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RESUMO 

 

 

 

 

 

A tese tem o propósito de comparar as leis referentes ao audiovisual – especialmente à TV – 

aprovadas entre 2005 e 2015, na Argentina, no Brasil e no Uruguai. A grosso modo, este período 

fica marcado por um certo alinhamento à esquerda, quando diversos países da América do Sul 

foram governados por presidentes progressistas, com maior ou menor estabilidade política, uns mais 

moderados e outros mais combativos. Parte-se de uma discussão sobre ideias e fundamentos da 

democracia, para compreender como a legislação sobre audiovisual pode ser instrumento para a 

democratização da comunicação, num mundo em globalização acelerada. Para tanto, observa-se o 

contexto histórico e político de cada um dos três países, com intuito de assinalar as relações de 

interdependência quanto ao debate e a aprovação destas leis. Ainda que com diferenças quanto à 

duração dos mandatos, programas de governo, posicionamentos hegemônicos no legislativo e outras 

especificidades, Argentina, Brasil e Uruguai, evidenciam certas aproximações na agenda política 

dedicada à comunicação, apesar de diferenças fundamentais quanto aos avanços nas pautas e nas 

leis aprovadas.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

The thesis aims to compare the laws related to the audiovisual - especially TV - approved between 

2005 and 2015 in Argentina, Brazil and Uruguay. Roughly, this period is marked by a certain 

alignment to the left, when several countries in South America were ruled by progressive presidents, 

more or less political stability, more moderate and more combative. Part is a discussion of ideas and 

foundations of democracy, to understand how the law on audiovisual can be an instrument for the 

democratization of communication in a world of accelerating globalization. Therefore, there is the 

historical and political context of each of the three countries, in order to point out the 

interdependence as the debate and approval of these laws. Although with differences in terms of 

office, government programs, hegemonic positions in the legislative and other specifics, Argentina, 

Brazil and Uruguay, show certain approaches on the political agenda dedicated to the 

communication, despite fundamental differences as to advances in guidelines and laws approved. 

 

 

Keywords: Democracy, Law, Audiovisual, Television. 



 

 

RESÚMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tesis tiene como objetivo comparar las leyes relacionadas con el audiovisual - especialmente la 

televisión - aprobados entre 2005 y 2015 en Argentina, Brasil y Uruguay. A grandes rasgos, este 

período está marcado por una cierta alineación a la izquierda, cuando varios países de América del 

Sur fueron gobernados por presidentes progresistas, más o menos estabilidad política, más 

moderado y más combativo. Parte es una discusión de ideas y fundamentos de la democracia, para 

entender cómo la ley de material audiovisual puede ser un instrumento para la democratización de 

la comunicación en un mundo de globalización acelerada. Por lo tanto, existe el contexto histórico y 

político de cada uno de los tres países, con el fin de señalar la interdependencia como el debate y 

aprobación de estas leyes. Aunque con diferencias en la duración de los mandatos, programas de 

gobierno, posiciones hegemónicas en los detalles legislativos y otros, Argentina, Brasil y Uruguay, 

muestran ciertos enfoques de la agenda política dedicada a la comunicación, a pesar de las 

diferencias fundamentales en cuanto a los avances en las directrices y leyes aprobado. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

DO RIGOR NA CIÊNCIA: Naquele Império, a Arte da Cartografia alcançou 

tal Perfeição que o mapa de uma única Província ocupava toda uma Cidade, 

e o mapa do império, toda uma Província. Com o tempo, esses Mapas 

Desmesurados não foram satisfatórios e os Colégios de Cartógrafos 

levantaram um Mapa do Império, que tinha o tamanho do Império e 

coincidia pontualmente com ele. Menos Afeitas ao Estudo da Cartografia, as 

Gerações Seguintes entenderam que esse dilatado mapa era inútil e não sem 

impiedade o entregaram às Inclemências do Sol e dos Invernos. Nos desertos 

do Oeste perduram despedaçadas Ruínas do Mapa, habitadas por Animais e 

por Mendigos; em todo o País não há outra relíquia das Disciplinas 

Geográficas1. (BORGES; MIRANDA,1658, não paginado) 

 

 

O presente trabalho visa estudar as leis referentes à radiodifusão – especialmente à TV – 

aprovadas entre 2005 e 2015, na Argentina, no Brasil e no Uruguai. A grosso modo, este período 

fica marcado por um certo alinhamento à esquerda, quando diversos países da América do Sul 

foram governados por presidentes de orientação progressista, com maior ou menor estabilidade 

política, uns mais moderados e outros mais combativos. Ainda que com diferenças quanto à duração 

dos mandatos, programas de governo e outras especificidades, Venezuela, Bolívia, Equador, 

Paraguai, Chile, Brasil, Argentina e Uruguai. Estes três se destacam por serem – junto com o 

Paraguai – fundadores do Mercosul, importante bloco econômico regional. Entretanto, o Paraguai 

não foi incluído neste estudo por não propor projetos de lei tão significativos para regular a TV e o 

Audiovisual no período estudado. 

A Argentina chamou a atenção do mundo aprovando uma lei para disciplinar os serviços de 

comunicação audiovisual em 2009, apelidada indevidamente de Ley de Medios. Consideramos o 

termo inadequado porque a norma não se refere a todos os meios: não abrange jornais, revistas ou 

livros, não tem como objeto a Internet, embora mencione com brevidade a digitalização em 

convergência com a TV.  Brasil e Uruguai podem ser compreendidos como parte essencial deste 

processo, por serem profundamente interligados historicamente e também em outras dimensões. No 

aspecto econômico são parceiros comerciais importantes, observando que Brasil e Argentina são as 

maiores economias do subcontinente e o Uruguai depende muito de ambos, por fazer fronteira 

apenas com estes dois países; do ponto de vista comunicacional, vale destacar que conteúdos 

audiovisuais brasileiros – em especial produtos televisivos – são muito bem recebidos na Argentina 

e Uruguai. Este último também recebe decisiva influência da Argentina, pela proximidade 

                                                 
1 Citado por Jorge Luis Borges: Suárez Miranda: Viajes de Varones Prudentes, livro quarto, cap. XLV, Lérida, 1658.  
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linguística, cultural e geográfica. Por outro lado, os debates políticos em geral – e especificamente 

acerca da democratização midiática – têm repercussão relevante nos três países: um influencia o 

outro, animando discussões ou causando certa ansiedade em determinados segmentos sociais. É 

possível afirmar que as vitórias eleitorais de Luis Inácio Lula da Silva – assim como as de Néstor e 

Cristina Kirchner ou da Frente Ampla – motivaram grandes expectativas, com sensível repercussão 

geopolítica.  

A escolha do tema ocorreu devido às experiências do pesquisador com Televisão em funções 

como pauteiro, produtor, editor e diretor de programas jornalísticos em televisão e da experiência 

como docente na graduação em Comunicação Social, nas habilitações de Jornalismo, Radialismo, 

Publicidade e Propaganda. Por intermédio destas atividades somadas à coordenação de projetos 

dedicados à pesquisa e à extensão, em parceria com emissoras públicas e privadas, foi possível 

tomar conhecimento de algumas das contradições existentes na indústria da informação e 

comunicação.  

Foram percebidas diferenças consideráveis nos procedimentos, nas estratégias para a 

elaboração dos conteúdos, o que também se faz sentir nos produtos que resultam deste trabalho. As 

matérias que são inseridas nos telejornais são fortemente influenciadas pelas condições sociais em 

que são produzidas, ou melhor, refletem às circunstâncias históricas, sociais, políticas, culturais e 

tecnológicas. A experiência profissional despertou o desejo de conhecer e compreender melhor a 

história e a política da Comunicação Social no Brasil. Foi possível perceber que a Televisão é 

essencial para pensar a sociedade contemporânea, numa relação de interdependência, primordial na 

formulação e no enfrentamento de desafios políticos e problemas coletivos. 

A TV nos fornece interpretações cotidianas da realidade, sem que nos preocupemos tanto 

quanto necessário em interpretar a TV, em sua dimensão tecnopolítica. No caso brasileiro, chama a 

atenção um fato histórico: vinte e oito anos depois que foi promulgada a Constituição, não foram 

regulamentados os artigos que se referem à radiodifusão, atividade regida por concessão pública. Os 

serviços de Rádio e TV ainda são regidos pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, aprovado 

em 1962 (Bolaño, 2007). Tanto na Argentina, quanto no Uruguai, a aprovação das leis se deu por 

caminhos repletos de obstáculos. Trata-se de tema altamente controverso, muitas vezes 

contaminado por debates mistificadores. Ainda assim, as leis sobre Televisão são essenciais, assim 

como leis que ofereçam balizamento jurídico à comunicação como um todo. É importante informar 

que mesmo em países nos quais se verifica forte influência das ideias liberais – como Estados 

Unidos e Grã Bretanha – é feita a regulação das radiodifusão e até mesmo de jornais e revistas2. 

                                                 
2 No caso do Reino Unido, chamou atenção o escândalo envolvendo o jornal News of the World, pertencente a Rupert 
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Os conglomerados comunicacionais interferem de forma decisiva em todas as esferas da 

sociedade contemporânea. Trata-se de um sistema altamente complexo, do qual participam 

diferentes forças: trabalhadores da informação e do entretenimento, o que inclui locutores, diretores, 

atores, jornalistas nas suas diversas especializações, técnicos em áudio, luz, vídeo, internet; o 

público, que é tão diverso quanto a própria humanidade, em suas diferentes faixas de idade e renda, 

com diferentes origens culturais, orientações sexuais, cores de pele, crenças, opções políticas, 

classes sociais; o Estado que – embora seja retratado na figura de um presidente, no Brasil, na 

Argentina e no Uruguai, ou de um primeiro ministro, no Reino Unido – é uma estrutura muito 

ampla, composta pelos poderes executivo, legislativo e judiciário, em níveis federal, estadual e 

municipal, além de autarquias, ministério público, empresas estatais, mistas e ainda concessões 

públicas que atuam no limiar do Estado. Poderíamos incluir nesta listagem as organizações não 

governamentais, as organizações sociais de interesse público, associações, sindicatos, centrais 

sindicais, entre outras instituições. 

 A mídia se propõe a noticiar e entreter tomando esta complexa sociedade como ponto de 

partida para fazer seu trabalho. Entretanto, produtos e processos comunicacionais não podem ser 

tomados como mera expressão da técnica: nem uma postagem em rede social, nem uma nota de 

jornal, nem um programa de TV. Conteúdos e formatos são expressões das subjetividades humanas, 

mas não que qualquer subjetividade: sinalizam de forma muito mais clara de quem tem maior poder 

para controlar, editar, formular grades de programação, determinar linhas editoriais, decidir 

prioridades e lacunas. Na maioria das vezes, os verdadeiros protagonistas no processo em que se 

fabrica a informação são pouco conhecidos. Este grupo é liderado pelos empresários que comandam 

os conglomerados de comunicação, curiosamente, personagens pouco presentes nos jornais, com 

raras exceções. A visibilidade e principalmente abordagens críticas à atuação do empresariado no 

setor quase sempre são inversamente proporcionais ao seu poder. Há uma densa névoa que recobre 

os sistemas midiáticos, impedindo que a sociedade possa dimensionar algumas das contradições que 

pairam sobre este ambiente. Esta névoa torna especialmente traiçoeiros os arrecifes no oceano das 

informações, exigindo maior destreza dos navegantes, principalmente daqueles que desejam se 

contrapor às correntes que levam ao arquipélago do senso comum.  

                                                                                                                                                                  
Murdoch, magnata das comunicações que controla empresas em diferentes segmentos do setor. A publicação se valeu de 

escutas ilegais que atingiram políticos, atores, policiais e membros da família real britânica, motivando uma comissão 

de inquérito comandada pelo Juiz Brian Levenson. Ao final dos trabalhos, foi publicado um relatório propondo 

reformulações drásticas no sistema de regulação referente ao jornalismo impresso. Além disso, propôs que fosse criado 

um órgão regulador, independente da imprensa e do governo. Ver Observatório da Imprensa, acesso em 15 de novembro 

de 2014, disponível em:   

http://observatoriodaimprensa.com.br/news/view/relatorio_leveson_e_os_exemplos_para_o_brasil 
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Poucos estudos têm sido feitos com o intuito de comparar a regulamentação da TV, em 

países como Argentina, Brasil e Uruguai. Não se tem conhecimento de trabalho semelhante que 

tome como objeto as leis de TV e Audiovisual especificamente nos três países, no período estudado. 

Analisar estas três nações se justifica devido às propostas de regulação aprovadas entre 2005 e 2015 

ou em discussão, em que se verificam perspectivas que podem favorecer o fortalecimento da 

Sociedade Civil e do Estado, consolidando garantias democráticas. Torna-se necessário 

compreender as leis como fundamentos para políticas públicas de radiodifusão e como um marco na 

produção de bens simbólicos, essenciais nas relações entre cultura, política e sociedade. As políticas 

e o mercado de radiodifusão, cada vez mais integrado ao mercado comunicacional mais amplo, 

podem ser vistos como elementos preponderantes no processo em que são fabricadas interpretações 

do real. As representações do real – que erroneamente podem ser confundidas com a própria 

realidade – resultam das tensões de um mercado, em que o capital exerce amplo poder. O advento 

da Internet e a digitalização/virtualização da vida não significaram a construção do igualitarismo 

comunicacional. Ao contrário: no reino das Tecnologias da Informação e Comunicação, os grandes 

conglomerados disputam o controle do saber e do informar, sem que a sociedade perceba a 

relevância do problema.  

A pesquisa que realizamos tem o propósito de contribuir para uma compreensão mais ampla 

das contingências que permeiam este processo, num momento em que se debate o interesse público 

na comunicação. Também conserva o interesse de colaborar nos entendimentos quanto à complexa 

relação entre democracia e Mídia, considerando o vasto potencial que a desconcentração do 

mercado audiovisual oferece para alcançar uma noção mais humana de desenvolvimento. 

Há quem confunda deliberadamente regulação com censura. Parece pouco razoável tal 

equívoco, quando a maior parte dos países detêm leis consolidadas sobre TV e Audiovisual. No 

caso brasileiro, o debate público por vezes foi interditado. Parece desafiador falar em comunicação 

pública num país de questionável tradição republicana, em que a regulação é tão pouco resguardada, 

garantida e efetivada. Como são compreendidos o entretenimento e o jornalismo na televisão atual? 

Que diferenças podem ser observadas na produção da informação em emissoras de gestão privada e 

o telejornalismo feito em emissoras tidas como públicas? As concessionárias de televisão devem 

cumprir quais requisitos nos países estudados? Conforme discute Murilo Cesar Ramos (2006). 

 

Concessão de televisão no Brasil não contém obrigações de universalização, nem 

de continuidade. E muito menos de qualidade. E menos ainda de reversibilidade. 

Concessão de televisão no Brasil sequer resulta de relações contratuais extensas e 

detalhadas. Concessão de televisão no Brasil passa longe de qualquer mecanismo 

de regulação estatal, como o é a Federal Communications Commission que, desde 
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1934, regula a exploração comercial de serviço de televisão nos Estados Unidos. 

(RAMOS, 2006, não paginado.) 
 

Estes questionamentos se estendem à Argentina, ao Uruguai, à América Latina e ao Mundo. 

Suas raízes históricas remontam ao surgimento da imprensa, ao desenvolvimento da fotografia, do 

cinema, da telegrafia e da radiodifusão. Nestes tempos digitais, os choques entre interesses 

particulares e coletivos sugerem que as tecnologias não são neutras, sofrem influência do ambiente 

social e político, tornando-se elas mesmas influenciadoras práticas sociais que se fazem no 

cotidiano.  

Como falar em democratização da comunicação num ambiente em que a mobilização social 

e a regulação são frágeis, quando comparadas às necessidades estratégicas dos países? A presente 

pesquisa pode contribuir para que os cidadãos tenham maior percepção acerca dos processos 

destinados à elaboração da informação, instigando a recepção crítica. Isto pode auxiliar para que o 

debate acerca da comunicação seja mais produtivo. Se a comunicação e a informação são direitos 

humanos, como é possível efetivá-los? Como garantir o direito à comunicação sem informações de 

qualidade? O acesso precário à informação é um problema contemporâneo de ordem internacional 

(Macbride, 1980). Discutir a regulamentação a partir de bases democráticas é essencial para garantir 

o amplo acesso à cidadania, à participação. 
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2 CONCEITOS INICIAIS, DELIMITAÇÃO DO OBJETO E CONSIDERAÇÕES 

METODOLÓGICAS 

 

 

Estudar as leis que se dedicam à Televisão, descortinando o contexto no qual se formaram, é 

essencial para compreender a sociedade da informação. Entendemos a Televisão como parte 

indissociável do universo midiático, no qual são vívidos os vínculos entre livros, jornais, Rádio, 

Cinema e TV. Podemos perceber cada um destes como suportes, dotados de linguagens e história 

própria, mas, devemos considerar os hibridismos recaem sobre cada um destes. A transmissão de 

informações por ondas eletromagnéticas não é o único ponto de aproximação entre Rádio e TV. 

Existem confluências tanto em gêneros e formatos, quanto na propriedade das empresas. Do ponto 

de vista legal, é recorrente juntar ambos os meios em uma só norma, principalmente quando nos 

referimos aos serviços que não exigem assinatura. 

Partindo do objeto Televisão, em suas variedades aberta e por assinatura, precisamos 

compreender que se trata porção significativa no universo do Audiovisual, congregando também o 

Cinema, a vídeo-arte, a publicidade Audiovisual, entre outras tradições. Há intenso diálogo, que por 

vezes alcança a divergência radical entre TV e Cinema, numa busca por uma estética própria. Em 

alguns momentos, trataremos das normas mais específicas do Audiovisual que vai além da TV. 

Necessário explicar que tanto na Argentina, quanto no Uruguai, a legislação recebe o nome de Lei 

de Serviços de Comunicação Audiovisual. No caso brasileiro, a lei 12.485 por vezes é tratada como 

lei da TV paga. Aqui, será denominada lei da TV por assinatura, embora também seja um 

dispositivo que interfere diretamente na produção cinematográfica. 

Também é importante considerar que a lei é uma referência para a política, contudo, as 

políticas situam-se num contexto mais amplo dos que as leis. Uma norma pode ser desconsiderada 

na formulação ou na execução de políticas, independentemente de suas qualidades. Ou pode servir 

de esteio para a tomada de decisões, para ações sistêmicas, coordenadas, sejam de natureza 

conjuntural ou até estrutural. Se em termos ideais, a vida em sociedade deveria se pautar pelas leis, 

ainda que com desvios, na realidade tais mecanismos podem se sujeitar ao esquecimento, em função 

de acordos tácitos entre pessoas e segmentos sociais. O poder econômico é um fator determinante 

para compreender a efetividade legal: pessoas ricas têm mais recursos não só para moldar as leis, 

como também para influenciar na adesão ou no desrespeito às normas, bem como na sua revogação. 

Também podem postergar penalidades, discutir punições, questionar critérios ou conquistar anistias.  

Sob outra perspectiva, também é conveniente lembrar que a legislação – ao menos a vigente 
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no Brasil, na Argentina ou Uruguai, nos tempos atuais – não é fruto da providência divina. Neste 

sentido, a lei é resultado da política, e num sentido mais direto é resultado do trabalho realizado por 

representantes políticos no exercício de seus mandatos, mediante as pressões e circunstâncias que os 

cercam. Esta constatação, a princípio evidente, serve para nos fazer pensar em algumas 

contradições: o senso comum tende a compreender a lei como algo sagrado, ou no mínimo 

qualificado, e a política como uma prática contaminada pela corrupção. É comum ouvir que bastaria 

cumprir o que está previsto nos preceitos legais e alcançaremos o paraíso. A isto também se 

relaciona a visão de que a lei é algo estático, quase imutável, uma mera expressão da racionalidade 

e do bom senso. É interessante superar certas ideias, para alcançar as dinâmicas e os processos que 

sustentam ou derrubam preceitos.  

Se a legislação estabelece parâmetros, isto é, regulamenta a comunicação, imperativo 

considerar que a regulação decorre da interpretação do que está nestes parâmetros, motivando a 

elaboração e a efetivação de políticas. As pressões exercidas por diferentes segmentos da sociedade 

alimentam este processo, dependendo do nível de organização, conhecimento, mobilização. 

Também é importante contabilizar os recursos de cada segmento para influenciar na agenda política, 

tendo em perspectiva conflitos e a defesa de interesses contrários por parte de outros grupos.  

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL. 

 

Este estudo visa comparar as leis que regulam a Televisão estabelecidas entre 2005 e 2015 

no Brasil, na Argentina e no Uruguai, considerando aspectos históricos, sociais, econômicos, tendo 

em vista as mudanças estruturais nas Tecnologias da Informação e Comunicação. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Compreender como se dá a elaboração de propostas destinadas à regulação democrática 

da Televisão, em face das tensões entre mercado e Estado, no Brasil, na Argentina e no 

Uruguai.  

 Analisar como a convergência midiática – que reconfigura a TV, a Telefonia e o acesso 

e o uso da Internet – se relaciona com as políticas públicas referentes à radiodifusão, 

nos países estudados.  

 Compreender como as empresas de radiodifusão entendem/aplicam os conceitos de 
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serviço público e comunicação como direito humano.   

Pergunta de pesquisa: Partindo das condições históricas e sociais de cada país, bem como 

as peculiaridades da sociedade civil organizada, quais as semelhanças e diferenças entre as 

propostas de regulamentação da Televisão no Brasil, no Uruguai e na Argentina? 

 

 

2.3 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

As leis e os órgãos relativos à regulação da mídia eletrônica são consideravelmente 

heterogêneos no plano internacional. Observam-se dois paradigmas preponderantes: o europeu, com 

maior presença do Estado; e o estadunidense, sob forte influência liberal e regulação estatal. Nos 

anos 2000, com o incremento da convergência midiática, evidencia-se a dificuldade em separar as 

mídias eletrônicas – Rádio e Televisão – das mídias digitais. A Internet cada vez mais se apresenta 

como meio fértil para o estabelecimento de narrativas transmidiáticas, ora absorvendo e 

suplantando modelos de negócio, processos e produtos, ora abrindo perspectivas e criando novas 

oportunidades. Na Argentina, no Brasil e no Uruguai, torna-se necessário contemplar novas leis 

propostas nos últimos 10 anos, considerando que as três nações vivenciaram períodos ditatoriais e 

processos de democratização. As tensões entre interesses públicos e privados, a convergência 

midiática, os conflitos partidários, as manifestações de movimentos populares figuram entre as 

condições econômicas, tecnológicas, sociais e políticas referentes à regulação. 

Daí a necessidade de compreender os conglomerados de comunicação sob uma perspectiva 

estrutural, historicamente constituída. A relação entre Estado e conglomerados, a divisão do 

trabalho dentro das instituições, a disputa pelos recursos publicitários disponíveis, a tendência à 

concentração mercadológica – entre outros fatores – ajudam a vislumbrar a mutações no campo 

midiático. Se por um lado, os programas são o espectro visível da informação televisiva no âmbito 

da Indústria Cultural, há processos nem sempre evidentes que ajudam a explicar os produtos. Se os 

programas são a unidade semântica na qual se baseia a Televisão, há um conjunto de realizadores 

que conduzem o processo de produção, e uma hierarquia dominada por empresários que escolhem 

quais os conteúdos e formatos ocupam espaço na programação, quais ficam em evidência, quais 

assumem um papel secundário.  

Por outro lado, é importante considerar o papel das narrativas na construção dos conteúdos 

televisivos. A necessidade de contar histórias e em certa medida entreter a audiência explorando os 

mais variados recursos, nos leva aos conceitos de narrativa transmidiática (Scolari, 2008) e 
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convergência digital (Jenkins, 2008). Esta nova realidade aproxima a Televisão da Internet, 

borrando as fronteiras entre os suportes, reconfigurando conteúdos. Novas dinâmicas de audiência, 

novas maneiras de ver televisão exigem que sejam repensados o controle remoto e a grade de 

programação. 

 

2.4 METODOLOGIA 

 

O presente estudo é de perfil qualitativo, baseado numa análise social e histórica do 

ambiente midiático televisivo, propondo comparações entre as políticas públicas dedicadas a 

regulamentação democrática da Televisão. Consideramos as contribuições da Economia Política da 

Comunicação como referencias nesta análise, partindo de trabalhos relevantes na Argentina, no 

Brasil e no Uruguai, bem como estudos realizados em outros países. Por se tratar de um estudo 

comparativo, foi necessário contemplar as distinções entre as leis referentes à Televisão nos três 

países, sem perder de vista semelhanças, contexto histórico e político.  

Para isso, foi importante exercitar constantemente a descrição do objeto, conforme 

recomendam Geraldes e Sousa (2013, p. 59). O exercício serve para fundamentar esta pesquisa, 

como um esforço crítico que não se exime de criticar os próprios limites. Certamente, seria possível 

ampliar o recorte, incluir outros países ou mesmo outros aspectos nesta análise, entretanto seriam 

necessários recursos mais amplos, mais pessoas e mais tempo. A opção por definir as leis como 

objeto nos permite pensar a respeito do que as omissões falam, do que as redundâncias reiteram e 

ocultam. O desafio proposto é que superemos a barreira de uma descrição detalhada e aprofundada, 

para alcançar uma dimensão analítica (Geraldes e Sousa, 2013, p. 59). 

Uma interpretação substancial dos fatos sociais exige constante preocupação metodológica, 

nos encontros e desencontros entre teorias e realidades. Vale lembrar que já em 1910, Max Weber, 

na conferência Sociologia da Imprensa: um programa de pesquisa3, compreende a comunicação 

como tema prioritário para pensar a sociedade daquele tempo. Certamente, Weber ficaria ainda mais 

entusiasmado, ou talvez terrificado, com a dimensão que mídia ostenta hoje, mais de um século 

depois. A complexidade que o fenômeno midiático alcançou torna bem mais robustos os desafios 

metodológicos. Para na extensão do desafio, Weber nos convida a imaginar como seria a sociedade 

moderna sem imprensa: 

 

Pensem como seria então a vida moderna, sem o tipo específico do âmbito do 

público (Publizität) criado pela imprensa. A vida antiga, estimados ouvintes, 

                                                 
3 Acesso em 15/07/2015, disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/article/viewFile/2084/1825>.  
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também tinha seu próprio âmbito do público. Jacob Burkhardt defrontou-se 

espantado com o público na vida helênica, que compreendia a existência total do 

cidadão ateniense, até em suas parcelas mais íntimas. Hoje em dia o âmbito do 

público já não é do mesmo tipo. Resulta interessante, não obstante, perguntar: que 

aspecto tem o público na atualidade e que aspecto terá no futuro, o que se torna 

público por meio da imprensa e o que não? Se há 150 anos o Parlamento inglês 

obrigava os jornalistas a pedir perdão de joelhos diante dele pelo breach of 

privilege, quando informavam sobre as sessões, e se hoje em dia a imprensa, com a 

mera ameaça de não imprimir os discursos dos deputados põe de joelhos o 

Parlamento; então, evidentemente algo mudou, tanto na concepção do 

parlamentarismo como na posição da imprensa. E, nesse caso, também terão que 

existir diferenças locais, por exemplo, quando até o presente havia bolsas 

americanas que punham vidro opalino em suas janelas a fim de que os movimentos 

de câmbio não pudessem ser transmitidos, sequer mediante sinais, ao exterior, e 

quando, por outro lado, vemos os jornais influenciados, entre outros, pela 

necessidade de levar em conta as publicações das bolsas. Sendo assim, não 

perguntamos, fique claro: o que deve tornar-se público? Como todos sabemos, as 

opiniões estão muito divididas sobre esse ponto. Naturalmente, resulta também 

muito interessante averiguar: quais são as opiniões que existem hoje em dia a 

respeito, quais existiam antes, e quem são os que opinam? Isso também pertence ao 

âmbito de nosso trabalho, mas somente enquanto constatação dos fatos. (WEBER, 

2005, p. 14-15) 

  

Em outras palavras, a mídia redefine a noção de público, interferindo diretamente na tomada 

de decisões, na formação das opiniões, nas concepções de mundo. A importância do universo 

comunicacional é tamanha que enseja discussões não só nas diversas disciplinas das ciências 

humanas, mas também nas ciências biológicas ou mesmo nas ciências exatas. A especialização 

científica, objetos e métodos não tinham a mesma definição da atualidade. Weber se preocupava 

mais com outras questões de fundo, como a necessidade de fazer estudos qualitativos e 

quantitativos sobre a imprensa. E também com a necessidade contar com o apoio dos próprios 

jornais, colaborando com os estudos propostos. A pesquisa se tornaria inviável sem a aceitação 

destes. 

