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Resumo 
De maneira exploratória, este trabalho abordará a assunção do direito à comunicação, pelo viés 
da informação de interesse público, por parte dos Estados de Pernambuco e Bahia. Entendendo 
que os cidadãos têm dificuldades no acesso aos direitos, em princípio por desconhecerem a 
existência destes, pretendemos analisar se o reconhecimento da comunicação, garantida em lei 
específica, para além da Carta Magna, propicia a efetivação desta assunção para o Estado e a 
sociedade. Por meio das contribuições da literatura propomos discutir os conflitos que 
perpassam o Programa Governo Presente de Ações Integradas para a Cidadania da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos de Pernambuco enquanto executor de difusão de 
direitos, ao mesmo tempo em que traçaremos um paralelo com os ganhos e avanços na Bahia 
pós-conferências e Conselho de Comunicação.  
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1. Para início de conversa 

Pernambuco 2011. O executivo estadual cria a Lei nº 14.357, de 14 de julho de 2011, 

que implementa o Programa Governo Presente de Ações Integradas para a Cidadania 

(GP). É um programa que está inserido no plano estadual de segurança pública, Pacto 

Pela Vida, como uma estratégia de prevenção social da violência e de intervenção 

estruturadora de uma política integrada de desenvolvimento social nos Territórios 

Especiais de Cidadania (áreas de maior vulnerabilidade social). 

O Governo Presente é um programa concebido sob o entendimento de que a matéria 

prima é a informação de interesse publico. Isto se afirma quando observamos 

respectivamente as diretrizes e objetivos estabelecidos na lei que o criou: 
II - promoção de direitos, valorização da vida e da dignidade 
individual e coletiva; III - disseminação social de valores éticos 
propulsores da Cultura de Paz e solidariedade.  
VIII – desenvolver e potencializar instrumentos de comunicação e 
difusão social. (Diário Oficial do Estado de PE, 2011, pág.33) 

                                                
1 Trabalho apresentado no XIV Congresso Internacional de Relações Públicas e Comunicação, realizado 
em Salvador, Bahia, Brasil, dias 22, 23 e 24 de outubro de 2014. 
2 Rosely F. M. ARANTES é Jornalista e Educadora Popular, Especialista em Gestão Estratégica Pública 
para Governantes/UNICAMP, e-mail: roselyarantes8@gmail.com 



  
 

 
Ainda que compreendido, desde a sua formulação, enquanto um programa 

majoritariamente de informação, seja da sociedade para dentro do Estado e vice versa, 

os técnicos do programa também perpetuam um histórico de baixa, ou nenhuma, 

assunção do que seja o direito à comunicação. Embora, paradoxalmente, reafirmamos, 

possua no corpo da lei de criação traços deste conceito, ainda que de maneira não direta.  
 
Bahia 2007. Um conjunto de entidades da sociedade civil, ligadas ao debate da 

comunicação social, entregou ao então governador eleito, Jaques Wagner, um 

documento intitulado “Proposições para um novo olhar sobre a comunicação pública na 

Bahia”. O seu conteúdo, além de apresentar um diagnóstico sobre a situação do setor no 

estado, solicitava o reconhecimento da comunicação como um direito social e humano 

que, carecia de efetivação, com ações afirmativas e uma política pública para o setor. 

 

Três pontos foram apresentados como fundamentais e foram acatados por aquela gestão 

nos anos posteriores: a realização das Conferências de Comunicação Social da Bahia 

(2008 e 2009), a criação da Secretaria de Comunicação Social - SECOM (2011) no 

lugar da Assessoria Geral de Comunicação Social (Agecom) e a regulamentação do 

Conselho Estadual de Comunicação Social (2011). Para este estudo, analisaremos o 

processo do conselho apenas até o momento da posse de seus integrantes. 

 

Nosso desafio é analisar os diversos fatores que, direta ou indiretamente, impossibilitam 

e/ou comprometem o Estado, seja ele pernambucano ou baiano, na execução do direito 

à comunicação. Entendemos, a princípio, que a implementação deste direito é pouco 

compreendida tanto pelo Estado, quanto pela sociedade, ficando o debate restrito a 

pequenos setores, como a academia e entidades específicas. Ainda que, paradoxalmente, 

existam como instrumentos que e os legitime, como: a Constituição Federal de 1988 e 

da Bahia (1989), a Lei nº 14.357/2011, que cria o Programa Governo Presente. 

                                                                                                                                          
3 Para consulta completa da lei, sugerimos leitura no Diário Oficial do Estado de Pernambuco – 
Executivo, disponível em: 
http://www.cepe.com.br/diario/includes/doel/box.php?ano=2011&data=20110715&caderno=1-
PoderExecutivo&key=818a5714c1274ec357307cce4aa147b30a5ea573 



  
 

 

De um lado o conjunto da sociedade, que, por estar focada na busca da efetivação de 

garantias básicas não incorporou a comunicação enquanto direito humano e social. Do 

outro, o Estado, que mesmo tendo a prerrogativa de ser um ente executor de direitos, 

parece não compreender e, portanto, não executa ações afirmativas que efetivem a 

comunicação como uma política pública, sequer como um serviço público. Ou quando o 

faz é de forma superficial, no formato textual de leis e, portanto, de caráter simbólico. 

 

Nossa suspeita é de que a comunicação e a informação continuam sendo vistas como 

instrumentos de tomada e perpetuação de poder e não ascenderam ao status de direito. 

Tampouco entraram na agenda decisória do Estado, especialmente em Pernambuco. 

