle social do conteúdo, tarifação, monopolização da distribuição e 
relação com empresas de telefonia.

Programação
Nacionalização da produção, produção independente, regionalização, quotas de exibição, 
convergência, fim da exclusividade para eventos esportivos populares.

Canal Educativo
Produção independente regional, conteúdo como prerrogativa de concessão, quotas de programas, 
distribuição da produção independente, recepção, fomento. Papel dos canais educativos para a 
sociedade. Gestão social dos canais educativos. Controle da concessão dos canais educativos.

Canal Comunitário
Produção independente regional, conteúdo como prerrogativa de concessão, quotas de programas, 
distribuição da produção independente, recepção, fomento. Papel dos canais comunitários para a 
sociedade. Gestão social dos canais comunitários. Controle da concessão dos canais comunitários. 
Isenção da cobrança de impostos para o veículo comunitário. Aumento de alcance do sinal, livre 
contratação de profissionais e publicidade do comércio local. Financiamento público.

RÁDIOS COMERCIAIS
Concessões:
Regulamentação das outorgas, renovação e cassação de outorgas, convergência, o espectro como 
bem público, descentralização da geração, combate ao aluguel de concessões, monopólio, controle 
social, fim do controle de concessões por parte de igrejas e de políticos, digitalização, combate a 
irregularidades no espectro.

Programação:
Produção independente regional, conteúdo como prerrogativa de concessão, quotas de programas, 
distribuição da produção independente, recepção, fomento, combate ao jabá.

RÁDIOS NÃO-COMERCIAIS
Produção independente regional, conteúdo como prerrogativa de concessão, quotas de programas, 
distribuição da produção independente, recepção, fomento. Legalização de concessões de radio 
comunitária. Gestão social das concessões. Descriminalização das rádios comunitárias . Isenção da 
cobrança de impostos para o veículo comunitário, aumento de alcance do sinal, livre contratação de 
profissionais e publicidade do comércio local. Financiamento público.

RÁDIOS LIVRES
Descriminalização das rádios livres. Liberdade de expressão.

RÁDIOS PÚBLICAS
Produção independente regional, conteúdo como prerrogativa de concessão, quotas de programas, 
distribuição da produção independente, recepção, fomento. Papel das rádios públicas para a 
sociedade. Gestão com maioria dos funcionários e sociedade. Rubrica própria, independência 
financeira e editorial de produção dos governos e das empresas privadas.

RÁDIOS UNIVERSITÀRIAS
Participação dos estudantes na gestão e produção das emissoras. Espaço para divulgação científica. 
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Abertura para a participação da comunidade na programação, gestão tripartite paritária e 
participação da comunidade na gestão da rádio.
TELECOMUNICAÇÕES
Combate a monopolização e reestatização com controle social. Questão estratégica do uso dos 
cabos, estações e satélites para a soberania nacional.

TELEFONIA FIXA E MÓVEL
Acesso universal, assinatura básica, tarifação social, telefonia rural, serviços por IP, convergência 
de serviços e qualidade, conteúdo multimídia. Fiscalização dos direitos dos usuários

INTERNET
Universalização da banda larga, serviço de wi-fi público, inclusão digital, crimes de internet, 
liberdade de expressão, liberdade de troca e compartilhamento de arquivos, direito autoral, 
convergência, uso de software livre nas repartições e empresas públicas.

MIDIA IMPRESSA
Monopólio, conteúdo, lei de imprensa, liberdade de expressão, direito de resposta, distribuição, 
mídias independentes.

MERCADO EDITORIAL E FONOGRÁFICO
Distribuição, produção, direito autoral, financiamento, impactos da digitalização.

CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
Quota para o filme nacional, lei do curta-metragem, distribuição estatal, meia-entrada, 
financiamento a produção nacional, descentralização da produção, formação de público, 
concorrência com os filmes e produtos estrangeiros, direito autoral.

- Proposta de consenso entre Lapcom/UnB, Intervozes e FNDC - 
Etapa Estadual:

Na Estadual, teríamos três momentos:
(1) debates,
(2) GTs e
(3) plenária.

Nos debates, haveriam mesas sobre três temas/eixos: PRINCÍPIOS, SISTEMAS e MEIOS. O 
primeiro contemplaria os seguintes princípios: soberania, direito à comunicação, liberdade de 
expressão, inclusão social, regionalização, pluralidade, questão étnico-racial, diversidade religiosa, 
orientação sexual, questão de gênero. O objetivo deste momento seria apresentar visões 
contraditórias sobre os desafios referentes a estes três temas/eixos. Os palestrantes deveriam, em 
suas falas, apresentar diagnósticos e nós-críticos do sistema de mídia brasileiro, podendo, 
obviamente, apresentar recomendações.
Os GTs seriam organizados nos eixos SISTEMAS E MEIOS. No eixo SISTEMAS, estariam 
contemplados os temas:
- Órgãos reguladores,
- Mecanismos de controle social,
- Propriedade,
- Cadeia produtiva,
- Procedimentos de licenciamento,
- Propriedade,
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- Direito autoral/propriedade intelectual,
- Infra-estrutura.