É impossível, se por parte dos representantes das empresas editoriais e por parte 

dos jornalistas nos deparamos com a suspeita de que o objetivo da Associação é 

formular críticas moralizantes sobre a situação existente – é impossível, digo, que 

alcancemos nesse caso nosso propósito; porque é impossível alcançá-lo se não 

podemos nos prover, em grande medida, de material procedente precisamente 

desse setor. Nos próximos tempos, os esforços da comissão, que será constituída 

com esse fim, dirigir-se-ão à obtenção da colaboração dos especialistas da 

imprensa. (WEBER, 2005, p. 14) 

 

Partindo da pesquisa documental como técnica básica existe a pretensão de descrever o 

cenário televisivo e o ambiente regulatório, bem como o posicionamento das empresas, elementos 

salutares para compreensão da Mídia. Para tanto, é necessário analisar tanto as leis, como relatórios, 

estudos específicos, ou mesmo comentários formulados por legisladores, ministros, estudiosos. 
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Também é necessário analisar a história da radiodifusão, tendo em vista os desdobramentos 

socioeconômicos do setor.  

Inicialmente, é relevante conhecer os fundamentos midiáticos na Argentina, Brasil e 

Uruguai: quando e como surgiram a TV e o Rádio, quais foram e são os conglomerados 

hegemônicos, como foram estabelecidos os órgãos e as leis que disciplinaram inicialmente o setor.  

A seguir, pretende-se aprofundar a análise quanto ao ambiente regulatório e o atual estado 

das comunicações televisivas nos três países. Na Argentina, em 2009, foi aprovada a Lei de 

Serviços de Comunicação Audiovisual, suscitando um profundo debate acerca dos interesses 

públicos e privados, e dos conflitos partidários. A lei redefiniu os usos do espectro eletromagnético 

e os processos de financiamento, reservando espaços para a radiodifusão privada, governamental e 

comunitária. No Brasil, a lei 12.485/2011, conhecida como da TV paga, ampliou espaços na grade 

para programação nacional, abriu novas perspectivas para investimento, redefinindo a ordem na TV 

por assinatura. No Uruguai, as propostas de regulação democrática da televisão ganharam destaque 

nos debates, levando a aprovação da lei com o compromisso assumido pelo presidenciável Tabaré 

Vasquez em reformar o setor.  

Desta forma, são propostas as seguintes etapas: a) empreender pesquisa bibliográfica para 

traçar um panorama social e histórico da televisão nos três países desde a redemocratização. b) a 

partir da legislação e de documentos, analisar as mudanças normativas e seus impactos no mercado 

televisivo entre 2005 e 2015, considerando tanto as propostas em vigência quanto as principais 

iniciativas em debate, de acordo com impacto e abrangência. c) tomando como parâmetros as 

mudanças organizacionais e resultados gerais em termos de diversidade na programação, avaliar as 

rupturas e continuidades nas TVs públicas, num ambiente de profundas tensões com as emissoras 

privadas. d) contextualizar os dados obtidos e as análises formuladas com o debate internacional 

acerca da regulação televisiva.  
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3 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E POLÍTICOS DA MÍDIA E DA TV. 

 

 

 

Antes da TV Digital e da Internet, imperava a TV Analógica. Antes havia o Rádio. Antes do 

Rádio, o Cinema. Antes do Cinema, a Fotografia, a Imprensa, o Livro. É possível dissociar a TV do 

Telégrafo, do Telefone, do Computador, da Propaganda, da Música, da Física, da Arte? Esta é uma 

cadeia de avanços tecnológicos, produtos culturais, conteúdos, formatos, interesses econômicos e 

políticos. Compreender esta realidade exige perceber e tentar descrever algumas das incontáveis 

relações entre o progresso tecnocientífico, História e Sociedade.  O caráter sintético da TV se faz 

perceber tanto no meio, que nos parece ser um desdobramento de outros, quanto na mensagem, que 

sempre nos chega como uma centelha do real. O meio tecnológico nos apresenta fragmentos da 

realidade, como nos mapas aos quais Jorge Luis Borges faz referência. A Televisão surge movida 

pela ambição de retratar a realidade, o que exige discussão. Se entendermos retratar como oferecer 

uma visão do real – sem negar as limitações e subjetividades inerentes ao processo – isto é possível. 

A nossa compreensão da tecnologia não pode negar as incapacidades das técnicas ou as tensões 

decorrentes dos interesses humanos. 

Ainda que nos apropriemos plenamente das imagens e sons em ultra definição, algo se 

perde: a representação nunca alcança a complexidade do real. Imagens em 4k4 não decifram 

plenamente a vida, o pensamento, o tempo ou a condição humana. A mais poderosa câmera, os mais 

fidedignos microfones, os melhores equipamentos de edição e transmissão estiveram, estão e, ao 

menos num futuro próximo, estarão à mercê das luzes e vicissitudes humanas. A própria ambição 

em aprimorar equipamentos não pode ser dissociada de interesses econômicos: mais do que 

diletantismo ou paixão estética, novas inovações criam novas demandas, despertam nas pessoas o 

interesse em consumir. 

A mensagem sintética da TV é eminentemente narrativa, por vezes descuidando da reflexão. 

Toda narrativa é um jogo de revelações e omissões. Quem narra escolhe protagonistas, 

coadjuvantes, figurantes e também as omissões, os excluídos do conto. Escolhe os fatos a narrar, a 

ênfase, a sutileza e os esquecimentos. O narrador domina o meio audiovisual e o verdadeiro 

narrador é quem define os sentidos das histórias. As narrativas nos conduzem aos formatos de 

                                                 
4 A imagem em ultra definição apresenta 4096 por 2160 pixels o dobro da resolução da alta definição (HD). O pixel é o 

ponto de luz que compõe a imagem.  
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programas, o que, por sua vez, nos leva a uma arqueologia da cultura visual. Programas de auditório 

recriam espetáculos circenses e freak shows; novelas e séries recriam o romance literário e o teatro; 

em lugar da ópera, megaeventos musicais e esportivos reúnem drama, comédia, música, dança, 

mecenas e até mercenários; telejornais remetem ao rádio, ao jornal impresso, à novelização da 

realidade. A TV sintetiza outras formas de comunicar, outras expressões artísticas. Isto pode ser 

observado nos programas, unidade semântica básica da Televisão (Machado, 2000).  

A TV é o império da síntese: é preciso economizar tempo e recursos, disputar a atenção do 

telespectador com um número inimaginável de canais, mídias e com a vida real, onde 

verdadeiramente a vida acontece. No império da síntese, falta análise. Em lugar da interpretação 

contextualizada e diversificada, sobra a notícia básica, a mais simples resposta para as mais 

elementares perguntas. Em lugar da ciência, da cultura e da arte em sua plenitude, sobra o senso 

comum, a cultura mercadológica e o fragmento da arte. Espaços mais generosos são dedicados ao 

entretenimento, em lugar da informação, cada vez mais apresentada sob forma de infotenimento, 

mistura de jornalismo. Estas tendências são fortes, principalmente nas emissoras comerciais, devido 

a complexa relação com a audiência e a publicidade.  

O caráter sintético da TV é compreendido nesta pesquisa de duas formas: como a capacidade 

de resumir aspectos do real e do social; como o enraizamento do meio televisivo nos sistemas 

comunicacionais, culturais, tecnológicos, sociais e políticos a ponto se apresentar como resultado 

destas dimensões. De tão presente, por ser tão constante, talvez seja menos observável, ao menos de 

forma imediata. Ainda assim, a despeito das armadilhas que atraiçoam o entendimento, há a 

necessidade de construir panoramas, vislumbrar os processos históricos e compreender a função da 

TV na narrativa contemporânea. Isto exige grande audácia do espectador, já que emissoras e 

conglomerados televisivos se esmeram em ocultar esta dimensão, sob o manto da tecnologia neutra, 

da ficção desinteressada ou do jornalismo imparcial. É preciso ressaltar que toda apropriação de 

uma tecnologia, toda produção de conteúdo parte de visões, interpretações, interesses específicos. 

Esta ciranda de destruição, diluição, inovação, recriação desperta amor e ódio por um meio 

que demonstrou grande popularidade ao longo do século XX. A partir dos anos 1950, a Televisão 

começou a conquistar uma influência cada vez maior, proporcional aos investimentos crescentes e à 

firme adesão da audiência, que parece ser reconfigurada ou mesmo ameaçada nos dias atuais. 

Enquanto teclam em seus celulares em diferentes redes digitais, atentos aos novos aplicativos e às 

novas redes sociais digitais, crianças e adolescentes de 2015 podem manifestar algum 

estranhamento, ante o fascínio que o meio ainda exerce sobre seus pais e avós. Como será em 2030 

ou em 2100? Imaginar um momento em que a TV – tal qual nos acostumamos a pensar e usar no 
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século XX – se torne obsoleta não é um completo absurdo. Netflix, Youtube, Instagram, Vimeo, 

Facebook, Snapchat e outras plataformas digitais podem absorver a Televisão, reinventando 

estrutura de poder, modelo de negócio, produção de conteúdos e cultura visual. Outras plataformas 

digitais podem assumir o protagonismo, outros modelos de negócio, mas a questão primordial 

permanece: na disputa entre interesse público e interesses privados, qual será o vencedor? Vale 

ressaltar que conflitos entre tecnologias e modelos de negócio não são recentes: se acirram com as 

disputas capitalistas desde o século XIX, ganhando impulso com a globalização. 

 

Um funcionário ambicioso do British Post Office, o correio oficial britânico, Frank 

Scudamore, que já havia criado uma Associação de Poupança dos Correios, tinha a 

firme opinião de que os correios deveriam assumir as companhias de telegrafia. 

Com a Lei do Telégrafo de 1868, os correios realmente as compraram, junto com 

os negócios telegráficos das empresas ferroviárias. A medida foi apoiada pelo 

político liberal W.E. Gladstone (1809-98), então na oposição, mas que logo se 

tornaria primeiro-ministro, assim como pelas Câmaras de Comércio e pela 

imprensa. Contou, porém com uma oposição ardente, apesar de malsucedida, das 

companhias ferroviárias e telegráficas, ligadas intimamente por meio de diretorias 

entrosadas, um precoce e interessante exemplo de concentração de controle na 

mídia. (BRIGGS; BURKE, 2006, p. 142) 

 

 A concentração do poder midiático, instaurada com a consolidação de monopólios e 

oligopólios, é um fenômeno progressivo desde o século XIX, testando os limites da democracia e a 

capacidade do Estado em atender demandas mais amplas da sociedade em contraposição ao Capital.  

O interesse público se manifesta na defesa dos Direitos Humanos, na garantia de 

diversidade, no respeito a culturas nacionais ou regionais, na pluralidade de opiniões, no 

compromisso com a verdade factual, na honestidade intelectual, entre outros aspectos importantes. 

A experiência concreta aponta para o fato de que a Televisão pode se transformar em instrumento de 

autoritarismo pela influência exacerbada de grupos econômicos numa democracia meramente 

formal, por meio de oligopólios e monopólios, ou mesmo quando o poder econômico toma de 

assalto o poder político sem qualquer mediação, numa ditadura clássica. 

Difícil imaginar qualquer sociedade democrática consolidada sem que a TV e o audiovisual, 

num sentido generalista, sejam partícipes desta construção. A efetivação dos Direitos Humanos, da 

Educação e do Desenvolvimento passa necessariamente por uma comunicação democrática, que se 

alimente deste processo e ao mesmo tempo seja fiadora do futuro. A TV democrática – dependente 

de acesso, educação, produção, distribuição, financiamento, estudo e crítica democráticos – se opõe 

de forma radical a preconceitos, exclusões, desigualdades e fundamentalismos contemporâneos.  
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3.1 DEMOCRACIA, SOCIEDADE CIVIL E MÍDIA 

  

 

Compreender a democracia como uma promessa não atingida da modernidade, como 

processo em curso, inacabado e enraizado historicamente é relevante. Embora o conceito nos faça 

relembrar a Grécia Antiga pelos relatos históricos de Heródoto, aplicações mais efetivas, ainda 

assim muito precárias, são bem mais recentes. Os cidadãos atenienses, isto é, os homens com poder 

de decisão eram poucos em contraste com a população em geral. Mulheres, escravos e estrangeiros, 

por exemplo, eram excluídos da participação. Robert Dahl relata as críticas moderadas de 

Aristóteles, que questionava o poder dos pobres para eleger líderes. Também se refere à oposição 

radical de Platão, que preferia um governo dos mais qualificados em lugar da democracia, vista 

como o governo dos ineptos. Curioso observar como estas ideias ainda encontram intensa 

repercussão nos dias atuais5. 

Para Dahl, são quatro as raízes que inspiraram a compreensão contemporânea de 

democracia.  

Para nos ajudar a entender como o amálgama que denominamos "democracia" veio 

a existir, passo a descrever quatro de suas origens mais importantes. Ao fazer isso, 

também apontarei alguns problemas que irão exigir atenção (...). Essas quatro 

origens são: a Grécia clássica; uma tradição republicana derivada mais de Roma e 

das cidades-Estado italianas da Idade Média e da Renascença que das cidades-

Estado da Grécia; a ideia e as instituições do governo representativo; e a lógica da 

igualdade política. (DAHL,2012, p.18) 

 

Estas matrizes repercutiram especialmente após o século XVII. Locke, Montesquieu e 

Rousseau discutiram democracia, pensando nas possibilidades de experimenta-la em nações 

distintas da antiga Grécia. A dificuldade em exercer a democracia direta – a decisão a partir do voto 

proferido por cada cidadão – é solucionada, ainda que de forma imperfeita, pela representação. 

Sartori (1994, 46) comenta que diferentemente da Polis Grega, na qual o povo era uma comunidade 

pequena, com o crescimento populacional, o termo povo passou a designar uma abstração, 

conotando uma ficção jurídica. Interessante destacar que em 1789 a população francesa era 

estimada em 25 milhões6. 

                                                 
5 Há grupos extremistas no Brasil que defendem a exclusão eleitoral de pobres e beneficiários de programas sociais. O 

deputado estadual Aldo Demarchi, do Democratas de São Paulo apregoa que “quem depende do governo precisa ter 

temporariamente o seu título de eleitor suspenso”.  O deputado não expressou opinião quanto a empresários que 

recebem incentivos estatais, ou outros segmentos da população que recebem subsídios do Estado. Disponivel em: 

<http://eleicoes.uol.com.br/2014/noticias/2014/10/29/deputado-defende-que-beneficiario-do-bolsa-familia-seja-

proibido-de-votar.htm>.  
6 Disponivel em: <http://www.worldsocialism.org/spgb/socialist-standard/1980s/1989/no-1019-july-1989/1789-

france%E2%80%99s-bourgeois-revolution>. 
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Em poucas gerações desde Montesquieu e Rousseau, a representação foi 

amplamente aceita pelos democratas e republicanos como uma solução que 

eliminou os antigos limites ao tamanho dos Estados democráticos e transformou a 

democracia, de uma doutrina adequada apenas para as cidades-Estado pequenas em 

rápida extinção, para uma doutrina aplicável aos grandes Estados nacionais da era 

moderna (DAHL, 2012, p.44) 

  

Como é difícil obter consenso em decisões complexas, envolvendo um grande contingente 

de votantes, as decisões são acatadas mediante adesão da maioria. Maioria absoluta – 50% dos 

votantes mais um – ou maioria qualificada – correspondente a 60% ou 3/5 dos votos.  

Ao longo dos séculos XVIII e XIX, a democracia era uma ideia distante, num mundo de 

impérios, em que a ampla maioria da população era analfabeta, num tempo em que as noções hoje 

vulgares de cidadania não eram populares. Entretanto, movimentos políticos como a Revolução 

Francesa, a Revolução Inglesa e a independência dos Estados Unidos, ajudaram a disseminar ideais 

de liberdade e igualdade, essenciais na participação política.  

 

Desenvolveram-se teorias de democracia liberal no final do século XVIII e no 

século XIX, embora elas fossem muito influenciadas pela filosofia política de John 

Locke (1632-1704). Essas teorias costumam ser reunidas num só bloco e chamadas 

de “teoria democrática convencional” e a “teoria democrática radical”. No tipo de 

sistema apoiado pela primeira, o povo desempenha um papel passivo e se limita a 

escolher “negativamente” entre o que os candidatos têm a oferecer. E os 

representantes, uma vez eleitos, têm um grande volume de arbítrio, embora a 

exigência de eleições subsequentes signifique que eles se encontram subordinados, 

em última análise, aos eleitores. Os teóricos democratas convencionais mais 

importantes foram James Madison (1751-1836), na América do Norte, e John 

Stuart Mill (1806-1873), na Grã Bretanha. Em contraste, no modelo de democracia 

da teoria radical o povo tem um papel positivo, propulsor: os candidatos 

respondem a iniciativas políticas do povo, e não ao contrário. Além disso não se 

espera dos representantes eleitos que usem o arbítrio, mas apenas que executem as 

instruções de seus eleitores, em suma, eles não passam de delegados. Entre os 

principais teóricos democráticos radicais contam-se Tom Paine (1737-1809) e 

Thomas Jefferson (1743-1826), e os utilitaristas ingleses Jeremy Bentham (1748-

1832) e James Mill (1773-1836).7 (HOLDEN,1996, p.182). 

 

Abraham Lincoln falava em democracia como um “governo do povo, pelo povo, para o 

povo8”. Entretanto, é notável a diversidade quanto aos modelos de representação, o que aviva 

dúvidas acerca do modelo que melhor representaria os anseios populares.  

Paralelamente a estes debates, nos últimos três séculos, surgiram e se consolidaram diversos 

Estados, isto é, aglomerados de instituições, ao qual cabe o uso da força como instrumento para 

                                                 
7 Barry Holden in Outhwaite e Bottomore (1996, p.182).  
8 Barry Holden in Outhwaite e Bottomore (1996, p.181).  
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garantir a segurança dos indivíduos. A acepção de Estado foi se transformando com a modernidade, 

trazendo novas atribuições referentes à educação, saúde, trabalho, desenvolvimento, lazer, esporte e 

conservação de recursos naturais. A compreensão de que devem haver três poderes – executivo, 

legislativo e judiciário – conservando autonomia e independência conquistou ampla aceitação. 

Ainda assim, há intensa discordância quanto ao papel do Estado na atualidade: há quem defenda um 

Estado amplo, que garanta o bem-estar social atuando intensamente em diversas áreas; há quem 

acredite no Estado mínimo, que permita ampla liberdade aos indivíduos e agentes econômicos. Ao 

liberalismo – em suas vertentes econômica e política – coube um papel revolucionário nos séculos 

XVIII e XIX, o de diminuir tremendamente o poder das monarquias, da aristocracia e da religião.  

Entretanto, tornou-se cada vez mais fulgurante uma nova força sem precedentes: o poder do 

capital, que deu origem a novas forças políticas, advindas do comércio, da indústria ou das finanças. 

A mesma burguesia que se postou como força revolucionária, passa a exercer gradativamente um 

papel conservador, cada vez mais notável no século XX. 

Conforme analisa Immanuel Wallerstein (2002, p.40), a industrialização e a urbanização 

terminaram por unir nas cidades europeias uma massa de trabalhadores em condições 

desesperadoras: o proletariado. Já em 1848, com a “primavera dos povos” teve lugar uma primeira 

mostra dos interesses proletários. O anseio era subverter a ordem capitalista.  

 

Após a Revolução Francesa, deu-se uma aceitação ampla e crescente na Europa de 

dois conceitos que teriam sido considerados estranhos pela maioria das pessoas 

antes da Revolução Francesa. O primeiro acreditava que a mudança política era um 

fenômeno absolutamente normal e presumível. O segundo era que a soberania, a 

soberania nacional, não residia nos governantes ou legisladores, mas sim em algo 

chamado “povo”. Tratava-se não apenas de ideias novas; eram ideias radicais, 

perturbadoras para a maioria das pessoas de propriedades e poder. 

(WALLERSTEIN, 2002, p.40) 

 

A voz proletária soava como uma ameaça cada vez mais próxima. Quanto mais o mundo se 

globalizava sob efeito do capitalismo, mais o trabalho assalariado crescia, aproximando mais e mais 

proletários, forjados no trabalho insalubre, em jornadas estafantes, vivendo em cortiços. Mesmo sob 

intensa repressão imposta pelo Estado Guarda Noturno às greves, às manifestações, às tentativas de 

mobilização, mais e mais trabalhadores se engajavam. Assim, surgem alternativas à repressão. Entre 

1848 e 1917, líderes políticos de diversas nações europeias implantaram. 

 

Um programa de reformas, de reformas racionais, desenhado para responder às 

queixas deste grupo, paliar suas misérias e mitigar sua sensação de alienação. (...) 

Os programas tiveram três componentes principais. O primeiro foi o sufrágio, que 

foi introduzido de maneira cautelosa, mas continuamente expandida em termos de 
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área: mais cedo ou mais trade, todos os homens adultos (e depois mulheres) 

obtiveram o direito de votar. A segunda reforma foi a legislação retificadora dos 

locais de trabalho e os benefícios redistributivos, que mais tarde chamaríamos de 

“Estado do bem-estar social” (ou “previdenciário”). A terceira reforma, se é que 

reforma é aqui palavra adequada, foi a criação de identidades nacionais, em grande 

parte mediante educação primária obrigatória e serviço militar universal (para 

homens).  (WALLERSTEIN, 2002, p.41)  

  

Ainda assim, a convergência entre o capital e Estado gerou graves distorções no processo 

democrático, motivando intensas críticas formuladas pelos comunistas, que chegaram a propor a 

superação do chamado Estado-burguês e a instauração de democracias populares. Este modelo de 

democracia fundava-se na busca pela igualdade social, admitindo para tanto que sob uma revolução, 

é possível colocar no controle do Estado um governo formado por uma vanguarda partidária, 

disposta a conduzir o povo, a sociedade.  

Como na democracia o conceito de igualdade exerce uma função preponderante para o 

exercício da liberdade, a ordem capitalista termina por evidenciar um problema dos Estados 

Liberais: a desigualdade social. O Estado na ordem capitalista não se propõe a eliminar ou diminuir 

drasticamente a desigualdade social ou quando assume esta tarefa com frequência fracassa 

terrivelmente. 

Aqui temos uma cisão histórica importante: liberais e socialistas, a grosso modo, têm visões 

distintas do processo democrático, devido à ênfase que os últimos dão à questão social. Conforme 

esclarece Wallerstein (2002, p. 123), tanto liberalismo, quanto democracia são palavras ônibus, nas 

quais cabem diversos conceitos, a partir das formas como vem sendo aplicadas nos discursos 

políticos nos últimos 150 anos. De forma semelhante, os entendimentos acerca do socialismo 

animaram tanto iniciativas reformistas, no seio das democracias liberais, quanto projetos e 

tentativas de criar democracias populares.  

 Ao fim do século XIX, com a pujança alcançada por algumas organizações socialistas, sob 

o solo fértil da obra marxiana, a esquerda apresenta-se como alternativa cada vez mais relevante nas 

disputas pelo poder. Assim, em 1917, explode a Revolução Russa, abrindo caminho para o exercício 

concreto das democracias populares. A experiência viva do socialismo passou a contagiar o 

imaginário dos marginalizados e assombrar as elites, que se engajaram firmemente na defesa da 

ordem conservadora. A ideia de uma revolução global pareceu plausível, mais do que isso, pareceu 

próxima, quase imediata. Com a consolidação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e com 

a crise capitalista de 1929, a ideia de que socialismo poderia triunfar encantou revolucionários pelo 

mundo. Também a decadência do colonialismo e os conflitos que ocorreram na América Latina, na 

África e na Ásia ajudaram a manter acesa a chama da vitória, que parecia à espera dos oprimidos. 
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Durante a ascensão do nazi-fascismo nas décadas de 1920 e 1930 a ideia de que governos 

totalitários poderiam ser benéficos contava com alguma adesão social. O sentimento de que nações 

se beneficiavam de governos autoritários era aceito por algumas pessoas antes do conflito, diante da 

ideia de que a democracia seria um modelo dado à demagogia, ineficiência e incapacidade 

administrativas, essenciais para superar crises, como a que ocorrera em 1929, conforme comenta 

Amartya Sen (2011, p.355). 

Entretanto, depois de 1945, a percepção de que a democracia seria o paradigma para um 

Estado que levasse bem-estar a uma nação assumiu destaque, de tal forma que mesmo regimes 

autoritários buscavam conservar um verniz democrático. Vale ressaltar o paradoxo exaltado no 

decorrer da Guerra Fria: ditaduras foram implantadas com o argumento falacioso de que serviriam 

para proteger a democracia, como se verificou no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile e em 

diversos outros casos. Considerava-se que o socialismo representava uma ameaça, não só aos 

interesses de quem controla o capital, mas também do indivíduo. E para proteger as liberdades, 

ditaduras foram sustentadas com efusivo apoio estadunidense. 

Em seu estudo aprofundado a partir do liberalismo político, Robert Dahl (2012) demonstra 

que a democracia em Estados-nações, envolvendo grandes contingentes populacionais, voto secreto, 

significativo debate público é uma construção nova, sujeita aos avanços e retrocessos no século XX. 

Numa compreensão liberal, são postos como requisitos básicos da democracia: 1- sufrágio adulto e 

universal; 2- eleições regulares, livres e justas; 3- multipartidarismo; 4- fontes alternativas de 

informação (DIAMOND; MORLINO, 2005). Estes parâmetros são corroborados por Dahl (2009; 

2012). Outra condição essencial é o controle civil sobre os militares (ZAVERUCHA, 2000; 2005), 

estabelecendo uma hierarquia para que os eleitos exerçam o poder conferido pelo povo, conforme 

comenta Silva (2015, p.150-151). Trata-se de conceber a democracia sob o viés institucional, na 

qual existe harmonia e independência entre cada uma das instituições, permitindo que atuem de 

forma republicana. Silva (2015, p. 151) comenta quais são objetivos principais da democracia, de 

acordo com Diamond e Morlino (2005, p. XI) 

 

Promoção de liberdades política e civil, da vontade popular (controle dos cidadãos 

sobre políticas públicas e sobre aqueles que as elaboram e implementam) e da 

igualdade política em relação a direitos e poderes. Entende-se que a concepção de 

qualidade da democracia, por conseguinte, está relacionada diretamente com a 

capacidade de determinado regime oferecer a seus cidadãos liberdade, igualdade 

política e controle popular sobre políticas públicas e policy makers, por meio de 

instituições legítimas e estáveis. (DIAMOND; MORLINO, 2005, p. XI) 
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Tais parâmetros e objetivos podem parecer adequados, no entanto, muitas vezes o que a 

democracia liberal declara como requisitos mínimos, frequentemente se toma como o máximo que 

se pode almejar. Em face dos problemas institucionais, dos dilemas cotidianos – com destaque para 

as relações pouco democráticas entre Mídia e poder – é comum encontrar cidadãos descontentes 

com as práticas políticas, causando desencanto com os ideais democráticos. 