 

Esse trabalho se fundamenta na experiência da autora no campo da execução de 

políticas públicas nas áreas da comunicação social.  Enquanto Articuladora de Difusão 

Social, dentro do Programa Governo Presente de Ações Integradas para a Cidadania 

(GP), em Pernambuco e enquanto gestora da Coordenação de Relações Sociais da 

Assessoria Geral de Comunicação do Governo da Bahia (Agecom) e membro 

representante do poder público no Grupo de Trabalho (GT) que elaborou o anteprojeto 

de lei que regulamentou o Conselho, e posteriormente como integrante da Assessoria 

Especial de Elaboração de Políticas Públicas da Secretaria Estadual de Comunicação 

Social da Bahia (Secom), instância responsável pela interlocução com os movimentos 

sociais, especialmente os que discutiam a democratização da comunicação. 

 

A partir da contribuição da literatura trilharemos as relações entre Estado e sociedade 

civil. Em seguida faremos uma rápida descrição do processo de atuação do Programa 

Governo Presente de Ações Integradas para a Cidadania (GP) trazendo como paralelo os 

avanços compreendidos no Estado baiano, pós-conferências de comunicação e 

regulamentação do Conselho Estadual de Comunicação Social. Concluindo com uma 

análise exploratória dos desafios postos para a efetivação da comunicação enquanto um 

direito social e humano e um instrumento transversal de garantia de outros. 

 



  
 

2. Estado e Sociedade Civil – Um Jogo com Novas Regras 

Trabalharemos aqui com o conceito de Estado enquanto uma produção de modelo de 

produção capitalista segundo O’Donnel (1981) onde o Estado é o fiador das relações 

sociais, apoiador indireto do sistema capitalista, mas dentro da relação social que o faz 

capitalista. Esse ator, o Estado, é, portanto, um ente político de dominação (econômico, 

de informação e ideológico) em uma sociedade. E é alicerçado dentro de uma 

perspectiva de poder em uma estrutura formal, burocrático e tecnicista.  

Embora fiador dessas relações sociais e, portanto, de dominação, o Estado capitalista se 

apresenta como um Estado de e para cidadãos. Se para Guillermo O’Donnel ser 

cidadão, no início da sociedade capitalista, significava apenas ser um trabalhador livre, 

diferente do escravo, porque possuía garantias, direitos e condições de consumo, 

atualmente ser cidadão solicita que os indivíduos assumam um novo papel, não apenas 

como produtor e consumidor, mas principalmente como agente político. 

 

Isso significa exercitar a cidadania assumindo, portanto um papel participativo, 

questionador e exigente de um organismo de Estado que cumpra o papel de 

provedor/executor/garantidor de direitos. Nesta linha, o autor nos apresenta uma visão 

de cidadãos como aqueles que têm 

direito ao desempenho de atos que resultam na constituição do poder 
das instituições estatais, na eleição dos governantes que podem 
mobilizar os recursos e reclamar a obediência da cidadania, e na 
pretensão de recorrer a procedimentos juridicamente estabelecidos, 
para amparar-se de intenções que considerar arbitrárias ( O’DONNEL, 
1981, p. 110).  
 

Temos de um lado, o Estado, fiador das relações sociais que fundamentam o capitalismo 

e executor de direitos e, de outro, os cidadãos que, quando organizados, conformam o 

que se convencionou chamar de sociedade civil. Sem aprofundar a discussão sobre tal 

conceito, esse trabalho entende por sociedade civil as organizações que conformam um 

espaço de lutas sociais e de classes. É nesse espaço que se organizam vontades e 

consciências e se travam embates entre e intra-classes sociais (FONTES, 2009). Essas 



  
 

organizações podem buscar a garantia de um direito, ou seja, a busca da cidadania ou 

pode buscar emancipação, através de lutas contra-hegemônicas. 

 

Atualmente no Estado capitalista brasileiro, essas relações se encontram impactadas 

pela reforma reducionista (estrutural e de pessoal) pela qual passou o Estado, no início 

da década de 1990, e pelo recente processo de democratização por que passa o país. 

Esta reforma se consolidou especialmente no plano econômico que, consequentemente, 

alcançou o plano social com o surgimento do fenômeno chamado de neoliberalismo. A 

estratégia adotada foi a redução ao Estado mínimo que progressivamente se isentou do 

papel de garantidor de direitos, por meio do encolhimento de responsabilidades sociais e 

transferência destas para a sociedade civil. Este projeto constitui o núcleo duro do bem 

conhecido processo global de adequação das sociedades ao modelo neoliberal produzido 

pelo Consenso de Washington (DAGNINO, 2004).  

 

No fundo foi um profundo reestabelecimento do papel e da agenda do Estado, assim 

como de relações com a sociedade civil. Apesar de todo o descrédito e do virtual 

desmantelamento, acreditamos que o Estado segue sendo a máxima instância de 

articulação social. Como também afirma MELLO (2007) “sem a participação do 

Estado, não há avanços significativos possíveis, pelo menos dentro dos prazos 

demandados pelas necessidades sociais”. A reforma do Estado e de seu papel provoca, 

também, uma reforma da sociedade civil. Ou, para ser mais preciso, uma redefinição 

das regras do jogo que governam as relações entre ambas as esferas (OSZLAK, 1994).  

 

Assim a sociedade civil brasileira passa a assumir um papel protagonista na construção 

democrática do país, em paralelo e como um contraponto a postura estatal reducionista. 

