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Democratização da 
Comunicação

Sem pluralidade e diversidade 
nos meios de comunicação 
não há democracia!



"A ideia de uma mídia livre, independente, plural e diversificada passa a se 
fixar como o ideal a ser alcançado para que o direito à liberdade de buscar, 

difundir e receber informações possa ser realizado em sua plenitude. (…) A 
regulação da mídia caminha, portanto, pari passo com a garantia e 

promoção da liberdade de expressão. Na verdade, regular a mídia deve 
sempre ter o como objetivo último proteger e aprofundar aquele direito 

fundamental”. 
(Trecho de relatório da UNESCO sobre ambiente regulatório da comunicação no 

Brasil*)



“Através dos meios massivos de comunicação, os donos do mundo nos 
comunicam a obrigação que temos todos de nos contemplar num único 

espelho, que reflete os valores da cultura de consumo”. 



Manipulação e Modulação

A sociedade da 
informação

A mídia está presente em todos os espaços 
da sociedade e da vida. Acordamos e 
dormimos bombardeados por algum tipo 
de comunicação de massa – direta e 
indiretamente. Vivemos na sociedade da 
informação, da sociedade midiatizada. 
Mas não seria uma inverdade dizer que 
vivemos na sociedade da desinformação, 
ou de uma sociedade “midiotizada”.



Comunicação e hegemonia
A mídia sempre fez parte das estruturas de dominação da sociedade e sempre 
houve impacto da manipulação da informação nos processos democráticos e 
na vida das pessoas. detém o poder de fazer crer e ver, gerando mudanças de 
atitudes e comportamentos, substituindo valores, modificando e influenciando 
contextos sociais, criando novos sentidos simbólicos, difundido valores e 
verdades.

Por isso, pelos menos desde a década de 60, os temas envolvendo comunicação 
têm sido alvo de reflexões internacionais para tentar definir padrões mínimos 
de pluralidade e diversidade, e compreender como os meios de comunicação 
de massa interferem na sociedade. 

Temos o desafio de entender o que mudou na dinâmica da comunicação social, 
da era dos Mass-Media para a era das plataformas digitais para compreender 
como os novos fluxos da informação têm impactado a liberdade de expressão.



O QUE MUDOU????
➤ Essa análise precisa ser feita reconhecendo que a Internet está 

em pleno desenvolvimento e transformação - A internet que 
temos hoje não é a mesma da internet de 1994 e nem será a 
mesma em breve, depois da migração para o 5G 

➤ 30 anos de web podem ser divididos em 3 momentos: 
1) web 1.0: primeiras empresas a utilizarem a internet foram os 
veículos da grande mídia. Ainda nesta primeira fase da internet, 
mas num segundo momento, as entidades mais organizadas do 
movimento social, partidos políticos e os grandes sindicatos 
também começaram a construir seus sites na internet. Nesse 
momento, meados dos anos 90, menos de 20% da população 
estava conectada à internet.



O QUE MUDOU????
2) web 2.0: marcada pela interatividade. Setores da sociedade 
historicamente silenciados pelos grandes meios de comunicação 
puderam colocar no debate público suas pautas.  

IMPACTO POSITIVO PARA A LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
 
Importante registrar que nessa fase as grandes plataformas ainda 
não tinham como base do seu funcionamento o uso de dados, 
algoritmos e inteligência artificial, tornando o fluxo de conteúdo 
menos controlado e condicionado às interferências da própria 
plataforma.



O QUE MUDOU????
3) Plataformas monopolistas: os novos intermediários da comunicação 

➤ Esses novos intermediários selecionam o que deve ou não ser visto e lido a 
partir de um insumo muito mais poderoso do que as pesquisas de opinião 
feitas no passado, eles usam nosso dados, nossos rastros digitais de uma 
forma totalmente opaca. E, no meio de tanta informação, a seleção é 
imperceptível. 

➤ Não é mais a manipulação da opinião, é a modulação da opinião, a 
modulação do comportamento. A manipulação se dá a posteriori, a 
modulação se dá a priori, é a programação dos seres humanos, uma 
sociedade programada. 

 IMPACTO NEGATIVO PARA A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E, 
CONSEQUENTEMENTE,  

IMPACTO NEGATIVO PARA A DEMOCRACIA



A força da internet

Novos Monopólios 
Digitais

A circulação da informação se dá 
massivamente pela internet, particularmente 
pelas aplicações que tornaram-se 
dominantes em seu interior - Twitter, 
Facebook, Instagram, WhatsApp. Para se ter 
a dimensão do alcance desses aplicativos, 
vale olhar o número de usuários ativos que 
elas possuem. O Facebook alcançou a 
impressionante marca de 2,2 bilhões de 
usuários ativos no mundo, e 127 milhões no 
Brasil. A segunda maior aplicação, o 
WhatsApp, conta com 1,5 bilhão de usuários 
globais e 120 milhões no Brasil. Em seguida, 
vem o Instagram, com 1 bilhão de usuários 
ativos no planeta e pouco mais de 50 milhões 
no Brasil. Registre-se que estes três serviços 
pertencem ao mesmo grupo econômico. Em 
seguida, vem o Twitter, com pouco mais de 
336 milhões de usuários ativos no mundo e 
cerca de 40 milhões no Brasil. Para ficar 
apenas nestas quatro aplicações



Cenário Brasileiro

● Ocupação dos canais de rádio e 
televisão sem transparência

● Conteúdo da programação
● Marco legal defasado e permissivo
● Ausência de campo público forte
● Ausência de mecanismos de 

participação social
● Financiamento
● Convergência Tecnológica
● Concentração na Internet



Acesso à Internet
DOMICÍLIOS

• 42,1 milhões de lares conectados em 2017 (61% das residências). 