As respostas das garantias liberais às demandas por igualdade social não parecem saciar 

todos os desejos dos pobres, principalmente se entendermos os requisitos mínimos como garantias 

meramente formais. Entre 1945 e 1970, o Estado de bem-estar social se apresentou como alternativa 

à revolução iminente, seduzindo socialistas reformistas a ponto de configurar uma possibilidade 

crível de caminho para a paz social. 

Até os anos 1970, após a Revolução Chinesa, a Guerra do Vietnã e a Revolução Cubana, 

muitos acreditaram que o mundo inteiro seria socialista em poucos anos. Entretanto, nos anos 1980, 

fica evidente a crise dos países comunistas. Problemas econômicos, aliados a negação de direitos 

aos indivíduos levaram ao fim daquilo que Wallerstein chama de “interlúdio socialista”. A distância 

entre as elites dos velhos partidos comunistas e o povo feriu de morte as democracias populares. A 

derrocada da URSS terminou fazendo com que diversos países retornassem à ordem capitalista, 

numa transição que deixou marcas profundas.  

Se tantas reviravoltas aconteceram, tanto suor, tanto sangue beijaram o chão das fábricas, as 

ruas, os campos, não se pode negar lições importantes para aventura humana. A democracia deve 

ser compreendida como um conceito em disputa, que exige reflexões históricas, filosóficas e 

sociológicas, fugindo dos reducionismos corriqueiros. Ao mesmo tempo, se faz necessário pensar a 

democracia em seus vínculos com a experiência concreta, em sua práxis e não apenas enquanto 

abstração. Se as democracias populares do século XX falharam, também se pode qualificar como 

fracasso democracias liberais nas quais a desigualdade social aumenta, solapando direitos humanos, 

em suas dimensões políticas, sociais e econômicas. 

A democracia não é algo dado, ou natural: não pode ser vista de tal forma nem enquanto 

conceito, nem como fenômeno social. Portanto, seria mais adequado entender os países de acordo 

com o nível de seus avanços democráticos, fugindo da oposição simplista. Em outras palavras, 

elencar condições ideais mais ambiciosas para o estabelecimento da democracia – eleições livres 

com voto universal, diversidade de partidos, intenso debate racional público, mecanismos sólidos de 

distribuição de renda, baixa influência do poder econômico, respeito absoluto aos Direitos 

Humanos, poderes realmente independentes, liberdade de opinião, liberdade de imprensa, Mídia 

Democrática – para depois avaliar o quanto determinada nação se aproxima destes parâmetros. 
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Pensar em eleitores, dotados de conhecimento, senso crítico e de autonomia financeira ajuda a 

compor o cenário.  

As reflexões de Dahl (2012) nos sugerem que é preciso pensar cuidadosamente na 

relevância nas condições que podem ser integradas à análise. É difícil imaginar uma democracia 

sólida sem que a Mídia esteja comprometida com a construção e a prática da pluralidade, da 

honestidade intelectual e da crítica profunda. Sem Comunicação e Educação voltadas para o pleno 

exercício democrático, qualquer democracia se torna um formalismo vazio de significado, o que diz 

muito sobre os problemas contemporâneos. Em democracias nas quais a expressão direta da 

vontade popular – eleições, plebiscitos, referendos, consultas públicas, entre outras formas – não 

pode ser ouvida cotidianamente, é preciso garantir representação com alto nível de legitimidade. 

Em condições ideais, esta legitimidade decorreria de intensa participação de eleitores, dotados de 

conhecimento e senso crítico, bem como de processos eleitorais em que as regras atendem 

demandas do cidadão.  

Para Ellen Wood (2011), a democracia precisa ir além de garantias civis básicas, liberdade 

de expressão e de imprensa. Neste aspecto, podemos estabelecer aprofundamentos importantes. Sob 

a ordem capitalista, a liberdade de expressão dos ricos esmaga a liberdade de expressão dos pobres. 

A liberdade imprensa dos ricos pode ser caracteriza de uma forma muito mais ampla do que no 

tempo dos iluministas. Os ricos podem não só editar, distribuir e propagar revistas de sua 

propriedade, mas também cooptar outras publicações, embora com o advento da Internet, isto soe 

obsoleto. Na verdade, não é, pois, a capacidade de financiar, criar e divulgar conteúdos por 

intermédio das redes sociais digitais também depende da renda: é cada vez maior a influência do 

poder econômico nos espaços digitais, como se pode aferir nas estratégias de propaganda aplicadas 

ao Twitter e ao Facebook, por exemplo.  

Os ricos podem difundir suas ideias, sustentando campanhas publicitárias e determinando 

políticas editoriais de emissoras de Rádio e Televisão, isto, quando não são diretamente os donos 

das empresas. Mesmo pensando na promessa da Internet como espaço comunicacional libertário, 

devemos considerar a realidade para além do virtual e do idílico: o espaço digital é colonizado por 

grandes corporações entre as quais ganham destaque Google, Facebook, sem contar com a presença 

de velhas corporações que se adaptaram ao novo sistema midiático. Num sentido mais amplo, está 

sob risco a própria neutralidade da rede – a regra que estipula igualdade de todas as pessoas quando 

acessam a rede, sem que sejam dados privilégios a empresas em detrimento dos cidadãos. Também 

se faz necessária a compreensão do enorme poder de vigilância estabelecido para controlar os 

cidadãos, que pode ser instrumento de entes privados ou governamentais. É preciso enfatizar, 
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portanto, que a Internet é fonte de oportunidades, mas também de grandiosas ameaças para cidadãos 

e para a democracia. 

Voltando ao diálogo com Wood, sua concepção de democracia não admite separações entre o 

econômico e o político, assentando-se na tese de que se trata de um governo essencialmente 

popular, subvertendo a dominação dos ricos (2011). O desafio proposto pelos anticapitalistas é ir 

além das práticas democráticas liberais, muitas vezes, esvaziadas de sentido pelo domínio do capital 

sobre o político. Almejam mecanismos de participação reinventados, em que o cidadão alcance 

liberdade a partir do exercício da igualdade. Para romper com certos entendimentos que parecem 

simplificar as noções democráticas, precisar avançar na análise quanto aos sentidos da participação. 

Mais do que uma presença ocasional e enfraquecida dos cidadãos, é possível experimentar ações 

políticas significativas por parte das pessoas, causando repercussão mais intensas, para além da 

mera representação. Para tanto, evidencia-se a necessidade de condições sociais e econômicas que 

alimentem uma cultura democrática participativa. 

  Não se trata de retomar leituras equivocadas, sacralizadas ou superficiais de Marx, nas 

quais o determinismo econômico ocupa um lugar supremo. A economia não pode ser vista como 

instância na qual se resolvem todos os dilemas humanos. Antonio Spinelli (2015) nos lembra que no 

18 de Brumário, Marx analisa a autonomia que a esfera político-ideológica apresentou, na ascensão 

de Luis Bonaparte. 

Trata-se daquela autonomia que as diversas esferas das relações sociais gozam no 

contexto de uma totalidade articulada por um princípio de unidade: e este princípio 

de unidade não é esta ou aquela atividade isolada (a economia ou a política em si), 

mas a práxis humana, entendida como atividade social de ontogênese e 

autoconhecimento da própria humanidade. O reconhecimento deste ponto evitaria 

muitas controvérsias estéreis a respeito do determinismo econômico na obra de 

Marx e abriria caminho para se reconhecer suas contribuições para uma 

compreensão do campo da práxis política. (SPINELLI, 2015, p.164) 

 

O Estado e o povo podem estar vulneráveis a diversas forças políticas ou econômicas, o que 

ilustra a complexidade da História, disciplina que não se presta, ou não deveria se prestar, a estudos 

lineares e simplistas.  

 Entre o Estado e o cidadão, existe a sociedade civil, isto é, aglomerado de grupos, partidos, 

movimentos sociais, que interferem nas discussões públicas, provocam o governo, pautam o debate 

público. A distinção entre Estado e sociedade civil se torna mais evidente, à medida que se 

consolida a democracia representativa. Quando os representantes ganham maior importância e as 

instituições se consolidam, o Estado se torna mais complexo, mais estruturado e mais forte, ganham 

relevância as estratégias dos indivíduos para influenciar a política.  
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Nos escritos de John Locke e Tom Paine, Adam Smith e Adam Ferguson, estava 

elaborada a ideia de uma esfera da sociedade distinta do Estado e dotada de formas 

e princípios próprios. O crescimento da ciência da economia política – também 

uma realização predominantemente britânica – foi sobremaneira importante para o 

estabelecimento dessa decisão. A maioria destes autores continuou usando a 

expressão sociedade civil em seu sentido clássico (...).  É a Hegel que devemos o 

moderno significado do conceito de sociedade civil. Na filosofia do direito (1821), 

a sociedade civil é a esfera da vida ética interposta entre a família e o estado. Na 

esteira dos economistas britânicos, Hegel vê o conteúdo da sociedade civil 

largamente determinado pelo livre jogo de forças econômicas e indivíduos egoístas. 

Mas a sociedade civil também inclui instituições sociais e cívicas que inibem e 

regulam a vida econômica, levando por um processo inevitável de educação à vida 

racional do estado9. (KUMAR, 1996, p.181) 

 

Portanto, a sociedade civil seria um conjunto de mecanismos devotados a pressionar o 

Estado, orientando-o a adotar determinadas políticas ou a abandonar outras. É comum, atualmente, 

utilizarmos o termo sociedade civil organizada, para caracterizar associações, sindicatos, partidos e 

movimentos com algum nível de formalização. O processo histórico ilustra como a sociedade civil 

se faz presente em democracias vistas como maduras. Na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, a 

mobilização se fez atuante em diversas momentos. É notável a contribuição de Gramsci para 

debater o papel da sociedade civil, que para ele faz parte do Estado Ampliado ou Estado Integral, 

juntamente com a sociedade política.  

Entretanto, é preciso destacar que nos últimos anos uma série de movimentos sem 

organização institucional, sem lideranças num sentido tradicional alcançaram repercussão global. A 

“Primavera Árabe”, em diversos países desde o Norte da África ao Oriente Médio, o 

#OccupyWallStreet, nos EUA, os indignados na Espanha figuram como expressão de um profundo 

mal-estar com Estado, a desigualdade e a opressão. Representam o cansaço com a 

institucionalidade, com agremiações, sindicatos e partidos tradicionais. Em certa medida, tais 

movimentos anseiam por um retorno à democracia direta. 

Habermas (1984) discute as transformações no conceito de “opinião pública”, percebe que a 

influência das informações publicadas assume importância considerável nas correntes de opinião 

referentes aos temas mais variados. Aliás, vale recordar a correlação que Habermas (1984, p.24) 

estabelece entre o desenvolvimento do comércio no fim da idade média e o incremento no fluxo 

informativo, lembrando que as bolsas, os correios e a imprensa surgem mais ou menos na mesma 

época. Os comerciantes necessitavam dominar o fluxo informacional para obter vantagens 

econômicas. Nada mais oportuno do que desenvolver as redes em função dos lucros, tendência 

                                                 
9 Krishan Kumar in Outhwaite e Bottomore (1996, p.181). Sic. 
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mantida e aprofundada em outras etapas do desenvolvimento capitalista. Aqui, convém destacar a 

divisão social: uns detinham e articulavam os conhecimentos, fazendo uso privado e estratégico da 

informação, enquanto outros não detinham o controle dos meios informacionais. Se a informação é 

fruto de um processo orientado política e economicamente por uma elite, a opinião pública é 

construída, de forma majoritária, por interesses privados, ainda que recursos públicos sejam 

capturados e mobilizados neste processo. Assim, ocorre um divórcio entre opinião pública e 

interesse público e a produção da informação deixa de ser orientada por princípios democráticos.  

A economia se tornou muito mais complexa do que era no século XV, com a integração de 

diversos mercados e uma infinidade de novos produtos, sob o controle de grandes conglomerados. 

O capital financeiro orienta o monopólio da informação, isto é, o capital financeiro estabeleceu 

pleno domínio das narrativas, convertendo-as numa só narrativa. As distâncias entre quem tem 

pouco poder ou pouco acesso à informação e quem consegue manifestar pleno controle do 

conhecimento nunca foi tão grande, diante do notável avanço científico, contrastando com 

populações inteiras sem acesso amplo à educação e à informação. Hoje a desigualdade 

comunicacional se torna patente mediante o desnível entre pessoas que não têm onde morar e 

cidadãos que dispõem de uma infinidade de canais televisivos, se apropriam plenamente da Internet, 

consomem livros revistas, ouvem diferentes emissoras de Rádio e tem amplo acesso à educação 

formal. Estas pessoas têm recursos financeiros que permitem frequentar universidades, cursar 

diferentes graduações, pós-graduações, estudar línguas, enquanto outras continuam imersas na 

miséria econômica, social e informacional. A miséria informacional muitas vezes impõe uma 

cultura de subserviência, a ponto de condenar diversas pessoas à subcidadania.  

 

 

 

3.2 COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS 

 

O direito humano à comunicação é salutar para compreendermos as políticas 

comunicacionais nos diferentes países. Trata-se do fundamento sobre o qual se estabelecem todos os 

princípios de regulação midiática, em seu caráter indissociável da Democracia. Vamos retomar 

alguns aspectos históricos acerca deste tema. 

A percepção de que os seres humanos são dotados de direitos começou a ser defendida com 

maior ênfase durante o Iluminismo, período delimitado por Wiliam Edmundson (2006, p. 26) entre 

o começo do século XVII e o final do século XVIII. Para ele, é possível estabelecer correlações 
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entre os métodos experimentais aplicados à observação da natureza – empregados por Francis 

Bacon – e as revoluções estadunidense e francesa. De fato, o racionalismo parece influenciar não só 

as ciências naturais, mas também a sociedade. Ao mesmo tempo, uma visão científica dos 

fenômenos contribui para a valorização do indivíduo humano, em lugar do sentimento religioso, 

que costuma colocar em evidência o destino ou a providência divina. O debate intelectual pulsante 

protagonizado por diferentes pensadores e políticos europeus ou estadunidenses ecoou, 

transparecendo em livros, documentos e também em fatos históricos. Hugo Grocio, Thomas 

Hobbes, Samuel Pufendorf, Immanuel Kant, Rousseau, Montesquieu, Locke e William Paley 

colaboram para consolidar o conceito e difundir a ideia, mesmo apresentando divergências. 

A declaração de independência dos Estados Unidos da América fez menção aos “direitos do 

povo”, auferidos pelas “leis da natureza e do Deus da natureza”. 

 

Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens 

são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre 

estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Que a fim de assegurar 

esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos 

poderes do consentimento dos governados; que, sempre que qualquer forma de 

governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-

la e instituir novo governo, baseando-o em tais princípios e organizando-lhe os 

poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e 

a felicidade10 (EUA, 1776, não paginado) 

 

Entretanto, o grande marco viria com a declaração dos direitos do homem e do cidadão 

votada na França em 2 de outubro de 1789. Garantir a cidadania ao ser humano passava a significar 

maior responsabilidade por parte do Estado, ao menos em termos ideais. É preciso considerar a 

importância geopolítica da França: a cultura e o pensamento francês tinham repercussão por toda 

Europa e pelas colônias nos demais continentes, sob as raízes da globalização. Jean Rivero e 

Hugues Moutouh (2006) destacam as relações entre as duas declarações e as significativas 

contribuições filosóficas iluministas. A frase inicial do “Contrato Social” de Rousseau – “o homem 

nasceu livre” – é semelhante ao primeiro direito. 

 

I Os homens nascem e ficam iguais em direitos. As distinções sociais só podem ser 

fundamentadas na utilidade comum.  

II O fim de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e 

imprescritíveis ao homem.  

                                                 
10 Declaração de independência dos Estados Unidos da América. Disponível em: 

<http://www.uel.br/pessoal/jneto/gradua/historia/recdida/declaraindepeEUAHISJNeto.pdf>. 
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III O princípio de toda a Soberania reside essencialmente na Nação; nenhuma 

corporação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que não emane diretamente 

dela. (FRANÇA, 1789, não paginado). 

 

Logo de início, é apresentada a contradição entre a igualdade, vista como direito nato, e as 

desigualdades sociais, relativas à divisão social do trabalho. Não bastassem as desigualdades 

sociais, temos ainda elementos de ordem cultural, tais como os preconceitos relacionados a gênero, 

crenças, origens, etnia, sexualidade. Marx (p. 16-17, 2007), ao estudar a forma como os judeus eram 

reconhecidos pelos países europeus no século XIX, observa o quanto a dependência do Estados à 

religião cria desigualdades, em detrimento dos Direitos Humanos. Ao mesmo tempo, em nome do 

reconhecimento à soberania de cada nação, o direito internacional assume uma posição secundária. 

Desta forma, a Declaração de Direitos Humanos não possui o atributo de subordinar de maneira 

efetiva regramentos jurídicos e decisões políticas de cada país.    

Fica evidente a intenção de relacionar direitos individuais a questões coletivas, 

imprescindíveis para sedimentar o conceito de nacionalidade em sua acepção moderna. Esta 

proposição viria a ter importantes implicações, com efeitos nem sempre harmônicos. Pensar em 

sociedades democráticas sem cair num falso antagonismo entre a construção de individualidades e 

decisões tomadas pela maioria ainda é um desafio. A influência de Montesquieu serve de contrapeso 

à influência de Rousseau, para Rivero e Moutouh (2006, p.41). A tensão entre liberdade dos 

indivíduos e os interesses coletivos já se verificava naquele momento, prenunciando o dissenso que 

perpassaria a política até os dias atuais. São notáveis as oposições que seguem atuais: entre 

indivíduo e Estado; entre Sociedade x capital; Sociedade civil x Estado; entre indivíduo x Sociedade 

Civil. A declaração não é pautada apenas pela ideia de liberdade individual, mas também pela 

preocupação com os conflitos entre indivíduos exercendo suas liberdades. Noções de autoridade, 

soberania e liberdade coletiva entraram em perspectiva. A grande pretensão era harmonizar 

diferentes interesses, arrefecendo atritos – o que soa como projeto incompleto ao observarmos a 

História Moderna. 

A Liberdade de opinião figura em destaque, ainda que moderada pela lei, sem que se 

problematize a forma como são formuladas as leis. Indissociáveis sãos as liberdades de pensamento, 

opinião e comunicação, fazendo menção à tecnologia mais avançada da época: a possibilidade de 

imprimir livros, jornais e panfletos. A declaração deixava claro que a liberdade incluía o pleno 

acesso aos recursos tecnológicos, um problema ainda atual. 

 

X Ninguém pode ser incomodado pôr causa das suas opiniões, mesmo religiosas, 

contanto que não perturbem a ordem pública estabelecida pela lei. 
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XI A livre comunicação de pensamentos e opinião é um dos direitos mais preciosos 

do homem; todo cidadão pode, pois, falar, escrever, imprimir livremente, salvo 

quando tiver que responder do abuso dessa liberdade nos casos previstos pela lei. 

(FRANÇA, 1789, não paginado). 

 

Este preceito remete ao histórico de obstáculos contra a livre comunicação. Faz pensar na 

censura exercida pela Igreja Católica, materializada no Índex, lista de livros proibidos para os fiéis, 

parte essencial no controle ideológico exercido desde o fim da Idade Média. Para Briggs e Burke 

(2011), o Índex era uma espécie de anticatálogo. Não se tratava de ação isolada: 

 

O desenvolvimento das instituições opostas — em retrospecto, complementares — 

de propaganda e censura pode ter sido conseqüência inevitável da invenção da 

impressão gráfica, mas ambas foram resultado imediato das guerras religiosas do 

século XVI. A propaganda e a censura eram religiosas antes de se tornarem 

políticas. Assim como os impressos ajudaram a garantir a sobrevivência da 

Reforma protestante — tornando impossível suprimir as idéias de Lutero do modo 

como foram aniquiladas as dos hereges medievais —, também a Reforma 

representou um sucesso econômico para os impressores, seja com grande venda de 

panfletos ou, a prazo mais longo, de bíblias em vernáculo. (BRIGGS; BURKE, 

2006, p.91) 

 

Não só a imprensa era fonte de desconforto para o poder. As críticas e as expressões 

dissonantes também partiam de outros segmentos culturais, como o teatro, a pintura, a escultura. 

Isto era essencial ao fazer a ponte entre escrita e oralidade, mundo em que muito poucos sabiam ler 

e escrever. Com o tempo, a tecnologia avançou, se tornou mais barata e a impressão ficou mais 

acessível, a despeito das numerosas tentativas de controle.  

 

Essa explosão de matéria impressa serviu de contexto ao famoso debate sobre 

liberdade de imprensa, do qual participou o poeta puritano John Milton, ao publicar 

o Areopagitica (1644), que atacava a prática de imprensa do Alto Parlamento, e 

defendia a "liberdade de imprimir sem licença": era uma crítica a todo tipo de 

censura, em todos os níveis, afirmando especialmente que todos os homens 

independentes deveriam ser livres para escolher. Ele associava a censura ao 

catolicismo, salientando que os papas tinham "estendido seu domínio sobre os 

olhos dos homens", com a invenção do "novo Purgatório de um índice". (BRIGS; 

BURKE, 2006, p.98) 

 

Contudo, é preciso ser criterioso, ao abordar os fatos históricos. A censura foi usada também 

por protestantes, embora sem tanta organização. Além disso, como o Estado Laico não era a 

tendência preponderante entre as nações, a censura - com influência religiosa ou fins claramente 

políticos – também era exercida por governos. As monarquias também exerciam censura política, a 
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partir do interesse fundamental em se preservar contragolpes e revoluções, além de se proteger de 

ameaças estrangeiras.   

A moderação legal sobre a comunicação, portanto, não é, nem nunca foi neutra. É fruto de 

conjunturas, processos históricos, necessidades políticas, ocultas ou manifestas. A lei é obra 

humana, portanto subjetiva, fruto do trabalho intelectual de indivíduos.  Até a Revolução Francesa o 

poder de legislar era exclusivamente das elites. Mesmo depois, o reconhecimento de liberdades 

civis – a ampliação do direito ao voto, à manifestação, à associação – não foi imediato: foi 

conquistado mediante intensas disputas, que marcaram a construção do Estado de Direito.  

A censura nunca assume seu caráter verdadeiro: o de defender interesses privados a partir da 

instrumentalização de recursos públicos. Por outro lado, é necessário ir além nesta problematização. 

A censura se faz sentir para além do poder estatal, pois o capital detém um poder muito maior para 

difundir e ocultar ideias. A censura exercida pelo capital quase sempre é avassaladora. Diante disso, 

pobres têm seu direito à comunicação prejudicado, em face da capacidade incomensuravelmente 

maior que os ricos têm para publicar e distribuir, comprar jornais, organizá-los em cadeias, 

conglomerados. Esta força se fazia sentir entre os séculos XVIII e XIX e cresceu desde então. Ainda 

que sob aparência diferente, continua a ser adotada no século XX e nos primeiros anos do século 

XXI. Apenas para ilustrar esta constatação, voltemos à mais recente ditadura brasileira. Atentemos 

para a adesão quase generalizada dos jornais e outras empresas de comunicação à ditadura civil 

militar – e em larga medida midiática (Silva, 2014) – bem como para a aceitação da censura e a 

colaboração com o controle autoritário da informação (Kushnir, 2004). O empréstimo de carros para 

a repressão ou a contratação de agentes repressivos por parte de jornais como a Folha da Tarde 

(Kushnir, 2004, p. 2014), entra em choque com a ideia de que jornais sempre se opõem à censura e 

ao autoritarismo. Estes fatos históricos colocam em dúvida o compromisso da imprensa com as 

liberdades de expressão, informação e opinião. Também abalam a ideia de que a Mídia é neutra, 

objetiva ou imparcial, ou ainda a noção de que é defensora intransigente do interesse público e da 

democracia.  

A despeito de avanços e retrocessos, inclusive desencontros entre leis, segurança pública e 

Estado, os Direitos Humanos gradativamente figuraram nas constituições, não só da França, mas 

também de outros países europeus e até da América Latina. Rivero e Moutouh (2006, p. 69) 

dividem esta influência em etapas: o período que vai de 1789 até 1914, caracterizado por governos 

de influência liberal; os anos entre as duas guerras mundiais, de 1918 a 1940, quando se configuram 

a interpretação dos direitos sob a ótica socialista liderada pela União Soviética e a visão liberal, 
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assumida pela Europa e pelos Estados Unidos; e o pós-guerra, quando temos a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948) e a Guerra Fria.  

Desde os anos 1950, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) era uma instituição 

recente em busca de se consolidar, revela-se a preocupação quanto à interdependência entre 

Desenvolvimento, Educação e Comunicação, ainda que de forma rudimentar. Os impactos da II 

Guerra Mundial se faziam sentir fortemente em quase todos os países, mesmo naqueles mais 

distantes do conflito. Despontaram questionamentos quanto aos Direitos Humanos, violados de 

diversas formas, deixando um cenário de morte, doenças, pobreza.  

 O debate acerca do Desenvolvimento, da Educação e da Comunicação sob uma perspectiva 

integrada ganhou novo impulso, trazendo contribuições importantes. Isso se deu mediante a 

percepção de que o maior conflito da história tinha sido resultado de problemas geopolíticos 

decorrentes da competição entre as nações mais poderosas sob a égide do capitalismo/imperialismo, 

tendo como agravante a presença de governos totalitários.  

 A importância de uma imprensa livre para a democracia e o desenvolvimento desponta no 

debate sociológico. Ao relatar as grandes fomes na Índia, especialmente na província de Bengala, 

durante a segunda Guerra Mundial, Sen destaca a função social do jornalismo neste quesito. 

 
A fome coletiva de Bengala em 43, que testemunhei quando era criança, foi 

possibilitada não apenas pela falta de democracia na Índia colonial, mas também 

pelas severas restrições a referências e críticas impostas à imprensa indiana, pela 

prática de silêncio voluntário sobre fome coletiva que os meios de comunicação de 

propriedade britânica escolheram seguir (como parte de um suposto “esforço de 

guerra” por medo de ajudar as tropas japonesas que estavam às portas da Índia, na 

Birmânia). O efeito conjunto do silêncio imposto à mídia e do seguido 

voluntariamente foi evitar o debate público substancial sobre a fome coletiva na 

metrópole britânica, inclusive no parlamento londrino, que não discutiu o desastre 

nem considerou políticas necessárias para enfrenta-lo (isto é, não até outubro de 

1943, quando The Statement o forçou a encarregar-se do assunto). Não havia, 

naturalmente, nenhum parlamento da Índia, durante a administração colonial 

britânica, de fato a política governamental, longe de ser útil, exacerbou a realidade 

da fome coletiva. Não houve combate oficial à fome durante os meses em que 

milhares de pessoas morriam a cada semana. Mais do que isto o desastre se 

agravou. Em primeiro lugar, porque o governo britânico da Índia em Nova Délhi 

havia suspendido o comércio de arroz e outros grãos entre províncias indianas, de 

modo que os alimentos não puderam circular através dos canais legítimos do 

comércio privado, apesar dos preços muito mais elevados dos alimentos em 

Bengala. Em segundo, em vez de tentar enviar a Bengala mais alimentos vindos do 

exterior – a administração colonial de Nova Délhi declarou peremptoriamente que 

não queria fazer isso – a política oficial assumiu a forma de promoção das 

exportações de alimentos bengaleses durante o período. Na verdade, ainda em 

janeiro de 1943, quando a fome coletiva estava prestes a chegar ao fim, o vice-rei 

da índia disse ao governo bengalês: “vocês simplesmente precisam produzir mais 

arroz para mandar ao Ceilão, mesmo que haja escassez em Bengala” (SEN, 2011, 

p. 374) 
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Esta combinação de decisões catastróficas teve desdobramentos adicionais. Tentando 

diminuir o descontentamento nas cidades, autoridades compravam alimentos a preços elevados no 

campo para vender nas cidades, o que acirrou o cenário desolador no meio rural. Os deslocamentos 

militares aumentavam as bocas a serem alimentadas, sem que houvesse crescimento da produção. 