Conforme DAGNINO (2004), o marco formal foi a promulgação da Constituição de 

1988, que consagrou o princípio de participação da sociedade civil4. A democracia e a 

                                                
4 A Constituição brasileira de 1988, conhecida como a “Constituição Cidadã”, incluiu mecanismos de 
democracia direta e participativa. Entre eles, o estabelecimento de Conselhos Gestores de Políticas 
Públicas, nos níveis municipal, estadual e federal, com representação paritária do Estado e da sociedade 
civil, destinados a formular políticas sobre questões relacionadas com a saúde, crianças e adolescentes, 



  
 

participação foram as grandes forças desse processo que emergiram da luta contra o 

regime militar empreendida por setores da sociedade civil, entre os quais os 

movimentos sociais desempenharam um papel fundamental. A autora chama a atenção 

para dois marcos importantes: a) o reestabelecimento da democracia formal5 e b) a 

aposta na possibilidade da ação conjunta para o aprofundamento democrático, no lugar 

do confronto e do antagonismo que tinham marcado profundamente a relação entre o 

Estado e a sociedade civil nas décadas anteriores. (DAGNINO, 2004). 
A sociedade civil brasileira, profundamente marcada pela experiência 
autoritária do regime militar instalado em 1964, experimenta, a partir 
da década de 70, um significativo ressurgimento. Esse ressurgimento, 
que tem como eixo a oposição ao Estado autoritário, foi tão 
significativo que é visto, por muitos analistas, como de fato a 
fundação efetiva da sociedade civil no Brasil, já que sua existência 
anterior estaria fortemente caracterizada pela falta de autonomia em 
relação ao Estado. (DAGNINO, 2002 apud MELLO, 2007, p. 34).  

 

Durante um período da história brasileira, a cidadania ainda não era algo que acolhia 

todas as camadas, categorias e gêneros da população. Hoje esses atores e (agora) atrizes 

pressupõem um novo papel, portam-se não apenas como produtores e consumidores, 

mas como agentes políticos. Essa nova atuação possibilita a intervenção das classes 

subalternizadas sobre os destinos da sociedade caracterizando a lógica de Estado 

Ampliado e da Democracia Radical, ou simplesmente Democratização (SALES, 2009). 

 

Empoderada a sociedade civil solicita uma nova discussão sobre o que são políticas 

públicas e direitos. Estes, por sua vez, passaram a assumir a pauta social e se inseriram 

na revisão de uma nova convivência na relação Estado/ Sociedade Civil tendo como 

foco a participação e o diálogo, quer seja por meio da criação de conselhos de políticas 

públicas e/ou de conferências entre outros (MELLO, 2007). Instrumentos que precisam 

de um desenvolvimento cotidiano de mecanismos que os fortaleça e atualize,  

                                                                                                                                          
assistência social, mulheres, etc. (DAGNINO, Evelina (2004). Sociedade civil, participação e cidadania: de que 
estamos falando?) 
5 Realização de eleições livres e a reorganização partidária que possibilitou a chegada do projeto, 
organizado no seio da sociedade, ao poder do Estado, seja ele no nível dos executivos municipais e 
estaduais e dos parlamentos e, mais recentemente, no executivo federal, com a eleição de Luís Inácio Lula 
da Silva como Presidente da República. (Ibid.) 



  
 

formulando e agindo porque o processo não se efetiva naturalmente. O 
empoderamento da sociedade depende substancialmente de uma 
atitude do Estado, mas jamais existirá sem a decisão e a coletivizada 
atuação dos diversos atores sociais, em movimento contínuo. 
(MELLO, 2007, p. 37). 

 

Os diversos conselhos criados são o exemplo paradigmático da transformação dessas 

regras do jogo6. Os conselhos são instituições de diálogo e participação social na gestão 

dos interesses e direitos das diversas classes, categorias e grupos sociais e existem desde 

Maquiavel, nos anos de 1500 em Florença, na Itália. Eles surgem em substituição à 

democracia parlamentar representativa que, por sua vez, nasceu para gerir o capitalismo. 

No século XIX e início do século XX na França, Alemanha, Iugoslávia, União 

Soviética, Hungria e Itália os trabalhadores, percebendo que o modo capitalista de 

organizar a produção e a vida em geral não conseguia realizar os seus interesses e 

direitos, começaram a se organizar de diferentes maneiras criando sindicatos, 

associações, comissões de fábricas além dos conselhos (SALES, 2099).  

 

No Brasil, sobretudo entre 1970 e 1980, surgiram os conselhos comunitários7, os 

populares8 e o de políticas públicas voltados para a formulação, implementação e 

monitoramento de políticas públicas universais presentes nas três esferas da federação 

(União, estados e municípios). Este último é um fórum obediente à legislação nacional e 

é submetido a regras que precisam ser respeitadas pelos governos porque, em muitos 

casos, os três entes precisam tê-lo para receber recursos da política setorial, a exemplo 

da saúde, assistência social e criança e adolescentes. Apresentam diferentes formatos e 

estruturas de funcionamento que variam de acordo com a composição, forma de seleção 

de seus membros, competências e atribuições, entre outros. 

 

                                                
6 Entre os espaços implementados durante esse período destacam-se os Conselhos Gestores de Políticas 
Públicas, instituídos por lei, e os Orçamentos Participativos, que, a partir da experiência pioneira de Porto 
Alegre, foram implementados em cerca de cem cidades brasileiras, a maioria governada por partidos de 
esquerda, principalmente o Partido dos Trabalhadores (PT). (Ibid.) 
7 Criados por alguns governos estaduais para incorporar a sociedade civil na gestão da sociedade. 
8 Criados a partir dos próprios movimentos sociais. 



