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A situação atual do FNDC: do descarrilamento à canibalização 

O Comitê do FNDC em Santa Catarina apresentou à nossa XVIII plenária uma avaliação de 

que nosso movimento precisava ser recolocado nos trilhos. Avaliávamos que nosso movimento 

estava descarrilado ao observar que, tanto do ponto de vista programático, quanto do ponto de vista 

organizativo, ocorria uma descaracterização do que foi construído ao longo de décadas. 

Acreditamos que esta situação perdure ainda hoje. Nossas instâncias decisórias são continuamente 

desrespeitadas e levadas ao esvaziamento. Estratégias definidas com cuidado e garantias 

democráticas são deixadas de lado sem maior consideração. 

  “Companheiros, o que se corta em segundos leva tempo para vingar” (como já disse 

Elomar). 

  Uma articulação estabelecida entre alguns poucos atores tenta conduzir o movimento com 

decisões casuísticas sobre quem deva participar dos espaços decisórios. Em muitos casos, esses 

mesmos atores não se preocupam em abrir suas entidades à participação e escrutínio social. Mas, 

pretendem definir o que farão as entidades que estão abertas à participação e representam vastos 

contingentes de cidadãos.  

  Isso desorganiza o nosso FNDC e desanima atores importantes na sua construção. Nosso 

Fórum sempre foi capaz de manter uma clareza sobre seu funcionamento e perspectivas. A 

construção das decisões sempre aconteceu com enorme respeito às posições minoritárias. Jamais foi 

implementado algum método que se baseasse na imposição (mesmo pelo voto) ou alguma tática do 

tudo ou nada.  

Exemplo importante do tipo de construção democrática que sempre marcou nosso Fórum (e 

está sendo perdido) consiste na possível antítese entre 1) o trabalho de agitação política (ou de 

massas, como sempre foi chamado) e 2) o trabalho marcado pela formulação de condutas e pressão 

sobre atores governamentais para sua execução (que alguns, de forma pejorativa, classificam como 

atuação em gabinetes). Desde a realização da I COFECON, ficou claro que tratava-se de uma 

antítese falsa.   

Cumpre reconhecer que, neste momento, a falsidade dessa antítese continua sendo 

demonstrada. Devemos examinar o descaminho de abandonar a pressão sobre o Governo para o 

cumprimento das deliberações da nossa Conferência. No lugar desse eixo estratégico, foi 

estabelecida a prioridade para a busca de assinaturas para um projeto de lei da mídia democrática. 

Para além dos problemas de conteúdo e da forma como foi elaborado o projeto de lei, neste 

momento importa perceber as dificuldades para a obtenção das assinaturas no número almejado e 

até mesmo para a organização de seu recolhimento. Agitação com debilidade de conteúdo torna-se 

pouco convincente até mesmo para os parceiros mais próximos da tese da democratização.  
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  Nesse tema, aliás, fica cristalino que as instâncias do FNDC estão sendo solapadas. Em um 

momento, pretendeu-se que decisões fossem tomadas por plenárias da Campanha Para Expressar a 

Liberdade. Ali, muitas distorções da prática do FNDC se instalaram. Neste momento, convoca-se o 

Conselho Deliberativo do FNDC com o "principal objetivo" de "discutir estratégias para o próximo 

período, a partir, principalmente, dos resultados e encaminhamentos definidos no âmbito do II 

Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação (ENDC)". Como que transformando aquele 

encontro em espaço que teria condições de definir o que o FNDC deverá fazer. Ao mesmo tempo, a 

Executiva se arvora o direito de chamar um Conselho Deliberativo "ampliado", sem consultar seus 

membros. Além disso, se algum membro do Conselho Deliberativo tem críticas à Direção (como é 

o caso do CDC de Santa Catarina), ele deixa de ser convocado e até deixa de ser informado sobre as 

reuniões dessa instância que, segundo a lógica de organização do FNDC, é superior à executiva.   

  Além de fazer mal ao FNDC, algumas situações vividas nos últimos anos maculam a sua 

história e o próprio esforço de construção de um movimento social focado na democratização das 

comunicações. Vale lembrar como exemplo que, no caso das plenárias da Campanha, muitas das 

decisões fugiram de qualquer referência concreta às práticas estabelecidas e ao patrimônio 

democrático do FNDC. Chegou a acontecer de companheiras presentes à plenária declararem que o 

texto que estava sendo empregado não correspondia ao que fora deliberado e que elas foram 

enganadas com promessas de correção futura. Mesmo assim, a Direção da movimento orientou a 

votação no sentido de recusar a revisão do texto que vinha sendo divulgado. 

  Todos sabemos que, em muitas situações, a desorganização consiste em uma opção 

metodológica e tem objetivo político. Até a plenária passada não tinha sido percebido o que 

motivaria essa busca de fragilização do único movimento que foi capaz de manter acesa, ao longo 

de décadas, a luta pela democratização da comunicação. 

Diante do exame cuidadoso da situação atual impõe-se a constatação de que esteja 

ocorrendo um processo de canibalização do FNDC. A criação de outros movimentos e processos 

organizativos em torno do tema da democratização da comunicação só pode ser considerada e 

saudada de forma positiva. O que não se pode aceitar é que, em favor de criar algum outro tipo de 

movimento, sejam tragadas a tradição e as forças do nosso Fórum. 

  Sempre fomos defensores da ideia de que a luta pela democratização da comunicação no 

Brasil precisa conjugar diferentes tipos de iniciativas e de atores. Não pretendemos desqualificar 

nenhuma delas. O que reafirmamos é que a linha político-estratégica do FNDC, que nunca foi 

rejeitada por alguma Plenária Nacional, está fazendo falta no cenário dessa luta. Reafirmamos, 

também, que a forma de organização que foi construída no período anterior, segue nos parecendo 

adequada para levar adiante da atuação do nosso Fórum. 

  Diante disso é que insistimos com todos os companheiros para que façamos retornar o 

FNDC ao seu caminho, à sua estratégia e à sua estrutura organizativa. Não pretendemos que 

ninguém se ausente do nosso Fórum. Só queremos que voltemos aos critérios de representatividade 

e capacidade de penetração social dos atores que devem dirigir nosso movimento. Quem quiser 
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adotar algum tipo de procedimento que não chegue a ser aprovado por nossas plenárias nacionais, 

seguirá tendo toda a liberdade para desenvolver outras formas de luta, organizar outros 

movimentos, sem que por isso devam ser considerados menos importantes no FNDC. Vamos nos 

unir para que a luta brasileira pela democratização dos meios de comunicação possa contar com a 

participação do ator que foi proposto há quase vinte anos pelos nossos companheiros do jornalismo 

e que foi abraçado por um conjunto de entidades que hoje já não se reconhece na lógica que está 

sendo imposta ao FNDC. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Jaira Terezinha da Silva Rodrigues 

Coordenadora CDC/SC 

 

 