Excesso de demanda, inflação, interferências nocivas do Estado, decisões que ignoravam 

completamente a realidade em sua dinâmica profunda. Eis a face terrível da geopolítica catalisando 

equívocos grandiosos na política regional. A ausência de democracia contribuiu para que mais de 1 

milhão e 300 mil pessoas perecessem de fome. Como uma tragédia tão grande foi possível? Como 

um acontecimento de tal magnitude foi ignorado por lideranças políticas? Isso tem clara relação 

com a ausência de imprensa livre, conforme analisa Sen: 

 

Os jornais bengali de Calcutá protestavam com todo vigor que a censura 

governamental permitia: o protesto não poderia ser muito ruidoso, alegava-se 

então, em razão do conflito e do “moral dos combatentes”. Certamente houve 

pouco eco destas críticas nativas em Londres. A discussão pública responsável 

sobre o que fazer começou apenas nos círculos políticos influentes apenas em 

outubro de 1943, quando Ian Stephens, o corajoso editor do The Statement de 

Calcutá (então de propriedade britânica), decidiu sair da linha abandonando a 

voluntária política do silêncio publicando nos dias 14 e 16 de outubro relatórios 

vívidos e editoriais pungentes. (SEN, 2011, p.375) 
 

É imperativo destacar que situações semelhantes a esta, nas quais crises humanitárias se 

relacionam fortemente com obstáculos ao fluxo informativo e à reflexão, foram frequentes ao longo 

do século XX. China, Coréia do Norte, Etiópia e Brasil passaram por situações parecidas, indicando 

que a comunicação adquire importância fundamental na superação de tragédias humanitárias e 

outros problemas contemporâneos. A partir da sinergia entre Democracia, Comunicação e 

Desenvolvimento seria razoável pensar que tais calamidades estariam condenadas à obsolescência, 

diante dos avanços técnico-científicos aplicados à agropecuária, das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação, do maior acesso à Educação em muitos países. 

Entretanto, as contradições afloram em pleno terceiro milênio. Eis a função social da 

comunicação: denunciar os dilemas sociais, ajudando a problematizar, a apontar suas causas, seus 

efeitos, a partir de reflexões fundamentadas no amplo arco das ciências humanas. Porém, estes 

fundamentos não advêm da simples impressão de letras em papel jornal, mais do que isto: resultam 

de decisões editorais, de compromissos éticos, de um entendimento político da relevância da 

informação na sociedade contemporânea. Para que tais questões sejam postas, é imperativo que a 

sociedade seja educada para a Comunicação e que eduque a Mídia. O debate racional público é – ou 
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deveria ser – ponto de chegada e de partida para o exercício da comunicação, enfatizando-se o seu 

caráter público. 

As contradições entre ideias e realidade concreta se fazem sentir em documentos, informes e 

estudos produzidos internacionalmente desde o fim da segunda Grande Guerra. Oportuno lembrar 

que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada em dezembro de 1948, na 

Assembleia Geral das Nações Unidas. 

Logo no início do texto, são apontados princípios para que a humanidade possa alcançar o 

pleno exercício destes direitos: 

 

A ASSEMBLÉIA GERAL proclama A PRESENTE DECLARAÇÃO 

UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS como o ideal comum a ser atingido 

por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada 

órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do 

ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela 

adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o 

seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos 

dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua 

jurisdição11. (ONU,1948, não paginado) 
 

Os termos Ensino e Educação recebem destaque logo no começo do documento, 

referendando a importância que assumem na regulação das relações sociais. Neste sentido, a 

Educação – familiar, escolar ou pensada a partir de outras instituições – deve ser compreendida 

como elemento estratégico na formação de indivíduos que pratiquem e defendam os Direitos 

Humanos. Importante reafirmar que a Educação também baliza outras questões de relevo na 

contemporaneidade, tais como ação política, trabalho, lazer, ciência, a despeito das omissões e 

limitações pertinentes ao processo educacional. A Educação é um processo social e as sociedades 

estão cada vez mais midiatizadas: a onipresença dos meios infelizmente não está acompanhada do 

uso crítico. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos também alude ao papel da informação na 

atualidade. No artigo XIX, o documento, ainda que de forma difusa, reitera que informação, opinião 

e expressão são direitos. “Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este 

direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir 

informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.” (FRANÇA, 1789, não 

paginado). 

                                                 
11 Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 10/12/1948. Disponível em: 

http://unicrio.org.br/img/DeclU_D_HumanosVersoInternet.pdf. Acesso em 08/05/2014. 

http://unicrio.org.br/img/DeclU_D_HumanosVersoInternet.pdf
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 Torna-se necessário problematizar esta questão: entendendo que o ser humano tem direito a 

informação, opinião e expressão, tratar a mídia em geral e a Televisão em específico 

exclusivamente como negócio cria um conflito de interesses. Ao buscar obsessivamente o lucro, 

empresas diversas vezes sacrificam o interesse público. Estados e organizações internacionais se 

colocam como instâncias mediadoras efetivas, prontas a garantir o exercício pleno destes direitos? 

Vale ressaltar que o mesmo questionamento é válido para o direito à Educação. 

 São inúmeros os obstáculos à plena realização destes direitos, que têm origem não só em 

debilidades estritamente inerentes à Educação, mas também nos conflitos entre interesse público, 

interesses privados e poder político. Cabe questionar a contribuição da Escola neste debate, que leva 

a repensar o lugar desta instituição e seus limites. 

 A Declaração não poderia se omitir quanto ao direito à Educação, assunto abordado no 

artigo XXVI. 

1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos 

nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A 

instrução técnico profissional será acessível a todos, bem como a instrução 

superior, esta baseada no mérito. 
2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 

personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e 

pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância 

e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as 

atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 
3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será 

ministrada a seus filhos. (ONU,1948, não paginado) 
  

Os princípios delineados neste artigo ainda não foram garantidos a toda humanidade. Em 

diversas partes do mundo, o acesso pleno à educação básica permanece restrito, quase 70 anos 

depois. No Brasil, apenas nos últimos 20 anos a universalização da Educação passou se tornar mais 

próxima, embora ainda subsista um número considerável de pessoas fora da Escola. As estimativas 

enumeradas no estudo “De olho nas metas 201412” apontavam para cerca de 3,8 milhões de crianças 

e jovens fora de instituições escolares. 

 Prosseguindo na leitura do artigo, observam-se alusões aos valores humanistas: respeito 

pelos Direitos Humanos e pelas liberdades fundamentais, a compreensão, a tolerância e a amizade 

entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, cultura de paz. Como pensar valores, numa 

sociedade que exige prioridade absoluta para o ensino voltado para o trabalho, o individualismo e a 

competição? Valores humanistas tornam-se abstrações quando a sociedade aposta em ideais 

                                                 
12 Pesquisa realizada pelo movimento Todos Pela Educação. Disponível em 

http://www.todospelaeducacao.org.br//arquivos/biblioteca/de_olho_nas_metas_2011_tpe.pdf. Acesso em 08/05/2014 

http://www.todospelaeducacao.org.br/arquivos/biblioteca/de_olho_nas_metas_2011_tpe.pdf
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atrelados ao individualismo, ao lucro e à fragmentação. Estas contradições criam obstáculos para 

que a TV seja instrumento de difusão e reflexão do humanismo.  

 Para melhor definir apontamentos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi 

formulado o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais13. Ao descrever 

os direitos à alimentação ou à proteção da família, o texto afirma que a Educação é essencial nestes 

quesitos. 

 No artigo 13, o direito a Educação é estabelecido: 

   

1. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda a pessoa à 

educação. Concordam que a educação deve visar ao pleno desenvolvimento da 

personalidade humana e do sentido da sua dignidade e reforçar o respeito pelos 

direitos do homem e as liberdades fundamentais. Concordam também que a 

educação deve habilitar toda a pessoa a desempenhar um papel útil numa sociedade 

livre, promover compreensão, tolerância e amizade entre todas as nações e grupos, 

raciais, étnicos e religiosos, e favorecer as atividades das Nações Unidas para a 

conservação da paz. 
2. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem que, a fim de assegurar o pleno 

exercício deste direito: 

a) O ensino primário deve ser obrigatório e acessível gratuitamente a todos; b) O 

ensino secundário, nas suas diferentes formas, incluindo o ensino secundário 

técnico e profissional, deve ser generalizado e tornado acessível a todos por todos 

os meios apropriados e nomeadamente pela instauração progressiva da educação 

gratuita; c) O ensino superior deve ser tornado acessível a todos em plena 

igualdade, em função das capacidades de cada um, por todos os meios apropriados 

e nomeadamente pela instauração progressiva da educação gratuita; d) A educação 

de base deve ser encorajada ou intensificada, em toda a medida do possível, para as 

pessoas que não receberam instrução primária ou que não a receberam até ao seu 

termo; e) É necessário prosseguir ativamente  desenvolvimento de uma rede escolar 

em todos os escalões, estabelecer um sistema adequado de bolsas e melhorar de 

modo contínuo as condições materiais do pessoal docente. (ONU,1966, não 

paginado) 

 

 Além de retomar noções indispensáveis, há um aprofundamento quanto às prerrogativas dos 

Estados signatários, que devem assumir compromissos mais claros nos diferentes níveis de ensino, 

que incluem gratuidade, universalização e políticas para favorecer a permanência dos educandos 

nas redes de ensino. O documento propõe que ensino superior também deve ser ampliado, com 

instauração progressiva da gratuidade, em contraste com a informação anterior que propunha o 

acesso mediante mérito. Num mundo profundamente desigual, em que até mesmo nos países mais 

desenvolvidos a distância entre pobres e ricos aumenta14, como falar em meritocracia? A pobreza 

                                                 
13 Conforme preâmbulo do documento: “Adotado e aberto à assinatura, ratificação e adesão pela resolução 2200A 

(XXI) da Assembléia Geral das Nações Unidas, de 16 de Dezembro de 1966. Entrada em vigor na ordem internacional: 

3 de Janeiro de 1976, em conformidade com o artigo 27º.” Disponível em: 

<http://www.unfpa.org.br/Arquivos/pacto_internacional.pdf>, acesso em 08/05/2014. 
14 Notícia veiculada no portal Rádio França Internacional faz menção a relatório da Organização para Cooperação e 
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retira oportunidades de acesso à educação, dificultando ou tornando impossível a ascensão social 

para inúmeros cidadãos. 

Depois de 40 anos, os princípios estabelecidos no Pacto ainda parecem distantes das práticas 

em muitos países.  

 

3.Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos 

pais ou, quando tal for o caso, dos tutores legais de escolher para seus filhos (ou 

pupilos) estabelecimentos de ensino diferentes dos poderes públicos, mas 

conformes às normas mínimas que podem ser prescritas ou aprovadas pelo Estado 

em matéria de educação, e de assegurar a educação religiosa e moral de seus filhos 

(ou pupilos) em conformidade com as suas próprias convicções. 

4.Nenhuma disposição do presente artigo deve ser interpretada como limitando a 

liberdade dos indivíduos e das pessoas morais de criar e dirigir estabelecimentos de 

ensino, sempre sob reserva de que os princípios enunciados no parágrafo 1 do 

presente artigo sejam observados e de que a educação proporcionada nesses 

estabelecimentos seja conforme às normas mínimas prescritas pelo Estado. 

(ONU,1966, não paginado) 

 

 

 Aqui, novamente a família é posta em evidência, sendo preservada a liberdade para que 

crenças, convicções e normas morais norteiem a formação dos indivíduos. Fica subentendido que o 

documento ignora os conflitos decorrentes do choque entre visões religiosas conservadoras, valores 

humanistas e ciência, cada vez mais recorrentes na atualidade. Os problemas relativos à homofobia, 

ao machismo, à xenofobia e outras visões de mundo calcadas no preconceito exigem maior atenção. 

 No artigo 14, o Estado é novamente posto a prova, sendo desafiado a planejar políticas 

públicas de longo prazo: 

 

Todo o Estado Parte no presente Pacto que, no momento em que se torna parte, não 

pôde assegurar ainda no território metropolitano ou nos territórios sob a sua 

jurisdição ensino primário obrigatório e gratuito compromete-se a elaborar e adotar, 

num prazo de dois anos, um plano detalhado das medidas necessárias para realizar 

progressivamente, num número razoável de anos, fixados por esse plano, a 

aplicação do princípio do ensino primário obrigatório e gratuito para todos. 

(ONU,1966, não paginado) 

 

 O texto dialoga com uma série de leis e normas brasileiras, entre as quais podemos destacar 

os Planos Nacionais de Educação e as Leis de Diretrizes e Bases. Na América Latina, o Rádio e 

posteriormente a TV foram empregados como ferramentas para a expansão do ensino básico. 

Convém recorrer ao debate internacional acerca da comunicação. 

                                                                                                                                                                  
Desenvolvimento Econômico sobre o crescimento da desigualdade entre os países ricos. 

http://www.portugues.rfi.fr/economia/20141209-desigualdade-nunca-foi-tao-grande-nos-paises-ricos-constata-ocde  

Relatório disponível em: http://www.oecd.org/els/soc/Focus-Inequality-and-Growth-2014.pdf 

Acesso em 02/04/2015. 
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 Ainda nos anos 1950, a Unesco publicou boletim contendo estimativas, comentários, 

gráficos e notícias acerca de experiência educacionais e comunicacionais. Em destaque, estudo que 

traçou panorama da Imprensa, do Rádio e do Cinema no mundo, demonstrando as diferenças de 

acesso aos meios, base das desigualdades nos fluxos comunicacionais por continente. 

 

Antes, quizás, de coger esta edición del Correo estaba usted leyendo alguno de los 

218. 000. 000 de ejemplares de periódicos que aparecen diariamente en todo el 

mundo. Y próximo a usted, en este mismo momento que lee el artículo, haya, 

quizás, alguno de los 100. 000. 000 de aparatos de radio distribuido a través de la 

tierra, y esté usted escuchando una audición musical o un noliciario hablado. Estas 

son, pues, las principales fuentes informativas – junto con el cine – del hombre. 

Allí donde escasean los diarios y revistas, la radio y el ese vienen a suplir a 

aquéllos, proporcionando a los pueblos la instrucción y el solaz necesarios. Por 

primera vez se ha reunido en un solo volumen toda la información concerniente a 

los medios de difusión con que cuenta la prensa, la radio, el cine y la televisión 

mundiales. La Unesco acaba de publicar un libro, sugestivo de apariencia y 

contenido, titulado WORLD COMMUNICATIONS: PRESS, RADIO, FILM (La 

Difusión mundial: Prensa, Radio, Cine), que suministra una visión total de las vías 

de propagación de la noticia y de) pensamiento15.(UNESCO,1950, não paginado) 

 

 As extremas desigualdades na produção, na distribuição e no acesso à informação lançam as 

bases da ignorância no mundo contemporâneo. A negação do direito à informação é ao mesmo 

tempo causa e efeito das exclusões educacional, econômica, científica e política, o que ajuda a 

entender historicamente a ordem mundial, na qual pobreza, fome, doenças e a guerra são 

recorrentes. 

 Entretanto, há que se considerar algumas notícias curiosas no informe16. A pujante indústria 

cinematográfica indiana já revelava sua força em 1950 ao produzir cerca de 250 filmes por ano.   

 

¿Cuál es su conocimiento del nivel informativo de los distintos países ? ¿Sabía 

usted que, después de los Estados Unidos, la lndia es el mayor productor mundial 

de películas de largo metraje, con más de 250 cintas anuales? ¿Que el país del 

mundo que lee mayor número de periódicos-em proporción demográfica-es el 

Reíno Unido, con un diario por cada dos personas? ¿Que en los Eslados Unidos 

existe un aparato de radio por cada otras dos, mientras que en Etiopía sólo hay uno 

por 2. 000 habitantes? Sabremos, también, leyendo atentamente el texto del libro, 

que el mayor productor de películas documentales es el Canadá; que en la Arabia 

Saudita no hay cinematógrafos, por considerarse ello contrario al dogma religioso ; 

que de los 10. 412. 000 aparatos de radio distribuidos por toda Asia, más de 8. 000. 

000 pertenecen al Japón, y que en la U. R. S. S. se publican diarios en más de 70 

                                                 
15 Informe El Correo Unesco, publicado em 1/06/1950. Acesso em 10/05/2015. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000814/081400so.pdf>. 
16 O informe El Correo Unesco, publicado em 1/06/1950. A metodologia deste estudo é assim descrita:  

La compilación de noticias y cifras que integran el volumen, fué realizada bajo la dirección de un joven profesor de 

ciencias políticas, Albert A. Shea, que ha estado estudiando durante varios años los problemas inherentes a la difusión 

por la prensa, la radio y el cine. Tuvo a su disposición todo el material de primera mano recogido por la División de 

Necesidades Técnicas de la Unesco en 43 países, servicio que aspira a extenderse hasta abarcar el mundo entero. 
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lenguas y dialectos diferentes. La Unesco emprendió la redacción de ese volumen a 

demanda de la Subcomisión sobre Libertad de Información y Prensa de las 

Naciones Unidas. Fué preparado por la División de Libertad de Información de la 

Unesco, que trabaja en estrecha colaboración con el organismo anterior. La 

Subcomisión hizo uso del libro em su sesión anual, que tuvo lugar el mes pasado 

en la ciudad de Montevideo17. (UNESCO, 1950, não paginado) 

 

 A concentração de aparelhos radiofônicos nos EUA ou Japão – cerca de oito milhões dos 10 

milhões disponíveis na Ásia – ou a proporção de jornais no Reino Unido indicam a forte relação 

entre desigualdade no acesso à informação, desigualdade econômica e o lugar que as nações 

ocupavam na geopolítica. 

Num mundo em que o poder está concentrado em sociedades com pleno controle da mídia, a 

exclusão midiática naturaliza os perdedores. O simbólico se junta ao econômico: o destacado papel 

assumido pela indústria cultural na economia demonstra a importância que há em participar 

plenamente da mídia na sociedade contemporânea. Daí a relevância de pensar Cinema, Jornalismo, 

Entretenimento, isto é, distintos segmentos da indústria midiática de acordo com as necessidades, 

feições, interesses, culturas de cada país, de cada região, de cada etnia, de cada cidadão. 

Se é difícil pensar em nações isoladas culturalmente, a ponto de fazerem uma comunicação 

completamente desconectada das demais, também é inconveniente para o desenvolvimento de cada 

país e para a humanidade como um todo, estar imerso numa ditadura simbólica, na qual a presença 

esmagadora de conteúdos de uma de um seleto grupo de corporações ou de uma nação hegemônica 

se estabeleça. Isto impede ou ofusca as manifestações locais ou regionais. Aqui a palavra 

esmagadora é mais que metáfora: designa um quadro no qual a concorrência é extremamente 

desigual, impedindo completamente o uso da comunicação a partir de bases plurais, democráticas e 

afinadas com diversidade humana. 

A emergência da mídia na sociedade contemporânea é tão flagrante que a naturalizamos, de 

tal forma que temos dificuldades em coloca-la em perspectiva. Nunca se produziu tanta informação, 

nunca tanta informação foi distribuída pelas estruturas midiáticas. Entretanto, esta difusão 

informativa não se dá a partir de oportunidades iguais. Determinadas pessoas dispõem de amplos 

poderes discursivos, conservam grande visibilidade midiática. Enquanto outras pessoas pouco 

podem falar empregando os meios tecnológicos – Imprensa, Cinema, Rádio, Televisão e mais 

recentemente a Internet – resignando-se a ouvir, receber informações. Publicado em 1950, o boletim 

informativo da Unesco revela estas distorções: 

 

                                                 
17 O informe El Correo Unesco, publicado em 1/06/1950. Acesso em 10/05/2015. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000814/081400so.pdf>. 
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WORLD COMMUNICATIONS: PRESS, RADIO, FILM, comienza, como antes 

se indicara, con una serie de mapas a color, esquemas y cuadros sinópticos que nos 

proporcionan um panorama global dè los diferentes sistemas de medios difusores y 

su extensión por los pueblos de la tierra. La segunda parte nos muestra el volumen 

y la organización nacional de los mismos-número y tirada de los diarios y 

publicaciones periódicas, agencias noticiosas, escuelas de periodismo, distribución 

de las estaciones de radio y de los aparatos receptores, el progreso de la televisión, 

el número  de cines, la producción de películas, la exportación cinematográfica y 

outras informaciones básicas complementarias.La tercera parte consiste en 

numerosos datos-la mayor parte de ellos estadísticos que se esfuerzan por facilitar 

al lector una visión de los niveles de desarrollo informativo en diferentes áreas.En 

una introducción, la Unesco se refiere a sus múltiples esfuerzos por ayudar a que la 

gente aumente y mejore su conocimiento internacional a través de la prensa, la 

radio, el cine y la televisión. (UNESCO,1950, não paginado). 

 

 Em lugar de diminuir, as desigualdades no acesso às Tecnologias da Informação e 

Comunicação se aprofundaram desde os anos 1950. A humanidade se vê diante de grandes 

obstáculos à superação das desigualdades educacionais e ao desenvolvimento humano igualitário. 

 Este cenário, no qual os direitos à comunicação e ao conhecimento não são acessíveis a toda 

humanidade, motivou a realização de conferências e a elaboração de relatórios com o intuito de 

sensibilizar autoridades, lideranças e sociedade como um todo. Assim, no final dos anos 1970, a 

Unesco cria uma comissão para avaliar os problemas da comunicação contemporânea e suas 

relações com a desigualdade, presidida pelo irlandês Sean Macbride18. A comissão produziu o 

relatório intitulado “Um Mundo, Muitas Vozes”, um panorama detalhado, expressando as 

contradições da comunicação no mundo: 

 

El número de televisores há llegado ahora a 400 millones, la mitad de lós cuales se 

encuentran en lós Estados Unidos, mientras que hay 70 millones em la Unión 

Soviética, 26 millones em Japón y 17 millones em El Reino Unido. Em la mayoría 

de lós países desarrollados, el número de televisores se aproxima al número de 

hogares. Em lós países em dasarrollo, em cambio, solo uma pequeña minoria de lós 

hogares puede tener un televisor – em cerca de cuarenta países, sólo 10% de lãs 

famílias tiene um televisor –, y los programas se vem principalmente em lãs 

ciudades. (MACBRIDE, 1987, p.83) 

 

 A Televisão começa a ganhar destaque neste estudo. Ter um aparelho de TV indicava a 

condição social da família nos anos 1970: pessoas de renda média e alta dispunham do aparelho. Já 

as populações pobres, especialmente nos países subdesenvolvidos, raramente dispunham deste bem. 

A desigualdade também se revelava na hora de produzir conteúdos. 

                                                 
18 De acordo com Gomes (2007: 95):  a Comissão Internacional para o Estudo dos Problemas da Comunicação iniciou 

seu trabalho em 1977 e foi integrada por 16 pessoas: Elie Abel (EUA), Hubert Beuve-Méry (França), Elebe Ma Ekonzo 

(Zaire), Gabriel Garcia Mérquez (Colômbia), Sergei Losev (URSS), Mochtar Lubis (Indonesia), Mustapha Masmoudi 

(Tunis), Michio Nagai (Japão), Fred Isaac Akporuaro Omu (Nigéria), Bogdan Osolnik (Yugoslavia), Gamal El Oteifi 

(Egito), Johannes Pieter Pronk (Países Baixos), Juan Somavia (Chile), Boobli George Verghese (Índia), Betty 

Zimmerman (Canadá). 
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Por comparación com la radio, los programas de televisión resultan costosos, y los 

países más pobres han considerado que tienen necessidades más urgentes. Em 

consecuencia, los auditorios de televisión de estos países reciben um material 

importado que puede representar más de la mitad del tiempo de transmisión. En el 

campo de la televisión, mas que em culquier outro, se há expressado la 

preocupación por la dominación cultural. (MACBRIDE, 1987, p.84) 

 

 

 O fato de que algumas culturas conquistavam excessiva visibilidade na TV silenciando 

outras era tido como problema relevante. A dominação cultural já era expressiva nos anos 1970.  

Cinema também é citado no relatório, como fonte essencial de entretenimento e informação. 

 

Junto com la prensa, la radio y la televisión, el cine es una tecnología importante 

para el entretenimiento de las masas, así como para la transmisión de la 

información. Contra lo que suele creerse, Norteamérica y Europa no son los líderes 

de la producción fílmica, como lo son en otros medios. En 1977, el último año para 

el que se dispone de cifras detalladas, la India era el primer productor del mundo, 

con 557 filmes por año, seguida por Japón (337), Francia (222) e Italia (165). En 

total, once países asiáticos producen más de la mitad de las películas de largo 

metraje del mundo. Veintiún países europeos y la URSS producen cerca de un 

tercio, mientras que el resto se reparte entre cerca de veinte países, incluidos los 

Estados Unidos, México, Egipto y Brasil. (MACBRIDE, 1987, p.84)  

 

 No cinema, naquele momento histórico, ainda se preservava uma certa diversidade na 

produção cinematográfica. Entretanto, a televisão já repercutia na distribuição de filmes. Nos países 

desenvolvidos, o público nos cinemas sofria queda com a veiculação de filmes na TV, além da 

oferta de outros formatos. 

 

Mientras que los noticieros y los documentales fílmicos ya no aparecen en la 

pantalla de plata en los países donde está muy difundida la televisión, el cine sigue 

desempeñando un papel importante en la información. Miles de películas 

documentales, educativas y de adiestramiento se producen cada año para la 

televisión, los programas educativos dentro y fuera de la escuela, o los auditorios 

especializados (el comercio, la industria y las actividades culturales). Las 

comunidades y los grupos locales, al igual que los profesionales, están usando en 

sus actividades las películas de 8 mm, 16mm, y especialmente super 8. Las pautas 

de asistencia varían ampliamente por todo el mundo. Hay todavía algunos países, 

aunque cada vez son menos, donde el cine sigue siendo la fuente principal del 

entretenimiento. En la India, por ejemplo, la asistencia aumentó 23% entre 1966 y 

1975, mientras que en el total de Asia bajó 5%, debido sobre todo al hecho de que 

la asistencia se redujo 50% en Japón durante este periodo. Esto no quiere decir que 

los filmes como tales sean menos importantes. Por el contrario, la declinación de la 

asistencia al cine observada en los países de occidente [cerca de 27% en los países 

de la Comunidad Económica Europea (CEE) en un periodo de veinte años] se vio 

compensada por el rápido desarrollo de la televisión. Por ejemplo, un estudio 

realizado recientemente en Francia reveló que la asistencia al cine bajó de 411 

millones en 1957 a 180 millones un decenio más tarde, mientras que un auditorio 

acumulado de casi 4000 millones presenció los 500 filmes exhibidos por la 
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televisión cada año. En otras palabras, mientras que ha disminuido notablemente la 

asistencia al cine, los filmes están llegando a auditorios más grandes gracias a la 

televisión. Es muy problable que la creciente industria de la videocasetera provea 

nuevo impulso a la producción de películas. (MACBRIDE, 1987, p.85) 

 

 O que diriam os autores acerca da confluência entre Cinema e Televisão na atualidade? 

Hoje, estúdios cinematográficos estadunidenses detêm canais de TV por assinatura, controlam 

distribuidoras, conservando sob seu controle a maior parte das salas de cinema. Seria muito 

oportuno um relatório sob os mesmos princípios, adaptando-se para as circunstâncias atuais. 