  
 

Uma vez que o Estado passa a ser gerido tanto por entes do Aparelho Governamental 

quanto por representantes ou delegados da Sociedade Civil, em defesa dos seus 

interesses (SALES, 2009) promove também o que chamamos aqui de confusão já que o 

Estado fora pensado para criar e assegurar regras de convivência dos grupos privados. 

“Perdida” esta função e tendo que abarcar os anseios populares inevitavelmente os dois 

entes precisam se readequar às novas condições e propostas 
[...] A este modo de gerir atualmente a sociedade se está, talvez 
inadequadamente, chamando de neoliberal, ou de Estado Mínimo. Na 
perspectiva de Gramsci, seria mais adequado falar em Governo 
Mínimo e Estado Ampliado, tendo em vista que as organizações dos 
empresários e dos grupos subalternos estão fazendo, eles mesmos, ou 
em relação orgânica com o governo, a gestão direta de alguns de seus 
interesses e definindo o que, ainda, cabe exclusivamente ao governo 
que, nas sociedades capitalistas, foi e continua sendo 
fundamentalmente gestor dos interesses dos empresários e da ordem 
capitalista. (SALES, 2009, p. 38) 

 
Participação de um lado, garantia/execução de direitos de outro, sob novas regras 

participativas e democráticas, desaguaram em um ensaio de exercício de poder, do lado 

da sociedade que promoveu nos últimos anos o surgimento de um nova movimentação 

política dentro da estrutura do Estado. No Brasil foi marcado pela chegada do 

sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República e, na América Latina, 

por lideranças populares que igualmente assumiram a direção com promessas de 

mudanças econômicas, políticas, culturais e, principalmente, sociais. Essas novas 

lideranças catalisaram o descontentamento popular em detrimento à hegemonia dos 

mercados financeiros, mexendo e causando uma profunda reestruturação do Estado 

O que se deseja agora é a reconstrução do Estado como espaço 
institucional e ético-político, capaz de interagir com a sociedade, as 
comunidades locais e de frear e disciplinar o papel do mercado, 
regulando aspirações a partir do consenso obtido junto a um amplo 
conjunto de classes que almeja ver suas expectativas refletidas na ação 
(MORAES, 2009, p. 102). 

 
Contudo, apesar desse novo período político e ainda que marcado pela forte insistência 

em políticas sociais, o avançou no cenário midiático foi pequeno e, portanto, pouco se 

viu de afirmação no campo das políticas públicas de comunicação. Os megagrupos 

continuam controlando, de maneira oligopólica, a produção e difusão de dados, sons e 



  
 

imagens, exercendo larga influência na construção do imaginário social (MORAES, 

2009), ação reconhecidamente perigosa e comprometedora, como afirma Galeano9: 

O problema não é que as maiorias não tenham voz, e sim que estejam 
amordaçadas. Muitos até chegam a se convencer de que o que têm a 
dizer não vale a pena. Que o que vale a pena é repetir os ecos da voz 
do poder, das vozes dominantes; e as vozes dominantes são vozes que 
se repetem a si mesmas, e já têm, a essa altura, bastante pouco a dizer. 
Creio que a verdade da vida, aquela que é assombrosa, é a voz 
escondida que está por todas as partes (GALEANO apud MORAES, 
2009, p. 184). 

 
Esses conflitos ficaram bem claros a se acirraram após a realização da Conferência 

Nacional de Comunicação onde foi possível perceber a distinção de objetivos e da 

participação na atuação do Estado, da sociedade civil e a sociedade civil empresarial10.  

 

Mas compreender a comunicação como instrumento de garantia de direitos e, de forma 

redundante, como um direito é algo que transita de forma bruta e que carece ser 

lapidada dentro do Estado e da sociedade brasileira. As iniciativas são insulares, 

pulverizadas e desconectadas do todo. As ações não são discutidas, sequer tratadas, 

como políticas públicas, mas como projetos pilotos a ser testados. O mesmo acontece na 

atuação da sociedade civil no diálogo para com ela própria e com o Estado. 

 

Perceber a comunicação enquanto um direito, uma necessidade, um bem comum e para 

a coletividade, diferentemente da lógica que vai de encontro ao poder e as tensões pelo 

controle dos destinos de sujeitos e sociedades (BRAYNER apud MELLO, 2007) é algo 

a ser ainda alcançado pelo conjunto dos atores aqui estudado. Como um direito 

significa, inclusive, que o Estado assuma uma comunicação pública que utilize a 

informação como um bem de utilidade pública e expressão das regionalidades, tons, 

cores e vozes dos diversos atores que compõem a sociedade brasileira. Sociedade esta 

que também é produtora de conteúdos e saberes e que solicita do Estado incentivos e o 

reconhecimento de que “há vida – útil – fora da grande mídia” (MELLO, 2007). 

                                                
9 Eduardo Galeano em entrevista a Amália Gieschen, “Cazador de palabras”, Sudestada, Buenos Aires, nº 
65, dezembro de 2007, p. 32, in MORAES, 2009. 
10 Esta nomenclatura: sociedade civil e sociedade civil empresarial fora definida e imputada aos 
participantes pela Comissão Organizadora da Confecom. 



  
 

 

Acreditamos e ressaltamos que o reconhecimento por si só, seja ele direto ou indireto, 

da comunicação enquanto direito humano e social pelo Estado já é uma (r)evolução 

porque significa a possibilidade ou o início da reorientação de prioridades, ainda que as 

ações efetivadas aconteçam em ritmo lento, aos olhos e anseios da sociedade. Este 

reconhecimento se dá mais claramente pelas tentativas de trazer o tema da 

democratização da comunicação na agenda política nacional (com a realização da 

Confecom) e baiana (com a 1ª Conferência Estadual de Comunicação e a 

regulamentação do Conselho Estadual de Comunicação) bem como no entendimento da 

importância da comunicação de interesse público e na busca contínua de informações 

das necessidades dos habitantes dos territórios especiais de cidadania (por meio do 

Cadastro de Direitos), em Pernambuco11que passaremos a analisar a partir de agora. 

