
 

 

 

BREVE DESCRIÇÃO DE INICIATIVAS TOMADAS NO ÂMBITO DO CRP 12, 

AO LONGO DOS ÚLTIMOS ANOS 

 

Em 2005 o CRP-12, participou da XII Plenária do FNDC em Minas Gerais e em 30 de 

setembro de 2005, por meio do Comitê pela Democratização da Comunicação de Santa Catarina– 

CDC/SC, formalizou sua adesão ao quadro societário do FNDC. 

Em 2006, o CRP-12, como parte integrante do CDC/SC, contribuiu para a elaboração de um 

Relatório da análise da programação televisiva em SC, documento que foi fundamental para a 

divulgação da campanha de combate à degradação na programação televisiva, intitulada: “Quem 

financia a baixaria é contra a cidadania”. Ainda neste ano, o CDC/SC organizou a XIII Plenária do 

FNDC, sendo Florianópolis a sede do evento. 

Em 2007, o CRP/12 participou de vários eventos no estado e fora dele, entre eles podemos 

citar: a “Vídeo conferência sobre a Campanha contra a Baixaria na TV”; a participação no 

“Seminário Poder e Mídia: a função social das concessões públicas de rádio e televisão”, na 

ALESC; o “Seminário Nacional Mídia e Psicologia: produção da subjetividade e da coletividade”, 

no campus da Urca na UFRJ; do “Encontro Nacional de Comunicação: na luta por democracia e 

direitos humanos”, no Auditório Nereu Ramos na Câmara dos Deputados em Florianópolis e do 

evento organizado pelo Sindicato dos Jornalistas de Florianópolis “Violência e Mídia no Brasil”. 

Em abril de 2008, todo o Plenário do CRP/12 e militantes do CDC/SC participaram do 

“Seminário Democratização dos Meios de Comunicação” realizado dentro do Fórum Social do 

MERCOSUL, em Curitiba. O evento teve o objetivo de qualificar o Plenário sobre temas como: 

Mídia e sociedade do conhecimento; concessões, legislações e marco regulatório; TV e rádio  

digital; a concentração da mídia e a convergência tecnológica; o caso RBS e integrantes; psicologia 

mídia e subjetividade. 

Em 2009 o CRP assumiu a coordenação do CDC/SC, onde mobilizou a sociedade para a 

realização das etapas municipais e estadual da CONFECOM. 

Na sequencia da CONFECON, no ano de 2010 o CRP/12 resgatou esse debate, apresentando 

à sociedade catarinense os resultados da CONFECOM, bem como, as conquistas e desafios pós- 

conferência no “Seminário Regional de Políticas Públicas”, realizado em setembro de 2010 em 

Florianópolis. 

Em 2011 o principal desafio pautado no Plano de Trabalho do CRP-12 foi a de (re) articular 

do CDC-SC que desde a CONFECOM estava desmobilizado, sendo o CRP/12 a entidade 

coordenadora do Comitê eleita desde a CONFECOM. Para tanto, foram realizadas ao longo do ano 

seis reuniões com entidades filiadas e convidadas. Entre as principais ações/participações das 

entidades do comitê em 2011 é possível destacar a realização da oficina “Democratização da 

Comunicação: Educação Crítica para a mídia” no I Congresso Catarinense Psicologia Ciência e 

Profissão, em 21 de maio, em Florianópolis. 



 

 

A realização da Plenária Regional do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação 

– FNDC, realizada no dia 21de novembro, em Florianópolis, onde foram elaboradas teses e eleito os 

representantes para participação na Plenária Nacional. Está ação contou com a participação de 20 

entidades ligadas a comunicação de diferentes regiões do estado; 

A participação da delegação de SC na Plenária Nacional do FNDC, realizada nos dias 09 e 

10 de dezembro, em São Paulo contou com a participação do CRP 12. Cabe destacar que a comitiva 

de SC contou com a participação de dois delegados, dois observadores, um observador individual e 

dois observadores convidados de entidades nacionais, sendo a maior delegação em âmbito nacional. 