Entretanto, seria algo difícil de imaginar. O relatório causou tamanho desconforto, que os Estados 

Unidos decidiram se retirar da Unesco. Assim nos anos 1980, a instituição mudou sua orientação, 

adotando uma postura mais moderada. 

 

As Resoluções que resultaram das Conferências Gerais, desse período, 

demonstraram, abertamente, o lugar de fala da UNESCO sobre os problemas 

relacionados à instauração de uma Nova Ordem Mundial da Informação e 

Comunicação. Até a última resolução, em 1989, marcadamente finalizadora do 

debate dentro da Organização, o discurso mostrou uma maturidade que, 

ultrapassando o simples enfrentamento, buscava uma saída para o avanço teórico e 

prático. A publicação do Relatório “Um Mundo, Muitas Vozes” e o lançamento do 

Programa Internacional para o Desenvolvimento da Comunicação (PIDC) 

significaram, respectivamente, o fim de um projeto que vislumbrava colocar a 

ordem vigente em crise; e o início de outro que já não ambicionava transformar as 

estruturas, no máximo tirar delas os resultados mais positivos para a maioria. 

(GOMES, 2007, p.101) 

 

 A ideia de que existe uma interdependência entre liberdade de informação, desenvolvimento 

comunitário, enfrentamento das desigualdades e consolidação democrática ganha considerável 

divulgação, embora os entraves à aplicação deste pensamento permaneçam. 

 

Los medios informativos ponen las ideas e información a disposición de los 

individuos y las comunidades. Pueden actuar como foros y permitir a sus 

audiencias comparar y verificar datos; pueden también ser herramientas al servicio 

de los individuos, que gracias a ellos pueden evaluar la actuación de sus dirigentes 

y  ejercer los derechos democráticos que les corresponden como ciudadanos. En 

este número, El Correo de la UNESCO repasa algunas acciones emprendidas por la 

Organización para ayudar a diferentes países a dotarse de una prensa adaptada a sus 

necesidades específicas, a informarse sobre las dificultades y las soluciones que se 

les ofrecen, a compartir experiencias que contribuyen a ensalzar la cultura de cada 

uno. A través del Sector de la Comunicación y de la Información y de su Programa 

Internacional para el Desarrollo de los Medios de Comunicación (PIDC), la 

UNESCO apoya numerosos proyectos en el mundo entero.19 (UNESCO, 2007, 

p.02) 

                                                 
19 Informe El correo unesco: los medios toman la palabra. Acesso em 10/05/2015. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001502/150227s.pdf>.  
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 É preciso compreender que a liberdade para exercer o pleno direito à comunicação está 

indissoluvelmente vinculada a outras liberdades e a outros direitos. Para além da educação e da 

saúde, a comunicação tem extraordinários desdobramentos econômicos. Significa dizer que uma 

comunicação não democrática afeta até mesmo a sobrevivência dos indivíduos e suas oportunidades 

para conquistar qualidade de vida.  

 

3.3 O MITO DA TECNOLOGIA NEUTRA 

 

 

A desigualdade no fluxo informacional ao longo do século XX é notável, conforme indica o 

Relatório Macbride. Desde sua publicação, há fortes elementos que sustentam a ideia de que a 

concentração de poder na comunicação em geral e na produção audiovisual em particular se 

agravou. A produção de imagens, sons, textos sob o controle dos países desenvolvidos é difícil de 

ser comparada com a informação produzida nos demais países. Esta distorção cria o domínio de 

uma visão de mundo, de uma narrativa, de uma cultura sobre outras, o que ajuda a cristalizar 

preconceitos, diminuindo a compreensão acerca da diversidade cultural humana. Quem detém o 

controle do capital fala mais alto na sociedade contemporânea, pois dispõe de espaços mais 

generosos para imprimir seu pensamento, radiodifundir suas ideias, defender seus interesses na 

arena digital.   

Quem ostenta o poder narrativo manifesta poder político. Não por acaso, em golpes e 

revoluções, jornais e emissoras estão entre os primeiros alvos militares, não só para a divulgação de 

manifestos, mas para que seja negado o poder de fala ao adversário. Obscurecendo realidades, são 

colocados na penumbra diversos debates, problemas e soluções essenciais para questões do mundo 

contemporâneo.  

Esta desigualdade se explica a partir de fenômenos históricos, econômicos, tecnológicos e 

culturais: 

- a desigualdade econômica: países ricos dispõem de capital para investir em novas 

plataformas e em novos modelos de negócio. Ao mesmo tempo, maiores economias podem criar 

maiores mercados consumidores, que correspondem a maiores investimentos em publicidade e 

propaganda, bem como em maior arrecadação de impostos. Estados que detêm maior poder de 

investimento, podem criar políticas que favoreçam emissoras públicas de Rádio e TV, fomentar o 

audiovisual nacional ou mesmo incrementar verbas publicitárias. A crise do cinema brasileiro ao 

longo das décadas de 1980 e 1990 pode exemplificar estes dilemas. Após o milagre econômico 
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experimentado entre o fim dos anos 1960 e o começo dos anos 1970, os choques do petróleo em 

1973 e 1979 causaram forte impacto numa economia dependente de petróleo importado. As 

mudanças na conjuntura global, num contexto de recessão quase generalizada, bem como as 

decisões do governo ditatorial encaminharam a explosão do endividamento público e colocaram a 

economia brasileira sob estagnação e inflação. O cinema brasileiro foi fortemente impactado pelo 

cenário recessivo, pela dependência de insumos importados e pela dependência em relação ao 

Estado. Já a Televisão, continuou a receber investimentos públicos, mesmo diante da crise.  

- O problema tecnológico entra em sinergia com a questão econômica. As maiores 

economias são protagonistas nos processos de pesquisa e desenvolvimento, motivadas por 

investimentos públicos e privados, em grandes mercados dispostos a formar novos hábitos de 

consumo. Nos casos em que surgem inovações técnico-científicas em países de menor expressão 

econômica, a disseminação de inventos é lenta. Exemplo disso é o Padre Landell de Moura que foi 

pioneiro no desenvolvimento do Rádio, mas teve que esperar trinta anos até que o Brasil 

apresentasse um mercado capaz de absorver o Rádio (Ferrareto, 2001). O país acabou absorvendo 

tecnologias, produtos e um modelo de negócio vindo dos Estados Unidos. Em lugar de conduzir, foi 

conduzido. Deixou de criar empregos, desenvolver ciência e tecnologia, disseminar mais 

intensamente sua cultura. Foi perdida uma oportunidade essencial para fortalecer um projeto de 

nação. No cinema, o problema se repetiu: o cinema brasileiro experimentou ciclos desde o começo 

do século XX. Houve uma produção considerável de filmes no Nordeste Brasileiro, nos tempos do 

cinema mudo. Entretanto, com o surgimento do cinema falado, o salto tecnológico exigia novos 

investimentos inviáveis para os pequenos realizadores. 

- O problema cultural se manifesta pelo etnocentrismo. Ideias vagas, não submetidas a uma 

crítica mais profunda, ajudam a sustentar a falsa noção de que a cultura produzida na Europa ou nos 

Estados Unidos seria superior, o que influencia as avaliações quanto aos produtos audiovisuais 

criados no Brasil. A fortíssima influência cultural estadunidense se estabelece em grande medida 

pela disseminação de filmes, programas de TV e formatos importados. A TV brasileira é paradoxal: 

enquanto a Globo produz e distribui conteúdos para todo o território nacional e exporta para 

diversos países, outras emissoras produzem de forma incipiente, priorizando a importação de 

produtos audiovisuais. O Cinema Brasileiro tem uma reserva de mercado ao contrário: filmes 

estadunidenses dispõem da maioria das salas, na maior parte do tempo. Outros filmes estrangeiros 

são pouco vistos tanto no cinema quanto na televisão, quase sempre tendo exibições restritas aos 

festivais, circuitos de arte e aos cineclubes. Há um enorme desconhecimento no Brasil em relação 

ao cinema africano, asiático e até mesmo o europeu, que já experimentou momentos de 
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considerável apelo popular. O cinema argentino – a despeito de prêmios conquistados 

internacionalmente – é pouco visto no Brasil, o que permite dimensionar o descompasso entre as 

noções disseminadas acerca da globalização e a concretude do fenômeno. Outros cinemas latino-

americanos enfrentam problemas ainda maiores de distribuição no Brasil. 

A TV por assinatura reafirma esta tendência: a maior parte dos canais, a maior parte dos 

filmes e séries são provenientes dos Estados Unidos. A produção de conteúdos nacionais ainda está 

muito abaixo de seu potencial, numa programação em que existem numerosos canais de compras, 

religiosos, agropecuários. Canais de jornalismo e de esportes também se destacam, e ainda assim, 

torna-se necessário considerar a predominância de canais jornalísticos estadunidenses como CNN, 

Fox News, Bloomberg, entre outros.  

Aqui se faz necessário perceber a sinergia entre as dimensões econômica, cultural e 

tecnológica: importar produtos audiovisuais pode ser mais vantajoso para emissoras, pois não se faz 

necessário arcar com custos de equipamentos importados em dólar; não é necessário se preocupar 

com formação ou aperfeiçoamento profissional, nem custear salários de roteiristas, atores, diretores, 

iluminadores, sonoplastas, cenógrafos e diversos outros profissionais especializados; torna-se 

dispensável formatar políticas públicas ou cadeias produtivas complexas: em lugar de pensar, 

desenvolver, produzir, formar público, basta simplesmente adquirir produtos que já foram testados 

por outras audiências, tendo seus custos amortizados.  Principalmente quando existe uma defasagem 

histórica na produção nacional e uma tradição em adquirir bens culturais dos Estados Unidos, em 

sua consolidada distribuição de produtos culturais hegemônicos.  

Para entender melhor esta realidade, convêm recordar como Cinema e Televisão se 

configuraram enquanto destacados segmentos industriais, ao longo do século XX. É preciso 

perceber que as interligações entre estas duas dimensões do audiovisual são tantas que é possível 

toma-las como braços de um só corpo.  

A tecnologia cinematográfica já estava estabelecida na última década do século XIX, mas 

foi no século XX que o cinema se impôs enquanto indústria e entretenimento massivo, 

transformando os hábitos da população, modificando as manifestações da indústria cultural: 

 

Durante a "idade de ouro", os maiores cinemas — uma palavra adotada mais tarde 

para designar as salas — se transformariam em glamourosos "palácios de sonhos", 

oferecendo outras atrações além de filmes, inclusive música tocada em enormes 

órgãos Wurlitzer, café e doces em seus bares. Também havia cinemas "pulguentos", 

embora, nos tempos do cinema mudo, eles também tivessem pianistas ao vivo 

acompanhando o filme na tela. Entre 1913 e 1932 o número de cinemas na cidade 

de Liverpool, para tomar apenas um exemplo, aumentou de 32 para 69 (enquanto o 

número de teatros caiu de 11 para seis). Estimava-se em 1932 que pelo menos 

quatro em cada dez pessoas em Liverpool iam ao cinema uma vez por semana; e 
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uma pessoa em cada grupo de quatro ia ao cinema duas vezes por semana. 

(BRIGGS; BURKE 2006, p.171) 

  

 

 Estas transformações repercutiram intensamente no mundo dos negócios, enquanto o 

Cinema deixava de ser uma atividade de pequenos produtores – aventureiros românticos do 

audiovisual – para se tornar um ramo dominado por conglomerados, que concentravam produção, 

distribuição e exibição. 

Enquanto isso, como registrou Gilbert Seldes, autor norte-americano de uma 

análise pioneira sobre o assunto — The Great Audience (1951) —, devagar, mas 

inexoravelmente, a atividade cinematográfica passou das mãos do que chamou de 

"homens agressivos e ignorantes, sem gosto ou tradição, mas com um senso 

altamente desenvolvido de negócios", para as mãos de grandes corporações. Em 

1909, a Provincial Cinematograph Theatres Ltd foi estabelecida na Grã-Bretanha 

com um capital inicial de cem mil libras. Vinte anos mais tarde houve duas grandes 

fusões: a Gaumont-British Picture Corporation (1927), que tinha ligações com a 

Fox Films dos Estados Unidos e possuía 300 cinemas, e a Associated British 

Cinemas (1928), ligada à First National (norte-americana) e à Pathé; esta última 

começou com 28 salas e em um ano tinha 88. Uma terceira companhia surgiu em 

1933, o Odeon Circuit, embora não produzisse filmes. O padrão de filmagem fora 

afetado pela existência das patentes de Edison, nacionais e internacionais. Em 

1908, as dez maiores produtoras e fornecedoras norte-americanas, todas usando as 

patentes de Edison em acordo feito com ele, tentaram formar um conglomerado 

que representaria um monopólio: a Motion Picture Patents Company. Na época, os 

chamados "independentes", termo usado anteriormente com relação à arte e aos 

negócios, tinham chegado a Hollywood. E também Chaplin, que havia trabalhado 

primeiro em Nova York, nos Keystones Studios de Mack Sennett (1888-1960), 

estrelando comédias-pastelão. O primeiro filme de Chaplin em Hollywood, Making 

a Living (1914), rendeu-lhe elogios em todo o mundo e generosos contratos. Não 

poderia haver estrelas sem fãs, e ambos estavam em evidência antes de Hollywood. 

Também no teatro havia os chamados ídolos de matinê. (BRIGGS; BURKE 

2006, p.171) 

 

Quando atentamos para a História, o momento em que a TV tem que enfrentar a Internet 

assume certa ironia. Nos anos 1950, nos Estados Unidos, a Televisão fez com que o cinema 

perdesse público. Novidade, comodidade, custos e atrações mais diversificadas fizeram a diferença. 

 

Uma audiência realmente de massa começava a crescer explosivamente a cada 

semana, enquanto o público de cinema diminuía, apesar da popularidade descrita 

no epíteto "era do cinema" e do difundido slogan de Hollywood: "Os filmes estão 

melhores do que nunca." Em 1953, o presidente Eisenhower escreveu no diário o 

seguinte: "Se um cidadão vai se entediar ao máximo, é mais barato e mais 

confortável ficar em casa e ver televisão do que sair e pagar um dólar por um 

ingresso." A ida média semanal ao cinema caiu de 90 milhões em 1948 para 47 

milhões em 1956. O número de salas de cinema chegou ao auge em 1945, com 20 

mil casas, e depois caiu para 17.575 em 1948 e 14.509 em 1956. De Hollywood, 

algumas tentativas de pressão para que a televisão fosse paga não obtiveram 

sucesso graças ao poder das redes de rádio, embora essa tendência demorasse a se 
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definir. E algumas empresas de cinema se mexeram para garantir concessões para 

televisão. Em 1948, a TwentiethCentury Fox tentou comprar a ABC. Uma das 

saídas, a venda de filmes para empresas de televisão, só foi concretizada em 

meados da década de 1950. (BRIGGS; BURKE, 2006, p. 234) 
 

 O cidadão, na condição de espectador ou consumidor, nem sempre se pergunta a respeito das 

questões econômicas que influenciam os produtos midiáticos. O fato é que por trás de cada filme, 

cada série, cada telejornal há muito mais do que investimento: há modelos de negócio, empresas, 

corporações, relações políticas e econômicas em sinergia. Ao escolher ficar no sofá em lugar de ir 

ao cinema, o cidadão opta por um modelo de negócio em detrimento de outro, o que tem 

consideráveis repercussões na cadeia produtiva.  

 Desenvolvimento tecnológico e modelo de negócio criados com o advento do Rádio foram 

importantes para a consolidação da Televisão. Vale destacar que nos Estados Unidos, na Europa e 

também na América Latina, muitas empresas especializadas em conteúdos radiofônicos passaram a 

atuar no campo da TV. São exemplos desta tendência CBS, NBC e ABC nos Estados Unidos; BBC, 

RAI e RTP na Europa; no Brasil isto aconteceu tanto com a pioneira TV Tupi, quanto com a TV 

Globo.  

 Já nos anos 1920, estavam delimitadas as duas principais tendências quanto ao controle 

econômico da radiodifusão. Na Europa, o protagonismo do Estado no financiamento, nos Estados 

Unidos, a gestão privada, sob regulação do Estado. A BBC se diferenciava pela autonomia em 

relação a governos, mesmo sendo mantida por financiamento público. 

 
Em todos os países interessados no desenvolvimento da radiodifusão, a atividade 

foi deixada para as novas instituições criadas, locais, regionais ou nacionais, que 

cresceram rapidamente na década de 1920. Elas empregavam a mesma tecnologia 

de rádio, mas tinham estruturas diferentes. Algumas eram comerciais; outras, 

controladas pelo governo; outras, ainda, como a BBC, moldada por John Reith 

(1889-1971), não eram comerciais nem controladas pelo governo. Entretanto, 

independentemente de sua estrutura, elas tinham que dividir o que foi chamado de 

"papel de corretagem cultural" com a indústria de gravação de discos, o cinema, as 

artes cênicas, os esportes e "até com os jornais". Cada um desses itens tinha sua 

própria história e organização. O mesmo aconteceu com o que mais tarde seria 

conhecido por telecomunicações. Houve choques antes da fusão, em 1927, do 

Eastern Group, uma corporação poderosa, com a Companhia Marconi, para 

constituir a Cable and Wireless, empresa com um futuro bastante ativo. (BRIGGS; 

BURKE, 2006, p.165) 

 

 Mesmo num mercado em que a radiodifusão permanece sob gestão pública, mobiliza-se uma 

densa rede de empreendedores privados: fornecedores de equipamentos eletrônicos para captação, 

produção e distribuição; fabricantes de equipamentos para o espectador, desde aparelhos receptores, 

a antenas, além de serviços de TV por assinatura e assistência técnica.  
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Em outras palavras, a hegemonia audiovisual estadunidense decorre do poder econômico; do 

acesso fácil a tecnologias a custos menores; da cadeia produtiva altamente desenvolvida, nas quais 

se observa sinergia entre a produção, a distribuição e a propaganda. É preciso também contemplar 

as condições históricas altamente favoráveis aos Estados Unidos e desfavoráveis aos europeus, 

duramente afetados por duas guerras mundiais em seus territórios, exigindo anos de esforços para 

recuperação, enquanto os concorrentes podiam distribuir filmes pelo mundo. Inúmeros criativos do 

audiovisual emigraram para os EUA, fugindo de perseguições políticas, crises econômicas, ou 

simplesmente querendo se estabelecer na maior economia do planeta, na terra das oportunidades.  

A TV estadunidense, que já tinha se beneficiado tecnológica, econômica e artisticamente do 

Rádio, pode se aproveitar de um vasto território preparado pelo cinema: havia demanda por 

entretenimento, conhecimento técnico do texto à atuação, da luz à edição, do figurino ao áudio. 

Havia até mesmo conteúdo disponível para incluir nas grades de programação. 

Talvez seja necessário avaliar ainda outros elementos: a regulação econômica da mídia nos 

Estados Unidos impediu uma concentração ainda maior do mercado audiovisual ao longo dos anos. 

O resultado é que ao longo dos anos existiram diversas emissoras, produtoras, estúdios, 

programadoras, distribuidoras aptas a participar de um mercado em que ocorreram diversos 

momentos de efervescência. Em contrapartida, momentos de concentração mercadológica 

ocorreram, de maneira mais intensa a partir dos anos 1980, impactando a produção.  

Diversos analistas reiteram que estamos vivendo uma nova “Era de Ouro” na Televisão 

Estadunidense, em contraponto a um momento no qual o Cinema estaria embriagado de mesmice. 

Séries de alto potencial dramático, texto inspirador, fotografia ambiciosa, inovação na linguagem e 

direção de arte criteriosa têm sido o abrigo de pessoas talentosas, criadores motivados, fugindo de 

um cinema minguante escravizado pelo lucro.  

Séries como Família Soprano, Breaking Bad, House of Cards, Game of Thrones são 

lembradas como momentos em que a TV pode entreter de maneira mais ousada e criativa. Não seria 

razoável supor que o fortalecimento de cadeias produtivas do audiovisual em outros países poderia 

estimular inúmeras outras produções tão qualificadas quanto estas e ainda dar voz a outras culturas, 

outras visões de mundo, outros debates essenciais para a aventura da cultura humana? Para muitos 

realizadores independentes de grandes emissoras ou grandes produtoras audiovisuais, a resposta é 

sim.  

O meio para isso é pensar em cadeias produtivas diversificadas, com diversos atores em 

condições de buscar a profissionalização, produzir em escala e com qualidade, distribuir seu próprio 

conteúdo por meios diversificados – em múltiplas janelas, conseguindo recursos para novas 
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produções. Esta cadeia depende não somente de pessoas dispostas a realizar projetos audiovisuais 

inovadores. São indispensáveis universidades e escolas de formação técnico-científica, agentes de 

fomento, pesquisadores, críticos, instituições preocupadas com a memória e com a preservação. 

Cada instituição ou pessoa é influenciada por políticas públicas ou pela ausência delas, podendo 

também influenciar no desenvolvimento dessas políticas. A emergência das Indústrias Criativas 

deve ser pensando neste contexto, em que se verifica a estagnação de setores econômicos 

tradicionais, em contraponto com as potencialidades virtualmente inesgotáveis da cultura. O papel 

da Televisão ainda é primordial, mesmo com as transformações contemporâneas, ao abrir maiores 

ou menores espaços para a aquisição de conteúdos que não são produzidos pelas próprias emissoras, 

fator essencial para uma maior ou menor concentração de mercado. Nos capítulos posteriores, nos 

quais se discute especificamente as leis referentes à TV no Brasil, na Argentina e no Uruguai, será 

possível observar que entre as diversas dimensões da democracia, os aspectos culturais e 

econômicos são significativos. 

 

 

3.4 PODER MIDIÁTICO, OPINIÃO E IDEOLOGIA 

 

 

  

 Quando a Internet deixa de ser instrumento exclusivo de técnicos e cientistas e se torna 

acessível a pessoas comuns, entre o fim dos anos 1990 e os anos 2000, a promessa de que o meio 

digital mudaria radicalmente a forma como se pensa a informação e a comunicação ainda era 

confusa. Muitos imaginavam mudanças significativas, mas, se observarmos as transformações 

desde a criação do Youtube, em 2005, estas mudanças parecem ser ainda maiores. Esta rede social 

digital dedicada à difusão de imagens passou a simbolizar uma nova realidade: se antes a Internet 

facilitou a divulgação de textos, músicas e fotos de forma extraordinária, o novo serviço indicava o 

mesmo caminho para o vídeo. Com o passar dos anos, diversos outros meios dedicados a transmitir 

conteúdos audiovisuais se constituíram.  

O problema estava formulado: a Televisão tradicional continuaria a existir? O que se verifica 

é um cenário pautado pela convergência, no qual o velho modelo subsiste, mas, perde espaço 

precioso entre diversos segmentos do público. Primeiro, houve a expansão da TV por assinatura, 

que ocorreu em cada país a seu tempo, de acordo com as condições socioeconômicas e com as 

configurações de mercado. A partir do momento em que a Internet passou a permitir o consumo de 
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conteúdo audiovisual – desde os primeiros anos do terceiro milênio – passou a ser prática comum 

baixar filmes e séries de TV, ou até outros tipos de programas, por meios autorizados ou não. 

Diversos sites, blogs, comunidades em redes sociais, como Orkut, serviram para difundir links para 

baixar filmes antigos ou até lançamentos. Surgiram tecnologias de distribuição que se apropriaram 

das facilidades digitais, entre as quais se destaca o VOD, serviço digital que disponibiliza acesso a 

conteúdos audiovisuais mediante assinatura. Hoje, serviços como o Netflix crescem rapidamente, 

abalando as modelos de negócio e estratégias de programação tradicionais. 

  

O serviço de vídeo sob demanda Netflix tem conquistado o mercado consumidor 

das TVs por assinatura, que perdeu mais de 800 mil assinantes no último ano. 

Conforme pesquisa realizada pela consultoria CVA Solutions, especializada em 

percepção do consumidor, no mesmo período, 11,5% dos assinantes do Netflix 

cancelaram o serviço das operadoras de TV. A redução do interesse pelos pacotes 

de TV fechada ocorre em um período de crise econômica e, ao mesmo tempo, de 

consolidação do streaming no País. De acordo com a Anatel, o número de 

assinantes de TV apresentou redução contínua no último ano, com queda de 4,3% 

dos usuários em abril, comparado a abril do ano passado. No balanço, a agência 

reguladora registra que 18,9 milhões de domicílios permanecem com o serviço. Em 

2015, eram 19,7 milhões. Por outro lado, o Netflix conquistou 6,74 milhões de 

novos assinantes apenas no primeiro trimestre deste ano, ultrapassando os 70 

milhões de contratos em todo o mundo. A companhia não revela os números do 

Brasil, mas estima-se que o país concentre 2,7 milhões dos assinantes.20 

(ALBUQUERQUE, 2016, não paginado) 

 

 As plataformas digitais audiovisuais e provedores de vídeo sob demanda sinalizam que as 

transformações tecnológicas estão acontecendo de forma mais ágil, sem que a sociedade tenha 

realizado debates mais sistemáticos quanto a isso. Mais do que uma nova forma de entretenimento, 

estas estruturas representam apropriações econômicas da tecnologia, com intensas repercussões 

culturais e até mesmo políticas.  

Não se pode negar que as tecnologias ofertam possibilidades e limitações, consequências 

intencionais ou não, benéficas ou prejudiciais. Compreendemos que a tecnologia não é produto 

exclusivo de técnicos, cientistas ou de quem controla os negócios. Em última análise, é um produto 

da sociedade, até pelo sentido atribuído em decorrência de sua utilização. Portanto, para pensar a 

tecnologia em geral e a Televisão de forma específica – nas suas formas tradicionais, ou nas novas 

formas televisuais – precisamos contemplar as indefinições inerentes à dinâmica social. Conforme 

discute Pierre Lévy, devemos nos afastar classificações totalizantes, que conceituam a tecnologia 

como algo essencialmente bom ou mau. Para além de tecnoutopias e tecnofobiais, não se pode 

                                                 
20 Acesso em 10/07/2016, disponível em: 

<http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/nacional/noticia/2016/07/20/netflix-atinge-mercado-das-tvs-por-

assinatura-245158.php>.  
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descartar ambiguidades, contradições ou incongruências que fazem dos espaços virtuais campos de 

disputa. 

 

O processo de metamorfose sociotécnica era lento na maior parte das sociedades do 

passado, seu ritmo acelerou-se há dois ou três séculos, primeiro no Ocidente e 

depois em toda parte. Possui muitas vezes um caráter epidêmico e destruidor para 

“sistemas técnicos” antigos, estáveis em maior ou menor grau, e para as sociedades 

que se organizaram em torno desses sistemas; pois a “técnica”, repetimos, 

encontra-se sempre intimamente misturada às formas de organização social, às 

instituições, às religiões, às representações em geral.  Os “valores” são 

contingentes em um sentido muito profundo, já que estão ligados às estabilizações 

provisórias de múltiplos dispositivos materiais e organizacionais, necessariamente 

suscetíveis de serem reinterpretados, capturados e abandonados por uma infinidade 

de protagonistas. Eis, sem dúvida, o porquê de muitos autores identificarem a 

técnica como uma das causas do mal contemporâneo, eles vêem nela a fonte da 

decadência dos valores aos quais estavam ligados. Mas a técnica é apenas uma 

dimensão, recortada pela mente, do conjunto do jogo coletivo, aquela na qual 

desenham-se as conexões físicas do mundo humano com o universo. A partir do 

momento em que reificamos este ponto de vista em força autônoma podemos 

atribuir a ele, magicamente, uma vida própria, uma responsabilidade sobre as 

dificuldades que assolam a humanidade. Mais quaisquer que sejam os horrores 

cometidos pelas armas avançadas, ou na ocasião de desastres ecológicos, da 

destruição de meios de vida tradicionais, ou do estabelecimento de ambientes 

inumanos, é a coletividade humana que é responsável, por tais agressões contra si 

mêsma e contra outras formas de vida, não uma entidade exterior e separável que 

poderíamos culpar por todos os males, como uma espécie de bode expiatório 

conceitual (LÉVY, 1993, p.194-195). 