 
3. Experiências de políticas de comunicação como direito 
3.1 Programa Governo Presente de Ações Integradas para a Cidadania 

O Programa Governo Presente de Ações Integradas para a Cidadania (GP) foi instituído 

pela lei 14.357 de 14 de julho de 2011, é coordenado pela Executiva de Articulação 

Social e Regional (SEART) da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos 

Humanos de Pernambuco (SEDSDH). É a estratégia de prevenção social à violência e à 

criminalidade, voltada à universalização de acesso aos direitos básicos para populações 

mais vulneráveis, residentes em áreas com maiores incidências de crimes letais. Aqui 

são identificadas pelo Programa como Territórios Especiais de Cidadania – TECs. 

O GP objetiva induzir processos de desenvolvimento social pela cidadania e a 

promoção da harmonia social pela cultura de paz, se propondo a contribuir, por esses 

meios, à sustentabilidade da redução dos índices de criminalidade no Estado. Atua em 

39 territórios em Recife, Jaboatão, Caruaru e Petrolina e têm na apropriação do 

conhecimento das realidades territoriais, populacionais e de grupos familiares 

vulneráveis, as informações estruturantes do planejamento de ações e metas.  
                                                
11 Para maiores esclarecimentos consultar artigos anteriores da autora: Uma Experiência de Gestão 
Participativa: O caso da 1ª Conferência de Comunicação Social da Bahia e Conselho de Comunicação 
Social da Bahia - Um Novo Espaço em Construção. 



  
 

 

Isso se dá por meio do Cadastro de Direitos, ferramenta que consiste em um sistema de 

informação com o acesso a informações específicas da realidade das famílias atendidas. 

Com esse diagnóstico, que é feito em visitas porta a porta pelos Agentes de Direitos, é 

possível discutir com as secretarias de Estado que atuam no programa, os quantitativos 

e quais as políticas públicas mais pertinentes para cada área, como a emissão de 

documentação cidadã e a oferta de inscrições em cursos profissionalizantes, dentre 

outros serviços que visam melhorar as condições sociais das comunidades.  

 

Em Caruaru, o TEC do Centenário, tem uma população de 4.208 pessoas, residentes em 

1.285 domicílios (média de 3,3 moradores por domicílio). 1.017 questionários foram 

aplicados, atingindo 100% da composição familiar (3.029 habitantes). Foram 

identificados, entre outros, o número de analfabetos (169), desempregados (516), 

pessoas sem documentos (259), oriundos do sistema prisional cumprindo pena no 

regime aberto (01-Patronato), no semi-aberto (03-Seres), menores no semi-aberto (09-

Funase) e universo em situação de ameaça (02 famílias). Com essas informações, foi 

possível planejar ações focadas nas necessidades reais daquelas famílias. 

 

As metas do Programa são pactuadas no conjunto dos 14 órgãos estaduais que 

compõem o Governo Presente e formam a Câmara de Prevenção Social do Pacto Pela 

Vida. Essa pactuação do Programa na referida Câmara são firmadas em Planos Setoriais 

e Territoriais de Políticas Integradas, como instrumento balizador do planejamento, 

monitoramento, avaliação e efetividade de resultados, junto à população envolvida.  

Estas populações vêm sendo atendidas com as Ocupações Sociais de Impacto, um 

mutirão de serviços de políticas públicas, disponibilizados pelas secretarias estaduais, 

Prefeituras e outros parceiros. Há também os Comitês Intragovernamentais onde os 

gestores estaduais e municipais, que atuam nos territórios, discutem estratégias de ação 

integrada. É possível perceber como é praticamente inexistente o diálogo entre os 

gestores das diversas áreas, tanto do executivo estadual quanto do municipal, como são 

comuns os problemas e as dificuldades de resolução das problemáticas locais. Os 



  
 

Comitês conseguem propor a quebra da insularidade do Estado e o exercício de uma 

política de aproximação e diálogo com os gestores e a sociedade. 

 

Outras formas de atuação do GP são os Fóruns Sociais Territoriais que são encontros de 

diálogo entre os gestores e a sociedade civil, que apresentam às comunidades atendidas 

quais os programas, ações e políticas que estão sendo pensadas e desenvolvidas para 

cada localidade, bem como se propõe a escutar as demandas das comunidades. Existe 

ainda os Coletivos de Direitos que são encontros sistemáticos entre a população dos 

TECs, suas organizações sociais e entidades privadas, com as representações das 

secretarias estaduais, objetivando difundir e impulsionar o acesso aos programas e 

ações, na perspectiva da garantia de direitos. Elas se dão efetivamente por meio dos 

Coletivos de Direitos Humanos que disponibilizam informações sobre os serviços 

públicos que amparam o cidadão e garantem seus direitos; b) de Educação, 

Cultura e Esportes com os programas de formação e ações educativas e finalmente o 

de c) Qualificação e Trabalho com os cursos técnicos e ofertas de trabalho. 