No eixo MEIOS estariam os seguintes temas:

I)Televisão aberta
TVs comerciais - Finalidades das TV comerciais: para que serve a TV? Ausência de produção 
independente e regional; discussão de cotas e fomento. Concessões de TV: processo de 
monitoramento e avaliação, critérios de outorga e renovação. Controle público/social do conteúdo. 
Propriedade (oligopolização e políticos donos de TV); digitalização; canalização; fianciamento 
(publicidade oficial, merchandising,restrições à propaganda de alcóol); cadeia produtiva.
TVs não comerciais - TVs Comunitárias, TVs Públicas, TVs Universitárias, TVs legislativas, TVs 
Educativas: finalidades; financiamento; gestão, controle, participação e autonomia; programação; 
financiamento; distribuição e digitalização.

II) TV por assinatura - conteúdo, produção nacional e independente; discussão de cotas e fomento; 
controle público/social do conteúdo; propriedade; cadeia produtiva; novos serviços e convergência 
tecnológica; ampliação da base de assinantes; preços e modicidade nas assinaturas; programação; 
organização da oferta de canais e de conteúdo. públicidade.

III)Rádio -
Rádios comerciais - Finalidade; programação; financiamento; cadeia produtiva; propriedade.
Rádios não-comerciais - Rádios comunitárias, Rádios Educativas, Rádios Públicas: gestão e 
participação; programação; financiamento; distribuição.

IV) Internet/banda larga/Telecomunicações - convergência tecnológica dos serviços; acesso e 
universalização; financiamento e fundos públicos; produção e circulação de conteúdos digitais; 
qualidade dos serviços; equipamentos e política industrial; software; interconexão; cadeia 
produtiva; Crimes de internet; Direito autoral

VI) Cinema - Exibição e número de salas de cinema; distribuição de filmes nacionais; fomento e 
modelo de financiamento da produção nacional; formação de público para filmes nacionais; 
cooperação bilateral e multilateral para produção audiovisual.

VII) Mídia impressa - Regulamentação profissional dos jornalistas; Direito de resposta; Lei de 
imprensa; Ouvidorias e Ombudsman, mecanismos de participação dos leitores.

VIII) Mercado editorial e fonográfico -Direito autoral; modelo de financiamento da produção e 
distribuição; distribuição.

Sugestão de programação:
Pensamos o primeiro dia para credenciamento, até às 10h, e mesas de debate. O segundo para os 
GTs (dois turnos) e o terceiro para a plenária final (manhã e meio de tarde).Caso haja dois turnos 
para os GTs (foi o que previmos), os grupos do eixo MEIOS aconteceriam antes dos do eixo 
SISTEMAS, de modo a iniciar o debate pelo mais palpável e passar às questões mais gerais.

Etapa Nacional:

Na Nacional, as propostas saídas das estaduais serão organizadas de modo a dar conta de combinar 
as demandas contidas com o desafio de apresentar caminhos para um novo modelo institucional em 

15



um ambiente convergente. Também haveriam três momentos: debates, GTs e plenária final. A 
diferença da nacional, como se verá, é menos na programação e mais na inserção da CADEIA 
PRODUTIVA como eixo que perpassará toda a etapa.

No momento dos debates, haveria também mesas sobre princípios, sistemas e meios. Nestas duas 
últimas, seriam convidadas pessoas que possam apresentar o debate sob a ótica da estruturação da 
cadeia produtiva com vistas aos desafios da convergência midiática.
Já os GTs novamente contemplariam as questões de SISTEMAS e de MEIOS. No entanto haveria 
uma diferença, pois a cadeia produtiva e suas etapas (produção/programação, distribuição, 
provimento e consumo) e os diferentes sistemas (privado, público e estatal) ascenderiam como os 
sub-temas dos GTs sobre meios. Considerando meios e sistemas, haveria os seguintes GTs:

Eixo MEIOS
GT - TV/TV por assinatura - Produção, provimento, distribuição e circulação, recepção e consumo, 
convergência, Sistemas público, estatal privado.
GT - Rádio - Produção, provimento, distribuição e circulação, recepção e consumo, convergência, 
Sistemas público, estatal privado.
GT - Internet - Produção, provimento, distribuição e circulação, recepção e consumo, convergência, 
Sistemas público, estatal privado.
GT - Telecomunicações - Produção, provimento, distribuição e circulação, recepção e consumo, 
convergência, Sistemas público, estatal privado.
GT - Cinema - Produção, provimento, distribuição e circulação, recepção e consumo, convergência, 
Sistemas público, estatal privado
GT - Mídia impressa - Produção, provimento, distribuição e circulação, recepção e consumo, 
convergência, Sistemas público, estatal privado.
GT - Mercado editorial - Produção, provimento, distribuição e circulação, recepção e consumo, 
convergência, Sistemas público, estatal privado.