Foi também o Comitê que apresentou o maior número de teses, o que denota que o objetivo 

inicialmente traçado foi plenamente alcançado. É importante destacar ainda, que a plenária nacional 

contou com a participação de representantes do CFP, de seis Conselhos Regionais de Psicologia 

(RJ,SC,SP,MG,PR,RS) e uma entidade Nacional da Psicologia  – ABEP o que denota a importância 

e o investimento do Sistema conselhos nas ações e políticas da Comunicação Social. Decorrente 

ainda deste processo, cabe ressaltar que o CFP assumiu a vice-presidência da Coordenação 

Executiva do FNDC para gestão 2011-2013. 

Em 2012 o CDC/SC se ocupou com a organização do Seminário “A Mídia tem Medo de 

Que? Por um Conselho de Comunicação Social de Comunicação”. Este tinha como objetivo 

mobilizar a sociedade Civil Organizada com a organização um espaço de articulação para fomentar 

a criação de uma instância de Controle Social em SC. Porém, foi avaliado pelos representantes do 

CDC/SC que este deveria ser precedido de uma agenda política com as entidades que compõe o 

Comitê considerando a necessidade de maior apoio das entidades na organização do Seminário e 

compromisso deste decorrente. O Planejamento das duas ações não se efetivou devido 

incompatibilidade de agenda entre representantes. 

Em 21 e 22 de setembro de 2013 foi realizada a XVII Plenária Nacional do FNDC, sendo 

esta antecipada pela Plenária Regional, realizada em 22 de agosto do mesmo ano. Em ambos os 

espaços foram debatidos a seguinte pauta: Balanço de conjuntura, avaliação e construção de 

políticas e lutas do FNDC para próximo período e Alteração estatutária. O CDC/SC participou da 

Plenária Nacional com dois delegados, sendo estes: Jaira Rodrigues Representante do CRP/12 e 

Valci Zucolotto Representante do Sindicato dos Jornalistas e Curso de Jornalismo da UFSC. Desta 

participação restou a avaliação de que a organização do FNDC enquanto Movimento Social 

independente na luta pela Democratização da Comunicação encontra-se ameaçada e que a (re) 

articulação de entidades históricas como os Conselhos Regionais de Psicologia e entidades 

associadas a Federação Nacional dos Jornalistas – FENAJ faz-se urgente. 

Em 07 de fevereiro de 2014 o CRP 12 participou em São Paulo de uma Plenária Nacional da 

Campanha para Expressar a Liberdade objetivando avaliar o desenvolvimento da Campanha acima 

relacionada. Como encaminhamento de tal participação o Representante do CRP/12 reitera a 

necessidade de urgente articulação das entidades catarinenses e nacionais militantes na 

Democratização da Comunicação, bem como, a redefinição de estratégias para a efetivação da 

Campanha para Expressar a Liberdade acima destacada. 

Em 2015, o CDC/SC em parceria com o CRP-12 realizou um “Debate Perspectivas para a 

Democratização da Comunicação no Brasil” com a presença do presidente da Federação Nacional 

dos Jornalistas - FENAJ, Celso Schröder. O objetivo foi discutir ações que retomem de forma 

enfática a luta pelo acesso à informação e pelo controle social da mídia. Também foi realizado  A 



 

 

Semana Nacional pela Democratização da Comunicação, 14 a 21 de outubro. A proposta foi 

Fomentar debates nas Instituições que se relacionam com a democratização da comunicação 

abordando o cenário sobre a democratização da comunicação. A semana contou com um evento que 

debateu sobre “Quão democrático têm sido os meios de comunicação em Santa Catarina?”. Contou 

com a presença do Grupo RIC, RBS, TV Floripa, UFECO, ABRACO entre outros atores da mídia. 

Em 2016, foi realizada a XIX Plenária Nacional do FNDC (21, 22 e 23 de abril). O CRP-12 

foi um protagonista na elaboração da Plenária Estadual. Dois delegados dos seis representantes 

estaduais eram psicólogas. Nesse mesmo ano de 2016, após Plenária, o CRP-12 deixa a 

coordenação do CDC-SC, para assumir a tesouraria do comitê. Os anos do CRP-12 na gestão foram 

marcados por uma gestão democrática, de diálogo, promovendo debates na luta por um marco 

regulatório das comunicações que promova a democratização do uso e de acesso dos meios de 

comunicação no país. 