Para além das atividades apresentadas acima, merece destaque a condução da assessoria 

de comunicação do programa, que mesmo sem uma orientação inicial da secretaria mãe 

e de Imprensa se propôs a trabalhar a comunicação sob a ótica do interesse público, 

respeitando o princípio de impessoalidade do Estado. Esta equipe, apoiada pela 

secretaria executiva que coordena o programa, encara a comunicação como um bem 

público e foca os artigos, releases, sugestões de pautas, spots e demais conteúdos 

produzidos respondendo a pergunta: qual a informação que é importante para o 

cidadão? Diferentemente de “quem leva a política para”, produzindo assim conteúdos 

diferenciados dentro do organismo de estado, bem como na mídia local. 

No entanto, apesar da preocupação, interesse e dos esforços da equipe de comunicação, 

contratada a posterior juntamente com os demais técnicos, via seleção simplificada, e 

que, portanto não participou do processo de planejamento e concepção, e da Secretaria 

Executiva que coordena o programa, o entendimento e a prática de uma comunicação e 

em especial da informação ser voltada para o interesse público não foi apreendida pelo 



  
 

conjunto dos técnicos que o executam. Isso pode ser vista na dificuldade da equipe que 

atua na ponta, ou seja, em contato direto com a população, em tratar o programa pelo 

antigo viés do assistencialismo. Visão comungada pela área meio que trata as questões 

da forma mais burocrática possível.  

Foi possível perceber os diferentes entendimentos, para não dizer antagonismos, sobre o 

que são participação e direitos, limites e funções de todos os envolvidos. De um lado a 

sociedade civil, mais consciente do papel que o Estado deve ter de garantidor e executor 

de direitos e mais apropriada no quesito do controle social. De outro os técnico que 

compunha a secretaria12, inclusive entre aqueles que compõem o Governo Presente, que 

veem o programa apenas no campo da assistência social. Visão (ou falta) do que 

entendemos como ausência de foco por parte de alguns dos secretários de Estado que 

responderam pela pasta, em contraponto a clareza, coerência e aos esforços e 

compromisso da secretaria executiva. 

Para nós isso caracteriza uma miopia na compreensão do que significa e do alcance do 

programa. A dificuldade em materializar especialmente as questões pertinentes e 

necessárias para que as ações chegasse ao alcance da população pode ser vista como 

exemplo do que estamos falando. Idem para a ausência de material de divulgação13, 

panfletos14 e carro de som15 para anunciar e convidar as pessoas a participarem dos 

fóruns, coletivos e ocupações sociais. Isso também se reflete na frágil (ou quase 

nenhuma) infraestrutura para a realização destas ações. Frente a tantas limitações, a 

equipe de comunicação ficou restrita ao sítio da secretaria16 e à mídia espontânea 

proveniente do trabalho da assessoria de imprensa, ainda que para a equipe essa 

                                                
12 Desde a criação o programa ficou subordinado a dois secretários executivos e dois secretários de 
Estado, dentro da Secretaria de Articulação Social e Regional (Seart). Extinta essa secretaria, o Governo 
Presente passou para a pasta da Secretaria de Governo e finalmente, em 27 de maio último foi novamente 
transferido para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (Sedsdh). Importante 
registrar que as duas pastas anteriores eram voltadas para o debate e articulação política. Já a Sedsdh tem 
caráter eminentemente executor.  
13 Os panfletos, cartazes e demais materiais de comunicação institucionais do Programa foram entregues 
em outubro de 2012. 
14 Desde a contratação desta equipe de comunicação, os panfletos são feitos de forma artesanal, replicados 
em copiadora na própria Estação Central ou nas locais.  
15 Atualmente o caro de som atende por um contrato com apenas 8h/semana. 
16 Para maiores informações, visitar http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/web/seart. 



  
 

alternativa não seja a adequada uma vez que a mídia impressa, além dos blogs, não são 

os canais mais utilizado pelo público do programa como veículos de informação. Uma 

estratégia foi criar uma página na rede social (Facebook), mas que também não atinge o 

referido público, sequer ao público interno do GP já que os técnicos são proibidos de 

acessar redes sociais, especialmente após o Decreto Nº 40.654/201417.  

3.2 1ª Conferência de Comunicação Social da Bahia 

Um ano após a sociedade civil ter entregue o documento “Proposições para um novo 

olhar sobre a comunicação pública na Bahia” que apresentava um panorama sobre a 

situação do setor de comunicação, o Governo da Bahia instituiu, com o Decreto nº 

10.592, de 22 de novembro de 2007, a criação do Grupo de Trabalho (GT) 

“Comunicação”, constituído por entidades da sociedade civil ligadas diretamente a 

área18 para planejar, elaborar a metodologia, acompanhar e sistematizar as discussões da 

1ª Conferência de Comunicação Social da Bahia. Naquele período, ainda que tendo sido 

convidado, o setor empresarial se negou a participar. 

Ao poder público coube a responsabilidade de realizar a atividade, com a atribuição de 

executá-la com toda a infraestrutura e logística necessária, a partir das deliberações 

pactuadas pelo GT Comunicação. Ao movimento social, coube participar da elaboração 

e da mobilização da sociedade civil organizada.  