 

As diversas questões novas suscitadas pelas novas técnicas exigem abordagens políticas, 

embora segmentos significativos da sociedade nem sempre reconheçam esta urgência, participando 

muito menos do que seria necessário das decisões. Lévy se refere à possibilidade de uma 

tecnodemocracia, por entender que a responsabilidade por definir sentidos, usos, efeitos e defeitos – 

deliberados ou não – cabe à humanidade. Entretanto a carência premente de participação quanto aos 

processos sociotécnicos não está acompanhada das melhores condições para que esta participação 

aconteça. Há segmentos da sociedade que se aproveitam disso, para acentuar seu próprio poder 

decisório em detrimento da Democracia, com a intenção de conservar estruturas tradicionais de 

poder. Esta compreensão colide com certa ideia que pairava sobre a Internet, vista como espaço 

libertário até quando se consolidaram conglomerados digitais ou quando escândalos de espionagem 

vieram a conhecimento público.  

Apenas para exemplificar alguns aspectos desta problematização, podemos relembrar duas 

passagens na história da Televisão no Brasil. A primeira delas foi quando a ditadura escolheu o 

padrão de transmissões em cores. Três modelos foram apresentados: o NTSC, desenvolvido nos 

Estados Unidos; o PAL, originado na Alemanha; o Secam, criado na França (Cruz, 2008). A opção 
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foi por desenvolver uma variação do sistema PAL que pudesse ser captada tanto pelos receptores 

preto e branco, quanto pelos novos equipamentos e assim surgiu o Pal-M. Nota-se que existem 

diversos quesitos relevantes, dignos de adequado debate público, fundamentado em estudos: 

Especificações, infraestrutura de transmissão, política industrial, tempo de transição e até a escolha 

do local para primeira transmissão. Numa ditadura, o debate público foi sufocado. A primeira 

transmissão oficial em cores mostrou ao país a Festa da Uva, em Caxias do Sul, no ano de 1972. 

Não foi coincidência o fato de que o ministro das comunicações Hygino Corsetti nascera naquela 

cidade, nem tampouco, que sua filha de quinze anos desfilasse num carro alegórico da RBS, afiliada 

da Rede Globo (CRUZ, 2008, p. 37).   

Outro momento foi quando surgiu na necessidade de definir padrão de TV Digital no país, 

projeto de elevada importância estratégica, com influência na América Latina, especialmente no 

Cone Sul.  Já estavam estabelecidos três sistemas principais de TV Digital: o estadunidense, o 

europeu e o japonês, com algumas diferenças relevantes entre si. Estes três modelos foram 

divulgados pelo mundo, sendo adotados por diversos países. Entretanto, havia a possibilidade de 

adotar um sistema desenvolvido no Brasil, colocando o país como um polo exportador de 

tecnologia audiovisual. Ao final, a escolha foi pelo padrão Nipobrasileiro para a TV Digital, uma 

variação da tecnologia japonesa, com promessas de intercâmbios técnico-científicos e investimentos 

produtivos. Estes compromissos se perderam no tempo.  

 

Dirigido por el sesgo dominante de la tecnología para la llamada TV digital- las 

normas para la migración se disputaban entre la estadounidense ATSC, la europea 

DVB o la japonesa, ISDB-T-, el tema fue cómodo para el gobierno de Lula, pues 

apelaba a la posibilidad de construir un ‘estándar propio’ (sic) de transmisión, a la 

vez que se ataba a esa búsqueda la posibilidad de una política industrial y otra de 

investigación tecnológica, de la cual participarían las instituciones públicas y 

privadas de investigación y universidades en general. Con eso, se despolitizó en 

Brasil el tema de la TV Digital, de modo que niel gobierno ni importantes segmentos 

de la sociedad civil, como el Foro Nacional por la Democratización de la 

Comunicación (FNDC) vieron que se trataba de un momento importante para la 

revisión del marco político y normativo de las comunicaciones brasileñas, incluidas 

la radiodifusión y las telecomunicaciones. De este modo, el punto principal de la 

política brasileña para las transmisiones digitales de televisión abierta no fue la 

hegemonía de lo comercial sobre lo no comercial; ni la hegemonía comercial de una 

red de televisión sobre las demás, caracterizando un virtual monopolio; tampoco lo 

fue la banalización de la programación, con posibles efectos negativos en los niños y 

adolescentes; ni la ausencia de mecanismos mínimos de regulación sectorial; el 

impacto de la convergencia digital sobre la radiodifusión, en relación con la 

televisión por suscripción y las telecomunicaciones; el impacto de Internet en la 

radio y la televisión, el proselitismo religioso, entre otros temas. El punto principal 

fue la creación de un supuesto sistema japonés-brasileño para las transmisiones 

digitales, en el cual se destacaba un middleware de desarrollo nacional, 

llamado Ginga, capaz de transformar el receptor de televisión digital en un 
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terminal interactivo y así dar acceso a una variedad de servicios públicos, 

entre ellos, y sobre todo, la educación. Sin embargo, en mayo de 2014, el 

Ministerio de Desarrollo de Industria y Comercio (MDIC) lanzó en consulta 

pública una propuesta que altera el Proceso Productivo Básico (PPB) de los 

teléfonos inteligentes para eliminar el requisito de que estos dispositivos sean 

producidos con Ginga para la interactividad en la TV digital, dejando en 

evidencia la pérdida de tiempo que implicó el esfuerzo de desarrollo de aquél 

middleware21. (RAMOS, 2014, p.114) 

 

 

 Em ambas as situações, comprovamos que decisões acerca de tecnologias dependem de 

aspectos políticos e econômicos, podendo fazer parte de estratégias voltadas para o 

desenvolvimento, a despeito das conotações controversas que o conceito de desenvolvimento pode 

assumir. Cabe questionar se tais estratégias são exitosas, ou mesmo se contemplam a 

sustentabilidade e a democracia, aproximando os benefícios da maior parte da população e 

mitigando possíveis efeitos negativos para a sociedade e para o meio ambiente.  

 Se é verdade que a Televisão se consolidou mundialmente como um meio poderoso de 

difusão informacional, agregando audiência e investimento publicitário de forma espetacular, não se 

pode negar a diversidade das críticas dirigidas a ela. A TV foi associada ao rebaixamento de padrões 

culturais, ao aumento da violência, aos problemas familiares e emocionais, aos maus hábitos que 

interferem na saúde, ao consumismo, à obesidade infantil. Isto não impediu que a TV construísse 

uma visão sólida autoelogiosa, quase uma hagiografia.   

Difícil negar os impactos da Televisão na sociedade e na política contemporânea, bem como 

sua influência nem sempre em clara sintonia com o interesse público. Difícil encontrar estudos ou 

mesmo opiniões fundamentadas que sustentem a ideia de que a Televisão é imparcial, objetiva, 

isenta ou ainda que a TV tenha pouca repercussão nos debates públicos.  

O debate entre Nixon e Kennedy, nos anos 1960; a edição do debate entre Collor e Lula nas 

eleições de 1989; o caso do relatório BBC sobre as armas de destruição em massa no Iraque;  

Importante retomarmos as concepções de Adorno quanto à ideologia: 

 

Mas a própria função das ideologias torna‐se manifestamente cada vez mais 

abstrata. A suspeita dos antigos críticos culturais se confirmou: em um mundo onde 

a educação é um privilégio e o aprisionamento da consciência impede de toda 

maneira o acesso das massas à experiência autêntica das formações espirituais, já 

não importam tanto os conteúdos ideológicos específicos, mas o fato de que 

simplesmente haja algo preenchendo o vácuo da consciência expropriada e 

desviando a atenção do segredo conhecido por todos. No contexto de seu efeito 

                                                 
21 “El Ministerio de Desarrollo quiere quitar la exigencia del Ginga del PPB de los smartphones”, Teletime 16/05/2014, 

acceso el 20/05/2014. 
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social, é talvez menos importante saber quais as doutrinas ideológicas específicas 

que um filme sugere aos seus espectadores do que o fato de que estes, ao voltar 

para casa, estão mais interessados nos nomes dos atores e em seus casos amorosos. 

Conceitos vulgares como "entretenimento" são muito mais adequados do que 

considerações pretensiosas sobre o fato de um escritor ser representante da pequena 

burguesia e outro, da alta burguesia. (ADORNO, 2002, p.56)  

 

 

 O indivíduo recebe mais informações, nem sempre dispondo de tempo, interesse ou 

repertório para formular a crítica da informação que recebe. Mesmo o entretenimento 

aparentemente desinteressado veicula ideologias, sem que o destinatário da informação possa 

construir um panorama do contexto no qual o conteúdo foi produzido. Quem emite mensagens – de 

forma consciente ou inconsciente, deliberada ou involuntária – atua sob a sombra ou sob a luz da 

ideologia. Os fatos que a sombra esconde e os que a luz evidencia permanecem no campo do 

ideológico. A consciência surge como artifício para compreender determinadas ênfases e 

esquecimentos, nos permitindo vislumbrar a sociedade para além da aparência.  

 

A cultura tornou‐se ideológica não só como a quintessência das manifestações 

subjetivamente elaboradas pelo espírito objetivo, mas, em maior medida, também 

como esfera da vida privada. Esta esconde, sob a aparência de importância e 

autonomia, o fato de que é mantida apenas como apêndice do processo social. A 

vida se transforma em ideologia da reificação, em máscara mortuária. É por isso 

que a tarefa da crítica, na maioria das vezes, não é tanto sair em busca de 

determinados grupos de interesse aos quais devem subordinar‐ se os fenômenos 

culturais, mas sim decifrar quais elementos da tendência geral da sociedade se 

manifestam através desses fenômenos, por meio dos quais se efetivam os interesses 

mais poderosos. A crítica cultural converte‐se em fisiognomonia social. Quanto 

mais o todo é despojado de seus elementos espontâneos e socialmente mediado e 

filtrado, quanto mais ele é "consciência", tanto mais se torna "cultura". O processo 

material de produção se manifesta finalmente como aquilo que era em sua origem, 

ao lado dos meios de manutenção da vida, na relação de troca: como uma falsa 

consciência das partes contratantes uma a respeito da outra, como ideologia. 

Inversamente contudo, a consciência torna‐se cada vez mais um mero momento de 

transição na montagem do todo. Hoje "ideologia" significa sociedade enquanto 

aparência. Embora seja mediada pela totalidade, atrás da qual se esconde a 

dominação do parcial, a ideologia não é redutível pura e simplesmente a um 

interesse parcial; por isso, de certo modo, está em todas as suas partes à mesma 

distância do centro. (ADORNO, 2002, p.56) 

  

 Talvez o maior desafio contemporâneo seja a superação da aparência, da falsa consciência, 

do falso conhecimento. Cabe ao campo progressista renovar a crítica, exercer o protagonismo 

midiático: conhecer os mecanismos políticos e econômicos que podem submeter a informação 

unicamente aos interesses de grandes conglomerados; estabelecer diretrizes públicas para se 

contrapor a tais interesses, partindo do pressuposto de que os meios informacionais e os conteúdos 

são realizações coletivas e, portanto, pertencem à humanidade; garantir o exercício da comunicação 
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como direito humano, consolidando os meios de democratização da comunicação. A Televisão deve 

ser ao mesmo tempo, instrumento e resultado deste processo, considerando as mutações 

tecnológicas e sociais às quais este meio está submetido. 

 A crítica mais visceral à TV também é feita por autores como Sartori (2000) e Bourdieu 

(1997), oferecendo elementos importantes para a análise. Bourdieu dirige questionamentos não só à 

Televisão, mas, ao jornalismo televisivo, enfatizando sua capacidade de influenciar no debate 

político. Ao problematizar os métodos pelos quais se edita, se oculta, se enfatiza a informação, 

Bourdieu destaca os problemas que existem na circulação da informação.  

Para Sartori, a TV muda definitivamente a forma de pensar e muda para pior. 

 

A televisão prima por um aspecto: entretém, distrai, diverte, como dizia, 

cultiva o Homo Ludens. Mas a televisão invade também toda a nossa vida, 

afirma-se também como um demiurgo. Depois de ter formado as crianças, 

continua a formar, ou de qualquer modo a influenciar, os adultos, 

informando-os. Informando-os em primeiro lugar, com notícias (mais do que 

com noções), isto é, dando notícias daquilo que acontece no mundo, tanto 

perto como longe. O grosso dessas notícias acaba por ser de desporto, de 

crônica policial, de crónica cor-de-rosa (ou lacrimosa) e de catástrofes 

várias. Isso não invalida que as notícias de maior consequência, de maior 

importância objetiva, sejam as informações políticas, as informações sobre a 

polis (a nossa e a de outrem). Saber da política é importante, ainda que 

muitos não liguem, pois a política condiciona toda a nossa vivência e 

convivência. A cidade má aprisiona-nos, torna-nos pouco ou nada livres, e a 

má política – que obviamente inclui a política económica – empobrece-nos. 

(SARTORI, 2000, p.55) 

  

De fato, há riscos grandiosos na renúncia à informação aprofundada, na negligência com o 

conhecimento, na dificuldade em formular conceitos, em contextualizar os fatos. É fundamental que 

as pessoas se apropriem da informação econômica e política. A opção pelo entretenimento pode ser 

vivenciada de forma tão radical que desestimule o espectador a receber conteúdos críticos. 

Entretanto, parece que a crítica enfática de Sartori reduz a complexa e multifacetada 

experiência televisiva aos padrões comerciais mais comuns, deixando de lado importantes 

produções e mais além: modelos de Televisão que instigam o telespectador a pensar para além dos 

reducionismos, para a além da informação fragmentada. A crítica é válida se restringirmos o objeto 

em análise. Contudo, se procurarmos lançar nosso olhar para emissoras públicas e até mesmo para 

algumas comerciais, que investem numa programação mais ambiciosa – tanto em conteúdos, quanto 

em formatos – poderemos vislumbrar uma parte do potencial deste meio tão poderoso. Há 

numerosos exemplos de conteúdos veiculados na Televisão que estimulam a cidadania e a 

participação qualificada, tanto no campo do entretenimento, quanto do jornalismo. Talvez o debate 
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seja mais rico se questionarmos as razões pelas quais modelos pouco proveitosos sejam mais 

frequentes do que outros mais críticos. Isto certamente está relacionado com a regulamentação da 

radiodifusão. 

Compreender a Televisão como um todo indivisível é insuficiente por desconsiderar ou 

dedicar menor atenção a alguns aspectos. Talvez o mais importante seja a ambiguidade do 

enraizamento que a imagem adquire na sociedade, em face da inexpugnável mediatização, que 

parece ser inerente à simbiose entre sociedade, comunicação e tecnologia. Vivemos num império da 

imagem, que se fortaleceu nos últimos sessenta anos, com grande protagonismo da TV. Mas, 

quando falamos da TV, esquecemos que, para além de modelos hegemônicos, existem múltiplas 

Televisões. Em contraposição a modelos que priorizam entretenimento acrítico, há quem se 

preocupe com o entretenimento instigante, desafiador, em diálogo com pensamento humanista.  Em 

desafio ao jornalismo contaminado pela desinformação e por interesses antidemocráticos, resiste o 

jornalismo. O problema é que não são priorizadas variantes da Televisão que animem o pensamento 

crítico, o engajamento qualificado nos debates públicos urgentes, a emancipação humana frente aos 

problemas contemporâneos. Isto é particularmente imporante quando nos referimos a Argentina, 

Uruguai e Brasil: há boas experiências televisivas, postas em segundo plano, subjugadas pelas 

distorções do mercado. 
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4 BRASIL E A REGULAÇÃO DA MÍDIA: DA CONFECOM AO MARCO CIVIL DA 

INTERNET  

 

4.1 DEFASAGEM NA REGULAÇÃO MIDIÁTICA  

 

 

 

A Radiodifusão no Brasil começou com as importantes e bem sucedidas experiências de 

Roberto Landel de Moura, entre o fim do século XIX e os primeiros anos do século XX. Desde a 

criação da Rádio Clube de Pernambuco (1919) e Sociedade do Rio de Janeiro (1923), a radiodifusão 

despertou a atenção do público, embora, a princípio, tenha permanecido acessível somente para a 

elite brasileira. Os custos de implantação das rudimentares emissoras eram elevados, bem como o 

preço de receptores importados, inacessíveis para muitos, considerando a desigualdade e a pobreza 

do país na época. As emissoras pioneiras surgiram a partir de associações sem fins lucrativos, da 

qual faziam parte amantes da nova tecnologia, que dispunham de renda para tal. Este modelo 

prevaleceu até meados dos anos 1930, no Brasil: em lugar de profissionais ou capitalistas 

propriamente ditos, pessoas interessadas em experimentar, em conhecer as potencialidades do novo 

meio. Depois, gradualmente, foram surgindo novos grupos interessados em se iniciar na aventura 

radiofônica, que começava a seduzir mais e mais ouvintes (Ferrareto, 2001). 

Naquele Brasil em que o capitalismo era frágil, em face de um mercado consumidor restrito 

devido à concentração de renda, conforme discute Celso Furtado (2002), o desenvolvimento da 

radiodifusão não foi imediato. Apenas nos anos 1930, houve maior atenção por parte do Estado 

quanto à regulação da radiodifusão. O governo Getúlio Vargas demonstrou grande preocupação com 

o tema, o que levou a aprovação de leis acerca da publicidade no Rádio, a encampação da Rádio 

Nacional, e a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, além da criação da Voz do 

Brasil. Desta forma, foi possível interferir intensamente na produção de conteúdos, o que foi 

essencial para formular e sedimentar a imagem pública de Getúlio Vargas. Já no final da década de 

1930, o Rádio alcançou uma posição de destaque, popularizando-se, ostentando sucesso comercial.  

 

Até 1924, o governo entendia que a legislação existente para a radiotelegrafia e 

radiotelefonia atendia o controle da atividade radiofônica. Em 5 de novembro 

daquele ano, contudo, foi promulgado o Decreto n.º 16.657, limitando a prática da 

radiotelefonia e proibindo a inserção comercial nas transmissões, presentes nos 

Decretos n.º 3.296/17 e n.º 4.262/21. Mas o primeiro estatuto específico da 

Radiodifusão no Brasil só foi promulgado após a Revolução de 30, mais 

precisamente, em 27 de maio de 1931, por meio do Decreto n.º 20.047, assinado 
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por Getúlio Vargas, então chefe do Governo Provisório. Percebendo o efeito que o 

novo veículo provocava, as autoridades revolucionárias começaram a se preocupar 

com a sua regulação definindo, então, a radiodifusão como serviço de interesse 

nacional e de finalidade educativa. Um ano depois, através do Decreto no 21.111, 

de 1o de março de 1932, autorizou a veiculação de propaganda, limitada a 10% do 

tempo de transmissão. (JAMBEIRO, 2004, p. 48) 

 

Pouco restou do espírito romântico inicial nos anos 1940: na era de ouro, o Rádio era um 

negócio, a que se destinava crescente investimento publicitário, necessário para manter grandiosos 

elencos, nos quais figuravam músicos, atores, escritores e locutores. O espetáculo no ar – em que 

novelas, música ao vivo, futebol e humor dominavam os horários – pouco lembrava o sonho de 

Roquete Pinto22, em que educação era a prioridade absoluta.  

 O conflito entre interesse público e interesses privados se tornava cada vez mais evidente: o 

Rádio seria um instrumento difusor de cultura, informação e entretenimento ou uma engrenagem 

central na acumulação de riquezas e poder político? Poderia exercer os dois papeis 

simultaneamente, sem que uma ou outra perspectiva fosse sacrificada? Estas questões se tornaram 

ainda mais relevantes com o passar dos anos e o rápido crescimento da mídia, primeiramente 

capitaneado pelo Rádio, depois pela Televisão até o advento da Internet. Interessante observar a 

forte interdependência entre a tecnologia midiática que surgia e a que entrava em decadência. 

Importante destacar que ainda nos anos 1930, já se tornavam evidentes as tendências à 

oligopolização do setor, quando se percebe o crescimento expressivo dos Diários e Emissoras 

Associados. O império criado por Assis Chateaubriand23 acumulava jornais em diversos estados 

brasileiros, o que facilitou a conquista de numerosas concessões de Rádio e permitiu a criação da 

TV Tupi em 1950, a primeira emissora de televisão do Brasil. Chateaubriand não vacilou em 

empregar seu impressionante poder midiático em favor dos próprios interesses (Moraes, 1995). A 

formação deste conglomerado mostra os limites do Estado em regulamentar e regular a 

radiodifusão. As lacunas legais e as omissões do Estado favoreceram a expansão vertiginosa de 

empresas a partir da propriedade cruzada, isto é, da atuação simultânea em diferentes meios – 

Rádio, TV, impressos. 

 

Do ponto de vista de política de regulação, podemos concluir que os decretos de 

1931 e 1932, e os subsequentes deles derivados, foram a base sobre a qual se 

assentou o desenvolvimento do rádio no Brasil. Ao mantê-los como base legal, 

                                                 
22 Edgard Roquette Pinto foi o criador da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, uma das pioneiras do Brasil. Seu trabalho 

foi voltado para a radiodifusão pública, com finalidade educativa e cultural, em favor do desenvolvimento. Ver 

Ferrareto (2001). 
23 Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo criou os Diários e Emissoras Associados, maior conglomerado 

de mídia no Brasil entre os anos 1940 e o final dos anos 1960. Ver Moraes (1995). 
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Vargas já indicava que a forma de organização do serviço deveria servir plenamente 

à  ditadura. Embora copiados do sistema de leis de um país democrático – os Estados 

Unidos – a legislação em sua essência é autoritária, porque concentra todo o 

processo de concessão, fiscalização e controle no Poder Executivo, impedindo 

qualquer possibilidade de ingerência da sociedade civil. Na verdade, a cópia foi 

seletiva, vez que não foram levados em conta os dispositivos legais que criaram a 

Federal Communication Comission e mecanismos de audiência das comunidades 

americanas servidas por emissoras de rádio, entre outras disposições legais que 

tornavam a regulamentação dos Estados Unidos concordante com a democracia 

liberal lá reinante. (JAMBEIRO, 2004, p.62) 

 
 

Não chega a surpreender que a TV tenha se espelhado neste modelo. Em 1950, quando é 

fundada a TV Tupi, tanto a estrutura empresarial quanto as atrações radiofônicas servem de base 

para a Televisão. Ainda hoje, estes fundamentos são recorrentes nas emissoras de sinal aberto. Ao 

criar a emissora pioneira, Assis Chateaubriand amplia o campo de atuação de seu conglomerado, 

que já reunia inúmeros jornais e Rádios pelo país. Aproveitando-se de sua grandiosa influência 

econômica e política, o empresário tem diante de si um vasto território a ser explorado, sem grandes 

limitações legais.  

O controle privado da radiodifusão se consolidou. Emissoras de TV foram criadas nos anos 

1950, sem que houvesse legislação específica para regular o mercado e garantir diretrizes 

fundamentais como valorização de conteúdos brasileiros, preservação de conteúdos regionais, 

diversidade de opiniões, respeito ao interesse público. As propostas de regulação chegaram com 

mais de uma década de atraso, quando a hegemonia empresarial já estava encaminhada. 

Tardiamente, a Lei 4.117 de 1962 menciona o serviço de televisão educativa, sem esclarecer como 

seria sustentado financeiramente. 

 

A Lei no 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de 

Telecomunicações define as televisões públicas como serviço de televisão educativa 

a ser explorado pela União, Estados, Territórios, Municípios, Universidades e 

Fundações, destinados estritamente à divulgação de programas educacionais, 

mediante a transmissão de aulas, conferências, palestras e debates. (NEPTUNE, 

2011, p.35) 

 

É preciso considerar as atribulações daquele momento político: desde 1954, com o suicídio 

de Vargas, as ameaças à ordem institucional se acumulavam. Após governos de transição, o breve 

governo Jânio Quadros foi sucedido por nova crise política. A posse de João Goulart ocorreu sob a 

ameaça de golpe, que foi enfrentado pelo movimento legalista. Leonel Brizola, então governador do 

Rio Grande do Sul, articulou uma cadeia de emissoras radiofônicas que ficou conhecida como a 

Cadeia da Legalidade (Ferrareto, 2001). A integração destas emissoras visava conservar a ordem 

constitucional, garantindo a posse do vice-presidente eleito. A solução para a crise foi um 
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parlamentarismo de oportunidade, quase um meio golpe. O Código Brasileiro de Telecomunicações 

surge neste contexto, no qual o Estado está fragilizado e as empresas de comunicação aprofundam 

seu engajamento partidário. Conservava-se o espírito das leis anteriores, sem remediar os defeitos: o 

único contrapeso ao poder empresarial viria do Estado. Isto era impossível, pois o Estado estava sob 

controle do poder econômico, o que viria a se aprofundar com a ditadura. 

 

O Decreto n. 52.795, de 31 de outubro de 1963, regulamentou os serviços de 

radiodifusão, fixando os objetivos do rádio e da televisão, considerados de 

interesse nacional. Em 1964 foi aprovada a Lei n. 6.301, que criou a Empresa 

Brasileira de Radiodifusão (RADIOBRÁS) como órgão responsável pela 

exploração dos serviços de rádio e televisão do Governo. (NEPTUNE, 2011, p.35) 

 

 

Em lugar de pluralidade ou concorrência, que em alguma medida aconteciam nos EUA, 

verifica-se o enraizamento dos oligopólios. Não havia qualquer dispositivo para garantir a 

participação da sociedade, todo poder se concentrava no Estado, que nem mesmo se interessou em 

instituir qualquer órgão regulador. Com o ocaso dos Diários e Emissoras Associados, as 

Organizações Globo assumem cada vez mais poder. A TV Globo, criada em 1965, cresce e se 

espalha pelo Brasil, contando com investimentos do grupo Time-Life, em flagrante desrespeito às 

leis vigentes24. Em lugar de punições, o conglomerado recebe a boa vontade da ditadura, manifesta 

em generosos investimentos publicitários. Reforça-se o pacto pelo poder sob os auspícios da mídia: 

a autonomia soçobrou ao sabor das gentilezas custeadas pela sociedade, além da publicidade, 

empréstimos em bancos públicos, novas concessões de Rádio e TV. A censura recaia sobre as 

redações, mas as empresas disputavam a simpatia do regime autoritário.  

O lento processo de redemocratização altera o cenário: o fim da censura e a necessidade de 

democratizar o país aumentam o interesse no debate acerca da legislação. O mal-estar com o Estado 

de Exceção cresce com os choques do petróleo e o estouro da dívida pública. O retorno dos 

exilados, o renascimento do sindicalismo manifesto nas grandes greves do ABC paulista e o 

movimento por eleições diretas apontam para um certo fortalecimento de setores organizados da 

sociedade civil.  

Não devemos nos esquecer da articulação entre poder econômico e poder político. O 

Congresso frustrou o desejo popular, adiando as eleições diretas. Pelo PMDB, Tancredo Neves 

vence as eleições indiretas, mas morre deixando um forte sentimento de desilusão. Assume o vice-

presidente José Sarney e escolhe como seu ministro das comunicações Antônio Carlos Magalhães. 

A dupla distribuiu concessões de Rádio e TV para diversos correligionários, utilizando-as como 

                                                 
24 Foi criada uma Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguar o investimento de capital estrangeiro na TV Globo. 

Este assunto será relatado no próximo tópico. 
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moeda de troca na pequena política. Sacrificam-se os interesses públicos em benefício de interesses 

econômicos mais uma vez, desrespeitando a nova Constituição, antes mesmo que entrasse em vigor.  