Eixo SISTEMAS (haveria flexibilidade para tratar cada tema separadamente ou para juntar temas a 
depender do volume de propostas saídas das estaduais)
GT - Órgãos reguladores
GT - Mecanismos de controle social
GT - Propriedade
GT - Infra-estrutura
GT - Procedimentos de licenciamento
GT - Direito autoral/propriedade intelectual

Sugestão de programação:
Seriam 3 dias. O 1o dia para os debates, o 2o para os GTs e o 3o para a plenária final. 

– Comissão Baiana Pró Conferência -
Proposta de Temário
A Comissão Estadual Pró Conferência manteve o temário base da Conferência Estadual realizada 
em 2008. Consideramos que tais pontos conseguiram dialogar com uma sociedade historicamente 
distante nas lutas pelo direito à comunicação e despertaram a elaboração de políticas públicas 
baseadas na universalidade e participação.

Eixo 1 - Comunicação Desenvolvimento Territorial e Identidade
Políticas de comunicação descentraliza das, ou seja, voltadas para demandas territoriais, respeitando 
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os contextos sociais, econômicos e culturais, a exemplo as desigualdades de raça/etnia, gênero e 
sexualidade.

    *      Comunicação, Meio Ambiente e Cultura
    *      Mobilização e Comunicação Social
    *      Políticas Locais: produção, difusão, acesso e gestão

Eixo 2 - Controle Social e Políticas Públicas
Consolidar espaços de participação social na elaboração, deliberação e fiscalização das políticas 
públicas de comunicação; fortalecer mecanismos para o desenvolvimento dos sistemas comunitário, 
público, universitário e livre.

    *      Espaços de Participação Política e Direitos Humanos
    *      Regulamentação dos Sistemas de Comunicação
    *      Financiamento Público

Eixo 3 - Comunicação e Educação
Relacionar as políticas de comunicação com as demandas educacionais populares e/ou formais do 
mundo contemporâneo.

    *      Educação Popular, Metodologias e Leituras Críticas
    *      Escolas, TIC's e Formação do Educador
    *      Universidade e Formação do Comunicador

Eixo 4 - Cidadania e Novas TIC's
Popularização das potencialidades sociais das TIC's levando em conta as transformações na 
interatividade e as tecnologias e conhecimentos livres.

    *       Apropriação Social das TIC's
    *      Software livre
    *      Convergência Digital

- Avaliação e proposta da Sistematização - 
A Sistematização faz sua avaliação a partir da premissa que é necessário todo esforço de diálogo 
possível para se chegar a um consenso em relação a todas as propostas que serão apresentadas à 
Comissão Organizadora. Neste sentido, a avaliação é de que a grande maioria dos pontos dialogam, 
ou podem ser acomodados numa proposta guarda-chuva; outras questões são de nomenclatura. Com 
bastante tranquilidade para que os companheiros e companheiras das Comissões Estaduais e da 
CNPC tenham uma avaliação e uma proposta de arranjo diferente, a Sistematização apresenta a 
seguinte proposta de composição (mais abaixo seguem os pontos identificados como divergentes):

Estrutura: Debates, Gts e plenária final.

Debates: Princípios, Meios e Sistemas.
Gts: Princípios ou sem Gt de Princípios*, Meios e Sistemas. Proposta de debater meios tendo como 
perspectiva transversal a cadeia produtiva.

PRINCÍPIOS:
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Direitos humanos e princípios constitucionais: liberdade de expressão, acesso à informação e ao 
conhecimento, proteção à infância e adolescência, direito de resposta, participação do capital 
nacional e limites ao capital estrangeiro, propriedade cruzada e monopólio, produção nacional, 
regional e independente, caráter educativo, cultural e informativo dos meios de comunicação; 
diversidade, pluralidade, universalização do acesso e produção, respeito às questões étnico-raciais, 
de gênero, orientação sexual, das pessoas com deficiência, comunidades tradicionais.

SISTEMAS:
Temas gerais ou questões transversais: propriedade dos meios, concessões de rádio e TV, órgãos 
reguladores, classificação indicativa, mecanismos de participação e controle social, infra-estrutura 
(universalização da banda larga, ocupação do espectro radioelétrico), sistema público, políticas de 
produção e distribuição de conteúdo, direito autoral, propriedade intelectual, regime de exploração 
dos serviços convergentes, financiamento, publicidade, inclusão digital, acessibilidade, formação 
etrabalho em comunicação e regulamentação profissional, cadeia produtiva, educação para a mídia. 

MEIOS (Tratados também na perspectiva da cadeia produtiva -  Produção, provimento, distribuição 
e circulação, recepção e consumo; e dos sistemas público, privado e estatal)
TV Aberta
TV por assinatura
Rádio
Internet/Telecomunicações
Cinema
Mídia impressa
Mercado editorial

Obs: A Enecos apresenta um detalhamento interessante para cada um dos meios, mas, na avaliação 
da Sistematização são mais propostas que queremos defender na Conferência do que um temário 
guarda-chuva.

Pontos onde não encontramos convergência:
– GT de Princípios X Princípios somente nos debates
– Estrutura da nacional igual a estadual X Estrutura da nacional diferente da estadual
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