 

A conferência aconteceu por meio de oito plenárias territoriais (Eunápolis, 

Itabuna/Ilhéus, Vitória da Conquista, Irecê, Juazeiro, Feria de Santana e Salvador), 

envolvendo os 26 Territórios de Identidade composto pelo 417 municípios. Mais de 
                                                
17 “O Decreto Nº 40.654/2014, que dispõe sobre o monitoramento e controle do uso da internet 
corporativa nos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta no âmbito do Executivo estadual... 
Conforme detalhado no artigo 5º, fica proibido nessas unidades "acessar redes sociais, jogos online, 
serviços abertos de mensagens instantâneas, fóruns não profissionais, gincanas e concursos online". A 
inobservância das proibições estabelecidas no decreto serão monitoras pela Agência Estadual de 
Tecnologia da Informação (ATI) que, além de desenvolver ações de monitoramento e controle; deverá 
apresentar relatórios sistemáticos referentes a utilização da internet corporativa à Secretaria de 
Administração do Estado.” (Fonte: Blog de Notícias do Governo do Estado de PE, em 02/05/2014) 
18 Para maiores detalhes e informações sobre as instituições que participaram, sugerimos a leitura do 
artigo “Uma experiência de gestão participativa: o caso da primeira Conferência de Comunicação Social 
da Bahia” da autora, disponível em: 
http://www.interativadesignba.com.br/III_SPSC/arquivos/sessao5/145.pdf 



  
 

2.100 pessoas participaram, representando os segmentos comunitários e alternativos, 

micros e pequenos empresários do interior (aqueles que não se alinhavam a política do 

setor soteropolitano), poder público, trabalhadores e estudantes. Foram definidos quatro 

eixos temáticos para discutir a democratização da comunicação: a) Comunicação e 

Desenvolvimento Territorial; b) Políticas Públicas de Comunicação; c) Comunicação e 

Educação; e d) Cidadania e Novas Tecnologias da Informação e Comunicação. Ao final 

de cada uma destas etapas, foram elaboradas propostas prioritárias de políticas públicas 

e eleitos os representantes para a etapa final, em Salvador. 

 

Além dos representantes territoriais eleitos, a conferência contou com a presença de 

autoridades dos governos federal, estadual e municipal, da sociedade civil organizada, 

de observadores e pesquisadores nacionais. Ao final, foram produzidas a Carta da Bahia 

e as Resoluções, documentos entregues ao poder executivo, que referendavam a vontade 

política de mulheres e homens por um marco regulatório e políticas públicas que 

democratizem a comunicação e tratassem a informação como direito coletivo e difuso.  

 

3.3 Conselho Estadual de Comunicação Social 

O Conselho Estadual de Comunicação Social baiano surge na abertura da etapa estadual 

da Conferência Nacional de Comunicação Social (Confecom/2009), com a assinatura do 

Decreto nº 11.846, de 16 de novembro de 2009, criando o Grupo de Trabalho (GT) com 

a finalidade de elaborar o anteprojeto de lei que o regulamentaria. Este GT, instituído 

pela portaria nº 96, de 01/12/2009, foi formado por quatro membros do Poder Público, 

sendo três da Agecom e um da Casa Civil, e quatro da sociedade civil, sendo um da 

ONG Cipó Comunicação Interativa, um da União Brasileira de Mulheres e, finalmente, 

dois do setor empresarial representado pela Associação Baiana do Mercado Publicitário 

(ABMP-BA). O Coletivo Intervozes participou na qualidade de suplente. 

Um dos grandes problemas enfrentados pelo grupo foi a ausência de experiências sobre 

o tema no Brasil, a exceção do Conselho Nacional de Comunicação. Foram pesquisados 



  
 

projetos de lei dos estados de Alagoas, Amapá, Rio de Janeiro, para além do Nacional19, 

e debates com membros de outros conselhos como os de Juventude, Saúde e Educação.   

 

Durante a elaboração do anteprojeto, as competências e a composição do Conselho 

foram os maiores ponto de conflitos. Como sempre há de existir numa sociedade de 

classes o pilar era a divergência de interesses dos atores. E quanto mais o setor não 

comercial avançava nas discussões teóricas para garantia dos direitos humanos, sociais, 

difusos20
 e coletivos21, a classe empresarial esforçava-se em tentar garantir os mercantis. 

O debate, complexificado pela dicotomia entre estes atores em muitos momentos 

precisou da intervenção do Estado que efetivamente mediou as relações entre os dois 

setores, sociedade civil organizada e empresarial 22 . O espaço de discussão se 

transformou, naturalmente, numa arena de conflitos e o debate polarizado. 

 

Embora os diversos participantes do GT tivessem seus interesses específicos, foi 

possível observar que dois blocos se conformaram ao longo do processo. De um lado, o 

que chamamos de setores mais progressistas, que defendiam direitos coletivos, o critério 

da representatividade para a composição e reconheciam a importância da presença dos 

empresários como um avanço democrático. De outro os setores empresariais que 

tentavam garantir a manutenção dos seus interesses de classe, defendiam a paridade da 

composição (que cada setor tivesse a mesma quantidade de membros) e pensavam a 

comunicação dentro dos limites capitalistas das respectivas organizações. 

 

                                                
19 Até o presente momento, nenhum dos conselhos estaduais está em funcionamento. 
20 Direitos difusos são aqueles onde os titulares são indetermináveis, ainda que possam ser estimados 
numericamente. A relação entre eles é oriunda de uma situação de fato e não jurídica. O objeto da relação 
será sempre igual para todos. Não é possível identificar os lesados e individualizar os prejuízos. Por isso 
tudo é que se afirma: os direitos difusos pertencem a todos, sem pertencer a ninguém em particular. 
21 Direitos ou interesses coletivos são aqueles onde a relação jurídica precisa ser resolvida de maneira 
uniforme para todos. Os titulares são determináveis ou determinados. Normalmente formam grupos, 
classes ou categorias de pessoa. Entre seus titulares ou, ainda, entre estes com a parte contrária, há uma 
relação jurídica, uma situação de direito. Temos o interesse de todos dentro da coletividade, por isso seu 
objeto é indivisível. Os titulares estão unidos por uma situação jurídica, formando um grupo, classe ou 
categoria de pessoas, que deve ser resolvida de modo uniforme. 
22 Cabe o registro de que foi a partir das designações impostas pelo regimento da Confecom (2009), 
diferenciando a sociedade civil em organizada e empresarial, que os empresários locais incorporaram essa 
segmentação e pressionaram os demais a permanecerem com esta classificação. 