Mesmo diante de um legislativo sob forte influência conservadora, no qual figuravam 

numerosos apoiadores do velho regime, mesmo sob um governo eleito por voto indireto, a 

conjuntura muda com os novos deputados membros da Constituinte, em 15 de novembro de 1986. 

No ano seguinte, iniciam-se os trabalhos no primeiro dia de fevereiro. A oposição entre 

conservadorismo hegemônico no parlamento e uma significativa inclinação da sociedade para ideias 

progressistas ajuda a explicar alguns acontecimentos. Entre o final dos anos 1970 e começo dos 

anos 1980, forma-se um cenário marcado pelo florescimento dos movimentos sociais, com maior 

protagonismo para mulheres, jovens, operários, trabalhadores rurais e outros segmentos (Araújo, 

2016) que sustentam uma notável onda progressista. Com numerosas manifestações de rua, este 

campo teve significativa repercussão, a ponto de influenciar políticos moderados ou mesmo 

conservadores mais brandos. Para surpresa de muitos, em 1988, é promulgada uma Constituição 

bem mais avançada do que se poderia esperar, que logo no artigo 5º estabelece garantias 

fundamentais para o cidadão. A proibição da censura no parágrafo 9º preserva a autonomia das 

artes, das ciências, da expressão intelectual e da comunicação, sem que seja necessária licença para 

qualquer destas atividades.  

 O capítulo sobre Comunicação Social é bem diferente das leis anteriores, trazendo ao sol 

problemas antes ignorados.  

 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, 

sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, 

observado o disposto nesta Constituição. 

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena 

liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, 

observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. 

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. 

§ 3º Compete à lei federal: 

I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar 

sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários 

em que sua apresentação se mostre inadequada; 

II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de 

se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem 

o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços 

que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. 

§ 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, 

medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II 

do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os 

malefícios decorrentes de seu uso. 

§ 5º Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser 

objeto de monopólio ou oligopólio. 
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§ 6º A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de 

autoridade. (BRASIL, 1988, não paginado) 

 

 

 Haveria aqui algum tipo de contradição? O texto reafirma os princípios do artigo 5º, 

especificando que a liberdade de expressão também se refere ao jornalismo, à difusão da 

informação. Entretanto, estabelece no parágrafo 3º que cabe ao Estado “informar sobre a natureza 

deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se 

mostre inadequada”. Para empresários e organizações patronais, qualquer forma de regulação pode 

ser qualificada como censura. Parecem desconsiderar que há órgãos reguladores e dispositivos 

legais até mesmo em países de forte tradição liberal, como EUA e Grã Bretanha.  

 Talvez, o mais polêmico parágrafo seja o 5º. Como vedar a instituição de monopólios numa 

economia oligopolizada como a brasileira? Justamente nos anos 1980, quando o neoliberalismo 

decreta o fim da história e o triunfo do privatismo, num momento em que as fusões e aquisições 

submetem a comunicação à hegemonia dos conglomerados em todo o mundo? Vale ressaltar que a 

concentração de mercado no campo midiático no Brasil é única. Difícil compará-la até com os 

EUA, que serviram de influência para a legislação brasileira por décadas, mas conservam certa 

disposição para a concorrência. NBC, ABC e CBS realmente disputam mercado e ainda concorrem 

com diversas empresas de TV por assinatura; há separação entre a produção e a distribuição: a dita 

produção independente exerce papel significativo e consegue se inserir efetivamente na 

programação televisiva. 

 

Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão 

aos seguintes princípios: 

I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; 

II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente 

que objetive sua divulgação; 

III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme 

percentuais estabelecidos em lei; 

IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. (BRASIL,1988, 

não paginado) 

 

 

Aqui, mais um aspecto em claro desacordo com a ordem econômica vigente. A programação 

das emissoras de Rádio e TV priorizaram o entretenimento – enfatizando-se o interesse no 

entretenimento fácil e barato – em desfavor da educação, da arte e da informação. É preterida até 

mesmo a produção de entretenimento mais ambicioso, que discuta de forma mais crítica aspectos 

éticos, políticos, estéticos, econômicos, sociais ou ecológicos.  As grades de programação valorizam 

pouco os conteúdos nacionais, principalmente a produção independente: é mais oneroso produzir 
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conteúdo nacional ou comprar conteúdo nacional independente do que reprisar filmes, novelas e 

séries reiteradas vezes.  

Em lugar de apresentar conteúdos regionais – as notícias, o teatro, a música, o cinema, as 

artes plásticas, as histórias e as culturas de cada lugar – é mais barato verticalizar a produção. Cria-

se uma estrutura de programação altamente centralizada, majoritariamente produzida no eixo Rio/ 

São Paulo e o resto do país ocupa apenas lacunas, cedidas pelas emissoras cabeças de rede25. As 

emissoras regionais produzem menos conteúdo próprio, cortam custos, precisam de menos 

funcionários. É difícil calcular qual o efeito desta política forjada pela Globo e seguida com maior 

ou menor rigor pelas demais redes ao longo de décadas. Entretanto, é inquestionável que houve 

enorme prejuízo econômico, cultural e até político, ao impedir o surgimento e a consolidação de 

cadeias produtivas audiovisuais locais. Isto está relacionado à forma como foram distribuídas as 

concessões de radiodifusão no Brasil. 

 

Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons 

e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, aos 

quais caberá a responsabilidade por sua administração e orientação intelectual. 

§ 1º É vedada a participação de pessoa jurídica no capital social de empresa 

jornalística ou de radiodifusão, exceto a de partido político e de sociedades cujo 

capital pertença exclusiva e nominalmente a brasileiros. 

§ 2º A participação referida no parágrafo anterior só se efetuará através de capital 

sem direito a voto e não poderá exceder a trinta por cento do capital social. 

(BRASIL, 1988, não paginado) 

 

 O artigo 222 foi alterado para permitir o ingresso de capital estrangeiro na Imprensa e na 

Radiodifusão. Se antes, as empresas de comunicação desejavam preservar o mercado da 

concorrência estrangeira, depois de 2002, mudaram de estratégia. Devido às crises financeiras, 

julgaram conveniente receber como investidores grupos transnacionais.  

 

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e 

autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o 

princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. 

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar 

do recebimento da mensagem. 

§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no 

mínimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal. 

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após 

deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores. 

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, 

depende de decisão judicial. 

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será de dez anos para as emissoras de 

rádio e de quinze para as de televisão. 

                                                 
25 Cabeças de Rede são as emissoras que produzem a maior parte da programação. Situam-se no Rio de Janeiro e em 

São Paulo. 
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Art. 224. Para os efeitos do disposto neste Capítulo, o Congresso Nacional 

instituirá, como órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na forma da 

lei. (BRASIL, 2002, não paginado) 

  

 O texto constitucional apresenta uma série de avanços essenciais, que passados quase trinta 

anos da promulgação, ainda esperam para serem regulamentados. Mesmo com a persistência de 

omissões preocupantes, como uma referência aprofundada aos direitos da audiência, ou uma 

definição do direito à informação e à comunicação, o texto tem aspectos notáveis. Bolaño (2007, 

p.21) destaca cinco conquistas mais relevantes: 

 

Proibição do monopólio e do oligopólio nos meios de comunicação (artigo 220, 

parágrafo 5); Preservação das finalidades educativas, culturais e informativas; 

Proteção à cultura regional através da garantia de regionalização da produção; 

Estímulo à produção independente; Criação dos três modos complementares de 

exploração (privado, estatal e público) (artigo 223). (BOLAÑO, 2007, p.21) 

 

Ao não serem regulamentados, os artigos permanecem sem efeito. Isto explica uma série de 

problemas que subsistem no sistema comunicacional brasileiro. Observemos a questão das 

concessões, problema fundamental para garantir um mercado regulado sob parâmetros 

democráticos. Eis a divisão de atribuições: o Congresso Nacional outorga e renova concessões, 

permissões e autorizações para empresas de Rádio e TV. Para não renová-las, dois quintos do 

congresso precisam votar nominalmente. Há um claro desequilíbrio na correlação de forças: os 

poderes executivo e legislativo teriam autonomia suficiente para confrontar o poder dos 

empresários, negando a renovação de concessões? Parece pouco provável, ainda mais num país 

como o Brasil, por suas dimensões territorial e populacional, ou mesmo pelos dilemas relacionados 

à educação, informação e comunicação. Confrontar os interesses empresariais significa enfrentar 

duras campanhas midiáticas, sem respeito ao contraditório, sem deferências ao debate racional 

público. Na prática, empresas de radiodifusão assumiram ao longo da história considerável poder 

político, sem prestarem contas à sociedade. Vale destacar ainda, o poder dado ao congresso poder 

que sempre teve ampla maioria conservador, mesmo quando forças progressistas conquistaram a 

presidência da república. Quanto a isso, há pesquisas meticulosas formuladas por especialistas e 

pelo Fortum Nacional de Democratização da Comunicação26. 

O Conselho de Comunicação Social, único órgão mencionado ao longo do capítulo, teve 

pouco ou nenhum efeito prático. Demorou a ser instalado, tendo sua primeira formação apenas em 

não teve sua continuidade garantida. Em diversas ocasiões, o Congresso Nacional deixou de indicar 

                                                 
26 Acesso em 12/09/2016, disponível em: http://fndc.org.br/noticias/donos-da-midia-uma-ferramenta-poderosa-para-

democratizar-a-comunicacao-290030/.  
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componentes, o que diminui sua atuação já penalizada pela falta de regulamentação. Jambeiro 

formula observavações importantes. 

 

Quase todos os dispositivos regulando este setor da indústria cultural foram 

na prática tornadas nulas pelas forças políticas que têm controlado o 

Parlamento Nacional e o poder executivo federal. Exemplo marcante dessa 

nulificação é o Conselho de Comunicação Social, cuja criação terminou por 

constituir-se numa falsa vitória das chamadas forças progressistas na 

Constituinte. De fato, mesmo criado como órgão consultivo do Congresso - 

ao invés de órgão deliberativo independente, como inicialmente proposto - e 

posteriormente regulamentado em Lei Complementar, tendo sua composição 

negociada entre todos os grupos de interesse que atuam na área, até o final do 

século o Conselho não tinha sido instalado. E a julgar por eventuais 

declarações e comportamentos de influentes parlamentares provavelmente 

jamais o será. (JAMBEIRO, 2002, p.126) 

 

Em aparente contradição com a expectativa de Jambeiro, o órgão foi instituído em 2002. 

Entretanto, sua criação teve pouco efeito, já que sua formação se deu sem respeitar a lei 8.389/1991, 

que o regulamenta. Mesmo sendo apenas um órgão consultivo, seu funcionamento foi impedido 

para não dar visibilidade ao tema. Vale lembrar que há inúmeros empresários da radiodifusão 

exercendo mandato no congresso, em clara desobediência ao artigo 54 da Constituição Federal27. 

 Vale destacar que a penalidade para infração deste preceito é apresentada no artigo 55: perda 

de mandato. Contudo, seja por desinteresse em regulamentar ou por prevaricação ao interpretar os 

dispositivos constitucionais, parlamentares beneficiados por concessões de Rádio e TV sofrem 

poucos constrangimentos28.    

Em linhas gerais, o texto constitucional esbarra no desinteresse do Congresso em 

regulamentar e na demora do executivo em trazer à prática as normas. É sabido que a política é 

território daqueles que exercem pressão e até o momento, as pressões populares têm sido menos 

exitosas do que as pressões da iniciativa privada. As emissoras de Rádio e TV – seja por intermédio 

da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, seja por outras entidades representativas – 

                                                 
27 “Os Deputados e Senadores não poderão: I - desde a expedição do diploma: a) firmar ou manter contrato com pessoa 

jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de 

serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; b) aceitar ou exercer cargo, função ou 

emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades constantes da alínea anterior; II 

- desde a posse: a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato 

com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada; b) ocupar cargo ou função de que sejam 

demissíveis "ad nutum", nas entidades referidas no inciso I, "a"; c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer 

das entidades a que se refere o inciso I, "a"; d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo” 

(BRASIL,1988, não paginado). 

28 Este tema será retomado no capítulo cinco.  
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sempre estiveram muito bem preparadas para defender seus interesses, demonstrando pouco apreço 

por normas brasileiras ou internacionais. 

É possível observar as pressões do segmento durante as discussões que resultaram na Lei do 

Cabo, aprovada sob o número 8.977 de 1995. Quando as negociações se iniciaram, ainda em 1991, 

havia grande mobilização, que culminou com a formação do Fórum Nacional de Democratização da 

Comunicação. A Fenaj29 e a Fittel30, bem como outras instituições, tomaram lugar nos debates, com 

contribuições significativas. Representantes das Organizações Globo e de outros conglomerados se 

omitiram, numa tentativa de dificultar o processo. Posteriormente, passaram a interferir 

intensamente, por intermédio da Associação Brasileira de TV por Assinatura, que substituiu a 

Associação Brasileira de Emissoras de Antenas Comunitárias, em 1993.  

 

Esta mudança foi mais do que a troca de estatuto e de nome de uma entidade 

empresarial de classe. Ela veio como decorrência da entrada definitiva no mercado 

de televisão por assinatura de empresas como as Organizações Globo e a então 

recém-criada Multicanal, além do Grupo Abril, o primeiro a investir nesse novo 

campo de atividade. E foram esses três grupos empresariais que, deslocando os 

pequenos e médios empresários que tinham inicialmente entrado no negócio da 

DISTV, dividiram entre si os cargos principais da diretoria e do conselho 

deliberativo da nova entidade. (RAMOS, 2000, p.160) 

 

A participação da ABTA foi determinante, contrastando com o distanciamento notável do 

Ministério das Comunicações, conforme analisa Jambeiro (2000, p.90). O encaminhamento dos 

trabalhos e a tramitação no congresso chamam a atenção, pela forma como o governo se reportou à 

Rede Globo. 

 

A Lei do Cabo foi finalmente aprovada pela Câmara dos Deputados em 19 de 

outubro, com o voto unanime dos 18 lideres partidários daquela casa. Em 15 de 

dezembro foi aprovada no Senado, sem emendas, seguindo após para a Presidência 

da Republica. Enviada a analise do Ministério das Comunicações, pelo Gabinete do 

Presidente, a Lei teve alguns de seus artigos contestados, particularmente o que 

determinava que o Minicom ouvisse o Conselho de Comunicação Social sobre as 

subsequentes Portarias regulando os aspectos operacionais da Lei. O Ministro 

revelou-se infenso às pressões do Fórum e de parlamentares e propôs ao Presidente 

da Republica que vetasse aquele dispositivo. Para a satisfação e relativa surpresa 

dos que estavam pressionando o Ministro, em 6 de janeiro de 1995 o Presidente 

Fernando Henrique Cardoso sancionou sem vetos a nova Lei. Fator decisivo na 

decisão presidencial foi a certeza de que tanto o Fórum pela Democratização da 

Comunicação quanto os empresários do setor aprovavam a lei tal qual tinha sido 

enviada a sanção presidencial. Recado com este teor foi dado diretamente ao 

Presidente, via telefone, por Roberto Irineu Marinho, da NetBrasil, na noite do dia 

5 de janeiro. (JAMBEIRO, 2000, p.90) 

                                                 
29 Federação Nacional dos Jornalistas. 
30 Federação Nacional dos Sindicatos de Telecomunicações. 
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Torna-se necessário contemplar as contribuições da sociedade civil quanto ao tema, com 

maior notoriedade a partir da redemocratização. O debate acerca da comunicação tem sido feito por 

sindicatos, associações e universidades, ainda que não tenha alcançado sistematização, 

fortalecimento, capilaridade e visibilidade política necessárias. Vale destacar a participação dos 

movimentos sociais em contraponto aos interesses privados na Mídia – merecendo ênfase a atuação 

do coletivo Intervozes e do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. O Fórum surgiu 

a partir da aglutinação de forças empenhadas em debater comunicação e pressionar por avanços na 

Constituinte. 

 

O FNDC foi criado em julho de 1991 como movimento social e transformou-se em 

entidade em 20 de agosto 1995. Foi atuante na finalização dos trabalhos da 

Assembleia Nacional Constituinte que preparava a nova Constituição Federal. Ao 

final, foi instituído o capítulo V da Carta Magna, com artigos que tratam 

especificamente da Comunicação. Como o resultado não foi tão promissor quanto 

as expectativas do movimento à época, as entidades de classe que formavam a 

então Frente Nacional por Políticas Democráticas de Comunicação (FNPDC) 

decidiram que era preciso manter um esforço permanente de mobilização e ação na 

busca de políticas que democratizassem de fato a área. Assim, criaram, em 1991, a 

associação civil FNDC, com atuação no planejamento, mobilização, 

relacionamento, formulação de projetos e empreendimento de medidas legais e 

políticas para promover a democracia na Comunicação. Em mais de vinte anos de 

existência, o Fórum fez história ao participar de lutas políticas como a concepção 

do conceito de Radiofusão Comunitária, a regulamentação da cabodifusão, a 

reforma da Lei de Imprensa e a criação do Conselho de Comunicação Social do 

Congresso Nacional (CCS). A entidade encabeçou uma campanha contra a 

aprovação da Emenda Constitucional que permitia a entrada de capital estrangeiro 

em empresas de comunicação e também publicou uma pesquisa referência sobre a 

concentração da mídia no Brasil: Os Donos da Mídia.31 (FNDC, 2015, não 

paginado). 

 

 Ao debater estas questões, o FNDC acumulou uma série de artigos, análises e estudos 

quanto aos conflitos entre interesses privados e interesse público na Mídia. Entretanto, há 

obstáculos no caminho da democratização midiática: o descomunal poder político e econômico dos 

conglomerados de Mídia no Brasil; a confusão entre poder político e midiático, em face das 

concessões de Rádio e TV administradas por políticos em confronto com a Constituição Federal; 

estas duas linhas fazem com que o lobbie midiático seja poderoso, influenciando sem qualquer 

contrapeso os poderes executivo, legislativo e judiciário. Trata-se de um poder enraizado 

historicamente, naturalizado socialmente. 

                                                 
31 Site institucional do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Disponível em: 

<http://fndc.org.br/forum/quem-somos/>. Acesso em 18/05/2015. 
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  Para as forças políticas conservadoras no Brasil guardar proximidade com os proprietários 

de jornais, revistas e editoras, com os concessionários de Rádio e Televisão sempre foi conveniente. 

Tanto nas eleições, quanto nos momentos em que o respaldo popular era necessário para atingir 

objetivos políticos imediatos. Na década de 1990, a adesão às teses neoliberais foi muito grande 

entre os empresários da informação. O mercado – na verdade, investidores do mercado financeiro, 

em grande parte detentores de capital especulativo – tomou as empresas de comunicação como 

caixas de ressonância. Até mesmo a elite industrial brasileira perdeu espaço, seja por capitular ante 

a especulação, seja por cair na invisibilidade. Entretanto, as crises econômicas ao final dos anos 

1990, mudaram o jogo do poder. 

Quando fica evidente a vitória eleitoral do Partido dos Trabalhadores nas eleições 

presidenciais de 2002, as apostas começam. Qual seria o posicionamento do Presidente e do 

Governo quanto às políticas de comunicação? Em lugar de uma ampla reforma das comunicações, a 

escolha foi por um caminho pautado por algumas medidas arrojadas, combinadas a escolhas 

moderadas: revisão de verbas publicitárias, um discreto debate acerca do audiovisual, algumas 

ações em favor do fortalecimento das mídias públicas. O Ministério da Cultura propôs a medida 

mais audaciosa: A criação da Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual. A ideia era criar uma 

empresa forte, capitalizada a partir de impostos cobrados de empresas radiodifusoras. Foi previsível 

o resultado: os conglomerados mobilizaram seu amplo poder de cooptação da opinião pública e a 

ideia foi sacrificada antes de maiores discussões. Como resultado, foi criada a Agência Nacional do 

Cinema, mais afastada da radiodifusão. 

As empresas manifestam demasiado apreço por alguns trechos da Constituição, enquanto 

parecem ignorar a existência de outros. Esta visão motivou contestações judiciais e veementes 

manifestações públicas, nos momentos em que o Estado esboçou tentativas de regulamentar e 

aplicar os dispositivos constitucionais. 

Este é o caso da Classificação Indicativa, medida prevista na Constituição Federal, e descrita 

com maior detalhamento no Estatuto da Criança e do Adolescente32. Quando o governo federal 

                                                 
32 Vide art. 74: O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, 

informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua 

apresentação se mostre inadequada. 

Parágrafo único. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar, em lugar visível e de 

fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa 

etária especificada no certificado de classificação. 

Art. 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como 

adequados à sua faixa etária. 

Parágrafo único. As crianças menores de dez anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de 

apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável. 
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decidiu aplicar o que estava disposto na legislação, publicando portarias do Ministério da Justiça a 

respeito, o debate ganhou espaço na mídia, figurando em editoriais, debates e notícias. 

Radiodifusores defendiam uma autoclassificação sem penalidades ou ingerências do Estado; já o 

Ministério da Justiça, entidades dedicadas à comunicação democrática e aos direitos da criança 

defendiam penalidades para quem não respeitasse os parâmetros estipulados, de acordo com as 

normas descritas.  

 

A Classificação é embasada na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, nas Portarias MJ nº 1.100/2006 e nº 1.220/2007 e no Manual da Nova 

Classificação Indicativa (Portaria SNJ nº 8/2006). A Portaria MJ nº 1.100/2006 

regulamenta a Classificação Indicativa de diversões públicas, especialmente obras 

audiovisuais destinadas a cinema, vídeo, DVD, jogos eletrônicos e de interpretação 

(RPG) e as Portarias MJ nº 1.220/2007 e SNJ nº 14/2009 regulamentam as obras 

audiovisuais destinadas à televisão33. (MINISTERIO DA JUSTIÇA,2010, não 

paginado). 

 

O debate culminou com a judicialização: corre no Supremo Tribunal Federal Ação Direta de 

Inconstitucionalidade contra a Classificação Indicativa. Isto revela a firme oposição dos 

radiodifusores quanto a qualquer esboço regulatório, desconsiderando prerrogativas abertas pela 

própria legislação em vigor. 

Mas este não foi o último confronto entre governos, movimentos sociais e empresários. No 

segundo mandato do presidente Luis Inácio Lula da Silva, em 2009, foi convocada a primeira 

Conferência Nacional de Comunicação. Antes mesmo do evento, foram organizados comitês locais 

pró conferência, para animar os debates, formular propostas e organizar as conferências estaduais, 

nas quais seriam escolhidos os delegados da Conferência Nacional.  

 

Foi a partir das propostas da I Conferência Nacional de Comunicação (Confecom), 

uma conquista histórica do movimento, ocorrida em 2009, que o FNDC lançou, em 

parceria com entidades do movimento social, a Plataforma para o Marco 

Regulatório das Comunicações, baseada nas mais de 600 proposições aprovadas no 

encontro. A I Confecom teve grande representatividade, com a participação de 

entidades da sociedade, do empresariado e do poder público. O movimento 

nacional de democratização da comunicação recebeu então o reforço de novos 

                                                                                                                                                                  
Art. 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto 

juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. 

Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação, antes de 

sua transmissão, apresentação ou exibição. 

Art. 77. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de 

fitas de programação em vídeo cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a 

classificação atribuída pelo órgão competente. 

Parágrafo único. As fitas a que alude este artigo deverão exibir, no invólucro, informação sobre a natureza da 

obra e a faixa etária a que se destinam”. (BRASIL, 1990, não paginado) 
33 Cartilha da Secretaria Nacional de Justiça. Acesso em 10/05/2010. 
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atores, como coletivos de comunicação, blogueiros e jornalistas independentes; e 

movimentos sociais que não o da comunicação, como o movimento sindical, das 

mulheres, movimento negro, movimento LGBTT, entidades ligadas à juventude e 

dos trabalhadores do campo, dentre outros34(FNDC, 2015, não paginado)  

 

Este processo aglutinou forças, gerou certa mobilização política, inclusive do segmento 

empresarial, que se fez representar nos eventos preparatórios. Entretanto, mais uma vez, a opinião 

pública foi pautada por ideias equivocadas que interditavam o debate. Os empresários, amparados 

por comentaristas conservadores, difundiram a noção de que regulação é censura35, ignorando que 

regulação da mídia acontece nos EUA, no Reino Unido e em diversos países classificados como 

desenvolvidos e amplamente democráticos pela própria Mídia. As tensões foram constantes antes 

da conferência, persistiram, em face da oposição arraigada entre movimentos sociais e entidades 

empresariais: 

A mesma tensão se repetiu nos momentos antes do início da etapa nacional. 

Novamente no ímpeto de controlar o processo e com receio de perder o debate nos 

grupos de trabalho a Associação Brasileira de Radiodifusão (Abra) ameaçou 

abandonar a Conferência, pouco antes de sua abertura, caso não fossem garantidas, 

nos grupos de trabalho (que definiram as propostas a serem levadas à plenária 

final), a proporção 40/40/20 para os delegados e a repetição do mecanismo de 

quórum de 60%, com um voto de cada setor, para “temas sensíveis”. A ameaça da 

Abra gerou uma crise entre as organizações da sociedade civil. À exceção do 

Intervozes, as demais entidades da Comissão Organizadora aceitaram a chantagem. 

Foi chamada uma plenária de última hora, que evidenciou as divergências no 

campo. Alguns grupos ameaçaram se retirar da Conferência se a regra não fosse 

revista. Ao final, chegou-se a um acordo para garantir que cada grupo de trabalho 

remeteria à plenária final 10 propostas (4 escolhidas pelos empresários, 4 pela 

sociedade civil e 2 pelo governo – veja aqui). Outras foram aprovadas por consenso 

ou por acordo de mais de 80% dos delegados nos próprios grupos de trabalho. As 

mais polêmicas ficaram, assim, para a plenária final. Mas quando sua apreciação 

teve início, em 17 de dezembro, uma votação apertada fez com que a bancada 

empresarial passasse a “reivindicar tema sensível” para todas as propostas, o que, 

mais uma vez, poderia inviabilizar a aprovação de resoluções. Um “gabinete de 

crise” foi o responsável então por acordar as propostas que seriam votadas com 

quórum de “tema sensível”. Com isso, fora um ou outro momento de maior 

disputa, a votação transcorreu até o fim do evento. (CONFECOM, 2009, p.07). 

 

 

A estratégia de manter 40% dos delegados para movimentos sociais, 40% para entidades 

empresariais e 20% para representantes governamentais visava moderar propostas mais avançadas 

por parte da sociedade. 

                                                 
34 Site institucional do FNDC. Acesso em 18/05/2015. Disponível em:<http://fndc.org.br/forum/quem-somos/>. 
35 Diversos artigos, comentários e editoriais associaram regulação à censura. Eis alguns exemplos:  

<http://www.institutomillenium.org.br/blog/video-marcelo-madureira-sobre-censura-este-governo-foi-o-unico-que-

mandou-recados/>. 

<http://www.jogodopoder.com/blog/politica/censura-do-pt-pmdb-diverge-sobre-regulacao-da-midia/>. 