•Nas áreas urbanas essa proporção é de 65%, o que corresponde a 38,8 milhões de 
domicílios conectados.

•30% dos domicílios de classe D/E (proporção era de 23% em 2016) e 34% das residências 
da área rural (em 2016, era 26%). 

•Nas classes A e B, as proporções atingem, respectivamente, 99% e 93%. Além disso, 19% 
dos domicílios conectados não possuem computador, o que representa 13,4 milhões de 
residências.

TIPO DE CONEXÃO 

• 64% das residências conectadas por banda larga fixa 

• 25% por móvel 3G ou 4G (25%), mais utilizado por domicílios de classes D/E (48%).



Acesso à Internet
USUÁRIOS DA INTERNET

• 67% ou 120,7 milhões de brasileiros acessam a rede, sendo que nas áreas urbanas essa proporção é 
de 71%. 

• 87% usam a Internet todos os dias ou quase todos os dias.  

• 96% do acesso se dá pelo celular. 

• As atividades mais mencionadas durante o uso da Internet continuam sendo o envio de 
mensagens (90%) e o uso de redes sociais (77%), 

DISPOSITIVOS UTILIZADO PARA ACESSO

• Metade da população conectada acessa a Internet exclusivamente pelo telefone celular (58,7 
milhões de brasileiros). Pela primeira vez na série histórica a proporção de usuários que acessam 
apenas pelo celular é maior.

• O perfil de uso exclusivo pelo celular é mais comum entre os usuários de classe D/E (80%) e de 
áreas rurais (72%). I



 Um novo padrão de alienação

Um dos aspectos apontados por Marx quando ele discutiu a questão 
da opressão do sistema capitalista pela exploração do trabalho foi o 
processo de alienação do trabalhador com relação os instrumentos de 
produção:

O trabalhador realizava tarefas e operavas máquinas na sua etapa da 
produção, mas não tinha o domínio, o conhecimento, de todo o 
processo produtivo. Superar essa alienação era uma das tarefas 
apontadas para abrir caminho à libertação do operário.

As TIC’s estão criando um novo e mais complexo padrão de alienação



Plataformas privadas, dados e algoritmos

Controle invisível das postagens através 
dos algorítimos que se alimentam da 
coleta de dados pessoas (Big Data) e 
formam clusters de relacionamentos.

A partir das nossas interações digitais 
nestas e em outras plataformas (Google, 
Netflix, Amazon, Waze, etc) os nossos 
dados e metadados são coletados e 
tratados por programas e softwares 
inteligentes que conseguem, por exemplo, 
identificar sentimentos como medo, 
ansiedade, raiva, até fome. 



Da manipulação para a modulação

Esses mecanismos levam à 
manipulação da opinião às últimas 
consequências e podem produzir um 
cenário em que já não existe mais 
debate, contraposição de opiniões, 
em que não se produzem sínteses e 
buscas de consensos sociais a partir 
das diferenças. Cria-se um ambiente 
de indução e controle totalmente sem 
transparência, verdadeiras ameaças à 
democracia.



DIREITO À COMUNICAÇÃO



Fragmentação

Quanto todo mundo fala, 
ninguém escuta.



–Milton Santos

“Quando tudo permite imaginar que se tornou possível a 
criação de um mundo veraz, o que é imposto aos espíritos é 
um mundo de fabulações, que se aproveita do alargamento 
de todos os contextos para consagrar um discurso único. 

Seus fundamentos são a informação e o seu império, que 
encontram alicerce na produção de imagens e do 
imaginário, e se põem ao serviço do império do dinheiro, 
fundado este na economização e na monetarização da vida 
social e da vida pessoal”.



 Dar voz e vez aos trabalhadores

Desafios da imprensa sindical

1 - Disputar essa hegemonia

2 - Romper a barreira do corporativismo, do assistencialismo

3 – Politizar sem ser “militóide”

4 – Abordar temas culturais, esportivos, ambientais

5 – Inovar na linguagem, na forma, no conteúdo

6 – Usar de forma convergente as novas tecnologias







 Dar voz e vez aos trabalhadores
Perdemos nas ruas porque porque fomos ruim de internet.

O que é ser bom de internet? 
Saber usá-la? 

Entender os novos procedimentos e arranjos que surgiram com a 
evolução da Internet?

Investir recursos para impulsionar/patrocinar posts?
Usar bots?

Utilizar dados pessoais para traçar perfil e direcionar mensagens?







Obrigada! 
www.fndc.org.br 

www.baraodeitarare.org.br 

http://www.fndc.org.br
http://www.baraodeitarare.org.br