  
 

Este ambiente dicotômico provocou uma permanente preocupação, por parte dos setores 

progressistas, com a formação e o aprimoramento do conselho, no sentido de minimizar 

as dificuldades e evitar os equívocos a exemplo da experiência já existente, como o 

Nacional, segundo afirma LIMA: 
O Conselho de Comunicação Social (Lei 8339/1991) foi aprovado 
pelo Congresso Nacional em 1991, mas só foi instalado em 2002, 
como parte de um polêmico acordo para aprovação da Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) que, naquele momento, constituía 
interesse prioritário para os empresários da grande mídia. A proposta 
original (Constituinte de 1987-88) de criação de um “órgão regulador 
independente e autônomo” foi transformada em “órgão auxiliar” que 
deveria apenas ser ouvido quando o Congresso Nacional julgasse 
necessário (Artigo 224)... Vencidos os mandatos de seus primeiros 
membros, houve um atraso na confirmação dos membros para o novo 
período de dois anos, o que ocorreu apenas em fevereiro de 2005. Ao 
final de 2006, no entanto, totalmente esvaziado, o CCS fez sua última 
reunião.  (LIMA, 2010). 
 

Atentos a experiências como esta, havia por parte do setor progressista e do governo a 

preocupação de que o conselho baiano fosse efetivado. Por fim, em 10 de janeiro 2012, 

toma posse o primeiro Conselho Estadual de Comunicação do Brasil, com a finalidade 

de formular a política de Comunicação Social do Estado, observada a competência que 

lhe confere o art. 277 da Constituição da Bahia e o disposto na Constituição Federal. Na 

composição, 27 membros, sendo sete representando o governo e 20 a sociedade civil. 

Segundo o LIMA, o conselho nasce “fazendo história” e 
“deverá, acima de tudo, comprovar que a participação 
institucionalizada de diferentes setores da sociedade, junto ao Estado, 
na formulação e acompanhamento das políticas públicas estaduais de 
comunicação social constitui um avanço fundamental para a 
consolidação democrática em nosso país.” (LIMA, 2012) 

 

4. Considerações Finais 

Este trabalho teve por objetivo analisar os processos de diálogos e conflitos entre o 

Estado e a Sociedade Civil em seus diversos setores, trazendo como paralelo as ações 

compreendidas, direta ou indiretamente (para não dizer conscientes e não conscientes) 

de políticas públicas de comunicação nos estados de Pernambuco e Bahia. 



  
 

De uma maneira geral, foi possível observar ao longo do trabalho que a) a assunção 

deste tema dentro dos referidos Estados se dá de forma inicial, conflituosa para além de 

tardia e, portanto, carece de investimento, especialmente em Pernambuco; b) este debate 

está ainda pouco aprofundado também no seio da sociedade; c) a estrutura do Estado 

ainda está despreparada para o atendimento dos pleitos e diálogos com os movimentos 

da sociedade civil, especialmente no que diz respeito à comunicação e a informação de 

utilidade pública.  

 

De um lado temos o estado pernambucano que politicamente se posiciona contrário a 

acompanhar e permitir que o debate da comunicação enquanto um direito seja instalado, 

ainda que tenha aprovado no corpo de uma lei específica itens que o garanta enquanto 

um direito. Mesmo que este fique solto no meio do conjunto da complexidade das 

demais leis e ações públicas. 

 

De outro, o Estado baiano que como bem afirmou o então secretário da pasta, Robinsom 

Almeida, quando questionado sobre os benefícios oriundos do reconhecimento 

enquanto direito da comunicação, que a primeira Conferência de Comunicação Social 

da Bahia uma referência para o país para além do ineditismo e da participação ativa da 

sociedade civil, propiciou a criação de pelo Estado de instrumentos (conferências e 

Conselho Estadual de Comunicação Social) para elaborar políticas públicas para o setor. 

“A comunicação passou também a ser percebida como uma atividade econômica, que 

precisa do Estado para fomentá-la”. 

 

Nos dois estados, os diversos conflitos23 serviram para exteriorizar, de um lado, a lógica 

de um Estado capitalista e, de outro, como a sociedade de uma forma geral está pouco 

próxima ao debate das políticas públicas e da democratização da comunicação e da 

informação.  

 

                                                
23 O conceito de conflitos latentes e encoberto são tratados por CAVALCANTI e DAGNINO, no artigo 
“os enfoques para o estudo das políticas e o planejamento”. 



  
 

Reconhecer a comunicação como direito humano e social significa compreender a 

dimensão de atuação do mesmo e financiar ações positivas que possibilitem desde o 

acesso à informação à prestação de contas da gestão bem como possibilitar que cada 

cidadão consiga utilizar e acessar todas as políticas públicas que o beneficiem. Saber a 

quem e como recorrer em caso de negação de quaisquer dessas políticas também está no 

campo de atuação desse reconhecimento. 

 

Tecidas todas essas considerações, podemos afirmar que da parte da sociedade civil há 

uma necessidade de uma maior organização setorial para empreender forças que 

pressionem o governo e garantam que as demandas entrem na agenda. Por parte dos 

Estados é fundamental que empreendam esforços e desenvolvam estratégias internas 

que os possibilitem a atender os pleitos da sociedade como um todo, e não apenas de 

setores específicos, conforme a atuação histórica. 
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