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Este ano será especialmente importante para aqueles que lutam por uma comunicação 
democrática no país. Isso porque pela primeira vez na nossa história será realizada uma 
Conferência Nacional de Comunicação. Ela vai acontecer nos dias 01, 02 e 03 de 
dezembro e as entidades da sociedade civil intensificam a mobilização pelo Brasil. No 
Espírito Santo também existe um grupo discutindo o assunto. Mas ainda somos poucos 
e precisamos de reforço. Convidamos você e a sua entidade a se somarem a nós nesse 
movimento. 
 
Todos nós sabemos que o controle sobre os meios de comunicação tem sido 
fundamental para as elites locais e globais manterem a hegemonia de seu projeto na 
sociedade. E, nisso, o sistema de comunicação no Brasil têm sido ímpar. É histórica, por 
exemplo, a concentração dos principais veículos de comunicação nas mãos de algumas 
empresas privadas, com perfil ideológico semelhantes. Antigos aliados de grupos 
monopolizadores de riqueza e poder.  Por isso, é preciso compreender que sem a 
democratização da comunicação não haverá sociedade democrática.  
 
Entendemos que os movimentos sociais vivem momentos difíceis nas suas lutas. Tanto 
pela ofensiva do capital e do padrão de vida consumista que nos é imposto, quanto pela 
falta de organização social dos nossos tempos. Mas um dos pilares da manutenção desse 
modelo é justamente a nossa mídia. Do jeito que ela funciona atualmente, torna-se ainda 
mais difícil reverter esse quadro. 
 
É difícil acreditar, por exemplo, que teremos uma sociedade sem machismo com uma 
programação televisiva que coloca a mulher na condição de objeto sexual para vender 
todo tipo de produto. Que vamos ter respeito aos direitos humanos com programas que, 
a todo momento, pregam a vingança e a intolerância. Que vamos ter grandes avanços na 
luta anti-racista com uma mídia que não reconheça que a condição do povo negro é 
diferente dos brancos e que, por isso, precisam de políticas públicas próprias. Que 
vamos conquistar vitórias nas nossas lutas com nossas ações sendo criminalizadas ou 
menosprezadas. 
 
Por essas e outras é que acreditamos que a luta pelo direito à comunicação não deve 
ficar restrita aos que têm formação acadêmica na área. Pelo contrário. Quanto mais 
gente se envolver no tema, mais ricas ficam nossas propostas e mais alto sai o nosso 
grito.  
 
 
Como está o processo 
 
O governo federal publicou em abril deste ano o decreto convocando a Iª Conferência 
Nacional de Comunicação (Confecom), que terá como tema “Comunicação: meios para 
construção de direitos e de cidadania na era digital” e será presidida pelo Ministério das 
Comunicações. Atualmente, a comissão organizadora (composta pelo poder público e 
sociedade civil empresarial e não-empresarial) vem se reunindo para definir a 
metodologia das etapas locais (estaduais e municipais) e os temas que estarão em 
discussão.  



 
Para organizar a sociedade civil não-empresarial existe desde 2007 a Comissão 
Nacional Pró-Conferência. Ela conta hoje com mais de 30 entidades de várias áreas, 
além de comissões parlamentares. Esse grupo tem atuado fortemente para fazer valer 
nossas pautas frente ao poder público e aos empresários da comunicação. 
 
Aqui no Estado temos procurado ampliar o processo de participação social no processo 
da Conferência e para isso criamos um grupo para este fim, pois precisamos cada vez 
mais qualificar nossas propostas. Por isso, vamos fazer debates temáticos frequentes a 
fim de aprofundar os assuntos. Também é parte do nosso trabalho lutar pela realização 
de etapas locais da Conferência (regionais e estadual). 
 
Mesmo que as conferências tenham seus limites, entendemos que se trata de um espaço 
importante na construção de uma outra democracia, mais justa. A de comunicação não 
vai ser diferente. Os “donos” dos meios de comunicação já confirmaram presença. 
Precisamos nos mobilizar para ampliar a nossa participação.  
 
 
Como participar 
 
Entenda a organização nacional no site http://proconferencia.org.br. Acompanhe as 
discussões locais e a agenda de eventos da Comissão Pró-Conferência do Espírito Santo 
por meio do blog http://proconferenciaes.wordpress.com. Ou entre em contato conosco 
nos telefones 9926 8670 (Jacson Segundo), 9982 4019 (Andréia Lara) ou 9805 5123 
(Max Dias). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Jacson Segundo é jornalista e integrante do Intervozes – Coletivo Brasil de 
Comunicação Social e Andréia Lara é jornalista. 