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/pt-vai-retomar-pressao-por-censura-a-imprensa-no-brasil/ 

http://www.direitoacomunicacao.org.br/blogconfecom/con-toma-medida-polemica-de-ultima-hora/
http://www.direitoacomunicacao.org.br/blogconfecom/con-toma-medida-polemica-de-ultima-hora/
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Ao final do processo, os debates:  

 

Resultaram em 633 propostas aprovadas, sendo 569 nos 15 grupos temáticos de 

trabalho e 64 na Plenária final da Conferência Nacional. Outras 15 foram rejeitadas 

e 29 não apreciadas porque não houve tempo hábil para serem lidas no plenário em 

razão do encerramento da 1ª Confecom36. (CONFECOM, 2009, p.07) 

 

A maioria das entidades empresariais se retirou do processo. As conclusões foram pouco 

debatidas pela Mídia, pouco interessada em criar qualquer perturbação na ordem pautada pelo 

mercado37. A matéria intitulada “Confecom termina aprovando 632 propostas para a área de 

comunicação”, publicada no portal G1 em 17/12/2009, ilustra o contexto e ajuda a entender o 

esquecimento da Confecom. Par trás do título anódino, a matéria desqualifica as propostas dos 

movimentos sociais. Na matéria, os porta-vozes do empresariado midiático são amplamente 

ouvidos, enquanto representantes da sociedade civil são ignorados. Judith Brito, representando a 

Associação Nacional de Jornais; Gilmar Mendes, ministro do STF, que se destacou por defender o 

fim da obrigatoriedade do diploma para o exercício do jornalismo; Edson Lobão Filho, senador pelo 

PMDB e – contrariando a Constituição – concessionário de radiodifusão; Miro Teixeira, deputado 

pelo PDT, que articulou a derrubada da lei de imprensa no STF; todos tiveram suas falas destacadas 

na matéria. Sem qualquer isonomia, o único ouvido a assumir uma orientação mais próxima dos 

movimentos sociais foi o vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Celso Schroder. 

Entidades favoráveis à regulação não chegam nem mesmo a serem nominadas na matéria. Depois 

de pouca visibilidade nos meios jornalísticos, o assunto foi sepultado sob o véu do silêncio.  

A reação levou o governo a novamente deixar de lado as propostas elencadas na Confecom. 

Entretanto, o FNDC retomou as discussões: 

 

No ano em que o Código Brasileiro de Telecomunicações completou 50 anos, em 

2012, frente à estagnação do poder público em apresentar uma proposta de regulação 

do setor, o que se esperava desde a I Confecom, o FNDC e entidades do movimento 

social lançaram, a partir da Plataforma para o Marco Regulatório das Comunicações, 

a campanha “Para Expressar a Liberdade”. (FNDC, 2015, não paginado) 

 

Após as eleições de 2014, a presidenta Dilma Roussef sugeriu retomar o tema. Entretanto, a 

conjuntura política ainda mais desfavorável a progressos sociais parece ter demovido o governo. No 

final de 2014, formou-se uma crise econômica relacionada à queda drástica nos preços das 

comódities, repercutindo fortemente na balança comercial. No campo político, o resultado mais 

                                                 
36 Caderno 1ª Conferência Federal de Comunicação. Acesso em 18/05/2015. Disponível em: 

http://www.mc.gov.br/component/docman/doc_download/480-caderno?Itemid=13217 
37 Acesso em 18/05/2015. Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1419592-5601,00-

CONFECOM+TERMINA+APROVANDO+PROPOSTAS+PARA+A+AREA+DE+COMUNICACAO.html 

http://www.paraexpressaraliberdade.org.br/
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acirrado nas eleições presidenciais, somado ao avanço conservador no congresso asseveraram o 

cenário de instabilidade. 

 

4.2 A GLOBO E A ESTRUTURA DA TV NO BRASIL  

 

 

Até os anos 1960, as emissoras de Televisão não atuavam em rede, o que restringia o alcance 

a estados. Desta forma, a programação no Rio de Janeiro era diferente da programação de São 

Paulo, que por sua vez era distinta da programação em Minas ou em Pernambuco e assim 

sucessivamente. Esta condição elevava os custos, mas permitia maior pluralidade e sintonia com 

produção cultural em cada estado, estabelecendo vínculos mais profundos com o teatro, a música e 

as artes plásticas, em geral. Há a necessidade de evidenciar que a Televisão ainda não era acessível 

à maior parte da população, devido ao custo dos receptores e também às limitações severas nas 

áreas de cobertura. 

 Os anos 1960 são essenciais para compreendermos a TV contemporânea no Brasil. Em 1965 

é criada a TV Globo, um ano após o golpe civil-militar; em 1968, morre Assis Chateaubriand, dono 

dos Diários e Emissoras Associados, conglomerado que perderá espaço após dominar o mercado de 

jornais impressos, Rádio e TV. 

 Partindo de acordo financeiro com o grupo Time-Life – em confronto com a legislação 

brasileira que vedava investimentos estrangeiros em radiodifusão – a TV Globo se estabelece e 

ganha espaço: consolida uma grade de programação com forte apelo popular, fundamentada na 

teledramaturgia; Cria um modelo gerencial em rede, a partir de uma programação produzida 

majoritariamente no Rio de Janeiro e em São Paulo e distribuída no Brasil inteiro, o que permite 

cortar custos e estabelecer padrões; Lança o Jornal Nacional, alimentado pelas afiliadas no Brasil, 

mas editado no Rio de Janeiro e em São Paulo.  

No final dos anos 1960, estavam dadas as condições para que as organizações Globo 

assumissem a posição de conglomerado com maior poder midiático, em face do forte apoio dado à 

ditadura, o que garantiu investimentos publicitários generosos, entre outras facilidades. Nos anos 

1970 e 1980, com a transmissão de eventos esportivos, intensa produção de ficcional, com destaque 

para a Telenovela e outros conteúdos direcionados ao entretenimento, este conjunto de empresas 

controlado pela família Marinho enraizou-se ainda mais, fortalecendo resultados em audiência, 

lucro e influência. Estabeleceu-se elevado padrão técnico, o propalado “Padrão Globo de 

Qualidade”, que se expressava nos investimentos em iluminação, cenografia, captação de imagem e 
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edição, computação gráfica e pós-produção. Mais do que isso, a Globo contratava incontáveis 

profissionais dedicados ao texto, direção, atuação, qualquer um que se destacasse nas emissoras 

concorrentes, no cinema ou no teatro. A hegemonia econômica chegou a tal ponto, que era comum 

contratar profissionais para que não atuassem em outras emissoras. 

Mesmo na redemocratização, com intensas manifestações populares em favor de eleições 

diretas e com uma Constituição que estabelecia parâmetros para regulação da Mídia, não houve 

qualquer contraponto ao imenso poder econômico, político e midiático do conglomerado Globo. A 

concentração de investimento publicitário público e privado incrementava a produção de conteúdos, 

o que, por sua vez, garantia uma larga vantagem competitiva, atraindo mais investimento 

publicitário. Há que se considerar também a importância do Bônus Veiculação: agências que 

anunciam na Globo recebem de volta parte do investimento publicitário destinado pela empresa 

anunciante. 

As complexas relações de poder tecidas na ditadura não foram nem mesmo arranhadas com 

a redemocratização. Ao contrário, se reforçaram: se antes de 1965, as Organizações Globo 

baseavam seus negócios em jornais e Rádios, nos anos 1990, o conglomerado detinha emissoras de 

TV aberta com inúmeras afiliadas, canais e programadoras de TV por assinatura, editora de revistas 

e livros, gravadora. Os jornais se multiplicaram e as emissoras de Rádio formavam cadeias que 

cobriam todo o país. Foi descoberta a oportunidade de vender novelas para o exterior, entre tantos 

negócios para além das fronteiras brasileiras. Que candidato teria a audácia de – na improvável 

hipótese de sucesso eleitoral contra este império midiático – estabelecer contrapontos a este poder? 

Poucos desafiaram o oligopólio. Na campanha eleitoral para os governos estaduais em 1982, 

Roberto Marinho decide apoiar Moreira Franco contra Leonel Brizola, ex-governador do Rio 

Grande do Sul. Retornando do exílio em 1979, o velho líder do Partido Trabalhista Brasileiro teve 

que se esquivar das manobras pensadas pelas forças autoritárias para regressar à cena política. Com 

o fim do bipartidarismo, perdeu o registro do PTB para Yvete Vargas, criando uma nova 

agremiação, o Partido Democrático Trabalhista. Mas esta não foi a única armadilha contra o 

trabalhista, temido por sua popularidade ainda significativa, o que garantiria a vitória. 

Aproveitando-se do vasto poder institucional e da debilidade nos processos democráticos, foi criada 

uma estratégia para fraudar o pleito: 

 

O SNI, que hoje se chama ABIN; uma parte importante da Justiça Eleitoral, que 

contratou uma empresa de computação chamada Proconsult; uma parte da Polícia 

Federal; e as Organizações Globo, através da televisão, do jornal e da rádio – todas 

essas instituições, através de um instrumento chamado “diferencial delta”, que 

consistia em pegar no computador votos para o Brizola, especialmente na Baixada 

Fluminense e na zona oeste do Rio, e convertê-los em votos brancos e nulos, se 
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organizaram para fraudar a eleição. A [fraude] tinha como objetivo impedir a 

eleição de Brizola e eleger o candidato dos militares, o então deputado federal 

Moreira Franco. A operação levaria a um impasse entre a apuração dessa empresa, 

a Proconsult, e apurações alternativas, como a apuração feita pela Rádio Jornal do 

Brasil, que o Jornal do Brasil usava. Foi essa a primeira vez em que se usou o 

computador numa eleição brasileira – aí, no caso, para totalizar os votos contados 

manualmente. O objetivo da fraude era criar um impasse que seria arbitrado pela 

Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral daria a vitória ao candidato dos militares. 

Isso não é uma especulação irresponsável. Sabemos o que aconteceu em 2000, nos 

Estados Unidos, quando houve um impasse entre vários tipos de apuração, e uma 

emissora de televisão, a FOX, saiu na frente, e disse que George Bush ganhara a 

eleição no estado da Florida. As outras emissoras foram atrás e disseram que o 

Bush ganhou a eleição. Criou-se o fato consumado. Depois de instâncias e 

instâncias de decisão judicial, a Suprema Corte decidiu, com juízes da maioria 

republicana, dar a vitória ao candidato George Bush38. (AMORIM apud 

BRUNAZO; CORTIZ, 2006, p.11) 

 

Intervenções indevidas da Globo na política, em lugar de motivar autocríticas e retratações 

públicas, repetiram-se em diversas oportunidades: a cobertura da Globo durante a campanha pelas 

eleições diretas, quando o comício que levou um milhão de pessoas à avenida Paulista foi reduzido 

no noticiário a uma festa pelo aniversário da cidade de São Paulo; a assessoria dada a Fernando 

Collor e a edição do debate contra Lula nas eleições de 1989; a participação na campanha pelo 

impeachment de Fernando Collor; 

No Norte e no Nordeste, as afiliadas da Globo eram controladas por oligarquias, que em 

troca garantiam apoio no Congresso. No Sul, grupos empresariais atuavam como prepostos do 

conglomerado. No Centro-Oeste e no Sudeste, parlamentares disputavam a simpatia global, sempre 

bem-vinda na briga por votos. Global se tornou adjetivo para qualificar quem trabalha ou aparece na 

Globo ou atributos específicos da emissora, inalcançáveis por outras empresas. 

As emissoras concorrentes tinham que se dar por satisfeitas com as verbas publicitárias e 

com as oligarquias políticas que sobravam. A estratégia de produção em rede tornou-se modelo 

seguido por todas as emissoras comerciais, devido a enorme dificuldade em produzir conteúdos 

com as migalhas que sobravam. A audiência da líder era muito maior. Quando qualquer jornalista 

ou artista se destacava, era logo seduzido por maiores salários e maior visibilidade.  

As crises econômicas – recorrentes nos anos 1980 e 1990 – afetavam mais as empresas 

menores do que as Organizações Globo, que sempre poderiam contar com maiores deferências na 

obtenção de financiamentos, no parcelamento de dívidas e ainda desfrutavam de anúncios públicos, 

sem os descontos dados a empresas privadas. A Globo ainda consegue agregar valor à programação, 

ao se diferenciar do Sistema Brasileiro de Televisão: enquanto a rede controlada por Sílvio Santos 

                                                 
38 Prefacio do jornalista Paulo Henrique Amorim no livro de Brunazo e Cortiz (2006, p.11). 
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caracterizou-se por uma audiência popular, a Globo era vista como emissora mais abrangente, com 

elevada audiência entre pessoas de maior renda e escolaridade. Importante ressaltar que no Brasil, 

livros, revistas e jornais tiveram historicamente influência muito menor do que em outros países. 

Isto tem relação com os elevados níveis de analfabetismo no país – agravado pelo analfabetismo 

funcional – bem como pela extrema desigualdade. Muitos dos brasileiros optaram por se informar 

pelo Rádio e pela TV, em lugar de comprar livros, jornais e revistas, restritos à elite.  

Entre o final dos anos 1990 e os anos 2000, o cenário midiático sofre transformações com a 

popularização da Internet e a retomada do Cinema Nacional. A Globo passa a direcionar suas 

atenções também para estes novos segmentos: investe em portais de notícias, passa a transmitir a 

programação radiofônica na rede, disponibiliza conteúdos em vídeo derivados da programação 

televisiva. Ao deter direitos sobre a transmissão de eventos esportivos como Olimpíadas, 

Campeonato Brasileiro e Copa do Mundo de Futebol, agrega valor aos conteúdos digitais. Por deter 

conteúdos exclusivos, consegue reter uma audiência significativa. Ao criar a Globo Filmes, articula 

seu poder de distribuição, produção e propaganda, absorvendo parcela significativa da audiência 

tanto nas salas de cinema, quanto nas veiculações televisivas. Eis a configuração do maior 

conglomerado midiático brasileiro – um dos maiores do mundo – em 201539:  

 Rede Globo de Televisão, com 117 afiliadas cobrindo 98,44% dos municípios 

brasileiros, audiência potencial superior a 183 milhões de brasileiros;  

 Programadora GloboSat com 18 canais de TV por assinatura, além de conservar 

participação na Sky, maior operadora de TV paga no Brasil;  

 Globo Filmes, com mais de 160 filmes desde 1998;  

 No Rádio, Rede Globo e Rede Central Brasileira de Notícias, além de outras 

emissoras;  

 Portais Globo.com, incluindo G1, Gshow e Globoesporte.com;  

 Editora Globo, dedicada a livros e revistas, entre as quais a revista Época;  

 Infoglobo, que reúne os jornais e os sites O Globo – primeira empresa do 

conglomerado – Extra, Expresso e a agência de notícias O Globo. 

 Jornal Valor Econômico, inicialmente em parceria com o grupo Folha, atualmente 

sob controle total do conglomerado40.  

                                                 
39 Conforme sites institucionais da rede Globo, acesso em 10/05/2015: 

<http://redeglobo.globo.com/Portal/institucional/foldereletronico/g_globo_brasil.html,>. 

<https://www.infoglobo.com.br/Anuncie/institucional.aspx> 

 <http://editoraglobo.globo.com/empresas_grupo.htm>.  
40 Conforme notícia publicada em 13/09/16, disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/09/1812854-

grupo-globo-adquire-controle-do-jornal-valor-economico.shtml>.  
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 Gravadora Somlivre, atuando na promoção de artistas e gravação de CDs e DVDs41. 

Jornalismo, entretenimento, cultura: o conglomerado atua em todos os segmentos da 

informação, dominando os mercados de forma única no mundo. Ao estabelecer sinergia processos e 

produtos, cria um universo narrativo no qual a narrativa fica sob seu inteiro controle. O artista 

contratado pela Somlivre grava o tema da novela, ganha destaque nas emissoras de Rádio, aparece 

nos programas de auditório. O comentarista do telejornal é onipresente: detém coluna no jornal 

impresso, na revista, no Rádio e aparece com destaque nos portais.  Convém observar o discurso da 

Globo a respeito de si mesma: 

 

São 28 grupos de comunicação e 9.600 profissionais estampando a diversidade 

brasileira por dezenas de sucursais e microssucursais. As afiliadas podem usar até 

14 horas semanais para levar notícia e entretenimento ao público de sua localidade. 

A maior produção é a jornalística, com um pouco mais de 62 mil horas por ano 

(média de 5.167 horas por mês), mas há cerca de outros 90 programas locais, em 

12 gêneros diferentes (entrevista, culinário, educativo, rural, saúde, show, esporte e 

turismo), somando mais de 3 mil horas de exibição. São cerca de 650 equipes de 

reportagem nas emissoras. É a maior equipe de jornalistas do país, com mais de 

3.000 profissionais que levam ao ar a grande notícia: o Brasil.42 (GLOBO, 2015, 

não paginado) 

 

Considerando que uma semana têm 168 horas, são concedidas 14 horas para que uma 

afiliada produza programas próprios, menos de 9% do tempo disponível. Boa parte das afiliadas 

ocupa bem menos do que isso, devolvendo tempo para a rede. Quando acontece algum imprevisto, 

uma tragédia, um evento esportivo ou qualquer acontecimento a escolha dos diretores no Rio de 

Janeiro ou em São Paulo, o tempo diminui. Quando situação semelhante acontece em uma região 

afastada destas duas megalópoles, o tratamento não é igual. Isto significa que todo e qualquer 

assunto de interesse local ou regional perde relevância: a produção cultural e artística, os problemas, 

as histórias, as especificidades. Isto repercute não somente na forma como as pessoas se veem ou 

compreendem seus problemas, mas também na força das indústrias criativas, reduzindo o interesse 

do público acerca das manifestações culturais locais.  Menos interesse das pessoas achata salários, 

cachês, esvazia plateias, retira valor agregado de livros e discos, impulsionando uma espiral de 

desvalorização. 

Historicamente, a Globo conseguiu canalizar elevado investimento publicitário, 

diversificando as formas de veicular anúncios, criando diferentes estratégias de negócios.  

 

                                                 
41 Algumas dessas atividades são geridas em parceria com outros grupos econômicos. 
42 Texto extraído do site institucional da rede Globo, acesso em 10/05/2015, disponível em: 

<http://redeglobo.globo.com/Portal/institucional/foldereletronico/g_globo_brasil.html>. 
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Uma rede com tais dimensões é capaz de atender a todos os mercados e segmentos. 

Cerca de 40 mil clientes investem em TV por meio de nossas afiliadas a cada ano. 

Além da programação, os eventos locais são vistos pelo mercado como 

oportunidades especiais de mídia e associação de marca43. (GLOBO,2015, não 

paginado). 

 

Para se aproveitar ainda mais de suas vantagens competitivas, o conglomerado criou a 

Direção Geral de Comercialização. E aqui se percebe a complexidade das atividades financeiras que 

sustentam tamanha produção de conteúdos.  

 

A Direção Geral de Comercialização (DGC) cuida do relacionamento da TV 

Globo com o mercado anunciante. Somente em veiculação nos breaks, são mais de 

16 milhões de comerciais por ano, atendendo a mais de seis mil agências. Num 

período de dois anos, a DGC atende em média a 50 mil clientes ativos. A 

consultoria McKinsey, ao estabelecer padrões de atuação de áreas comerciais de 

televisão, não identificou outra no mundo que apresentasse padrões de excelência e 

qualidade superiores aos da DGC.Manter-se sempre na vanguarda para atender às 

necessidades de um mercado cada vez mais sofisticado é o objetivo da DGC. O 

desenvolvimento de oportunidades comerciais geradas a partir dos diferenciais da 

TV Globo, como a qualidade e a diversidade da programação e a estabilidade de 

suas elevadas audiências, é característica marcante. Com um portfólio de mais de 

50 formatos comerciais a área comercial da TV Globo serve a agências de 

publicidade e anunciantes de forma eficaz. 94% dos negócios são processados 

eletronicamente, via Internet, com uma moderna ferramenta de compra eletrônica 

desenvolvida e implantada pela TV Globo. A DGC é apoiadora do código 

Brasileiro de Auto-Regulamentação, das Normas-Padrão da atividade publicitária e 

das entidades representativas do mercado publicitário. Acredita na compra técnica 

de espaço publicitário com o uso de pesquisas; no aprimoramento de sua equipe 

comercial; na regionalização e na qualidade técnica do sinal. (GLOBO,2015, não 

paginado). 

 

O que a Globo não detalha é o tamanho do investimento público que recebe, crescente desde 

a ditadura até os dias atuais. Por outro lado, considerando que todo e qualquer gasto com 

publicidade é repassado aos preços dos produtos anunciados, é necessário enfatizar que a audiência, 

isto é, o cidadão paga pelos programas. Seja qual for a fonte que paga pela publicidade. O 

faturamento das diferentes mídias e veículos com publicidade no país foi calculado em 24,917 

bilhões de reais, entre janeiro e setembro de 2014, crescendo 9,7% frente ao mesmo período de 

2013.  

 

No período analisado, a TV por assinatura conseguiu ampliar em 34,9% seu 

faturamento na comparação com o intervalo de janeiro a setembro de 2013. A 

mídia exterior também manteve o bom desempenho registrado ao longo de todo o 

ano, conseguindo um aumento de 27,8% no faturamento publicitário. Também 

foram positivos os desempenhos da TV aberta, que teve alta de 14% em seu 

                                                 
43 Texto extraído do site institucional da rede Globo, acesso em 10/05/2015, disponível em: 

<http://redeglobo.globo.com/Portal/institucional/foldereletronico/g_globo_brasil.html> 
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faturamento; de Cinema (aumento de 7,7%) e rádio (alta de 5,6%). Sofreram 

retração no faturamento de janeiro a setembro os meios Guias e Listas (-34,3%), 

Revista (-15,6%), Jornal (-9,2%) e Internet (-7%). (GLOBO, 2015, não paginado). 

 

 A redução de valores investidos na Internet não é real. Acontece devido à recusa em 

informar receitas por parte de alguns dos principais portais. Os modelos de negócio na Internet 

ainda não estão definidos para empresas acostumadas a pensar em ambientes analógicos. Por outro 

lado, a redução drástica no investimento em meios impressos – guias, listas, revistas e jornais – 

ilustra a crise dos impressos44. A concorrência com conglomerados internacionais como Google e 

Facebook também são entraves que devem se tornar maiores nos próximos anos. A participação da 

Televisão aberta tem sido muito maior do que a de outros meios, desde meados dos anos 1960, 

quando superou o Rádio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Balanço das atividades do grupo Roberto Marinho.  

                                                 
44 Os dados são provenientes do projeto Inter-Meios, organizado pelo jornal especializado em mercado midiático Meio e 

Mensagem..  Acesso em 10/05/2015. Disponivel em: 

<http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2014/12/15/Ate-setembro-mercado-cresce-9-7-

porcento.html Acesso em 10/05/2015>. 
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fonte: (JORNAL MEIO E MENSAGEM, 2014) 

 

Para cada 10 reais gastos com veiculação de publicidade, calcula-se que 7,60 vão para 

Televisão, somando-se TV aberta e TV por assinatura, setores em que a Globo lidera. Todo este 

poder tem importância indiscutível. A família Marinho também atua ou atuou em outras atividades 

econômicas e mantém a Fundação Roberto Marinho, destinada a atividades culturais e 

educacionais. Conforme balanço publicado em 2014, as empresas do grupo faturaram 

14,636 bilhões de reais em 2013, um aumento de 15% sobre os 12,710 bilhões de 201245. O 

faturamento é cinco vezes maior do que o da rede Record. Os três filhos de Roberto Marinho – 

Roberto Irineu, João Roberto e José Roberto – acumulavam uma fortuna superior a 48 bilhões em 

2014, segundo a Revista Forbes46. Isoladamente, figuram no 5º, 6º e 7º lugar entre os homens mais 

ricos do país, mas juntos formariam a segunda família mais opulenta. Seria inexpugnável, este 

império? 

É preciso considerar algumas mudanças ocorridas nos últimos 15 anos. A expansão da rede 

Record, contando com significativo aporte de recursos decorrentes da compra de horários nas 

                                                 
45 Matéria publicada em  28/03/2014, acesso em 10/05/2015. Disponível em:  

http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/mercado/lucro-da-globo-e-maior-que-todo-o-faturamento-anual-da-record-

2815 
46 Conforme matéria publicada no portal UOL, disponível em: 

<http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/08/27/lemann-e-o-mais-rico-do-brasil-pelo-2-ano-seguido-

aponta-forbes-brasil.htm.> Acesso em 10/05/2015. 
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madrugadas pela Igreja Universal do Reino de Deus, permitiu investimento em ficções, jornalismo, 

variedades e eventos esportivos. A enorme vantagem ostentada pela Globo foi transformada em 

verdadeira disputa pela audiência. A TV aberta perdeu público especialmente entre as pessoas de 

maior renda, devido à expansão da TV por assinatura e principalmente o crescimento da Internet. 

Esta realidade parece ter animado redes menores, que antes não conseguiam vencer a Globo, 

independente do dia, horário ou programa. Em abril de 2014, os resultados apontavam para um 

certo acirramento da competição. 

 

O Ibope consolidado no mês de abril mostra que todas as emissoras abertas --

exceto a Globo-- cresceram em audiência. De janeiro a abril, a vice-líder Record 

cresceu 27%; o SBT cresceu 20%, a Band cresceu espantosos 30% e até a 

RedeTV! subiu 23%. A Globo, no entanto, perdeu 8% de ibope das 7h à 0h na 

Grande São Paulo, onde cada ponto vale por 65 mil domicílios sintonizados, cada 

um com 3,3 moradores em média. Em pontuação, a Globo fechou abril com 13,1 

pontos, a Record com 6,6 pontos, o SBT com 5,5 pontos, a Band com 2,6 pontos e 

a RedeTV! com 1 ponto. Abril fica marcado como o mês que apresentou a menor 

diferença histórica entre a líder Globo e a segunda colocada, a Record. A diferença 

foi de apenas 6,5 pontos. Para efeitos de comparação, o melhor índice de ibope que 

a Record conseguiu em todos os tempos foi 8,3 pontos, obtidos em 2008. Naquele 

ano, a média da Globo foi de 17,4 pontos – uma diferença, portanto, de 9,1 pontos. 

É também o primeiro ano em que a Record consegue, ainda que ocasionalmente, 

vencer a Globo nessa faixa das 7h à 0h em alguns dias do mês em praças distantes 

do eixo SP-Rio, como Belém do Pará e Goiânia (GO). Também é uma das 

primeiras vezes que a média de audiência da líder Globo, sozinha, ficou abaixo da 

soma das concorrentes somadas: Record, SBT, Band e RedeTV! somaram 15,7 

pontos contra 13,1 pontos da Globo47. (FELTRIN, 2014, não paginado). 

 

 A grade de programação da Globo – que permanecera inabalável por anos – sofreu 

alterações consideráveis. Programas infantis foram substituídos por programas de variedades, saúde 

e jornalismo nas manhãs. Nas tardes, a reprise das novelas passou a ser veiculada depois dos filmes. 

Ainda assim, novelas, programas de auditório, telejornais parecem não despertar o mesmo fascínio 

de outros tempos.  

Abril chega ao fim com uma péssima notícia para a maior emissora do País: sua 

audiência geral continua a cair. Apesar de ter estreado a nova programação, a 

Globo não conseguiu reverter a crise de Ibope. O faturamento sobe a cada ano: 

foram quase 12 bilhões em 2013. Porém nada parece ser capaz de impedir a fuga 

de telespectadores. O canal tem perdido, em média, 10% de seu público a cada ano. 

A teledramaturgia, antes imbatível, vive um momento delicado. As três novelas do 

horário nobre - Meu Pedacinho de Chão (18h), Além do Horizonte (19h) e Em 

Família (21h) - registram índices muito inferiores ao ideal. Os números do Jornal 

Nacional são igualmente insatisfatórios. Apresentadores que antes eram sinônimo 

de audiência, como Xuxa e Renato Aragão, estão fora do ar. Apesar disso, a Globo 

                                                 
47 Matéria publicada em 07/05/2014, no portal  Uol, na coluna do jornalista Ricardo Feltrin. Acesso em 10/05/2015. 

Disponível em: <http://celebridades.uol.com.br/ooops/ultimas-noticias/2014/05/07/ibope-de-todas-as-tvs-cresce-em-

2014-so-o-da-globo-cai.htm>. 
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ainda é líder absoluta. Contudo, nunca esteve tão suscetível ao poder de escolha do 

telespectador. Antigamente, ao ligar a TV, sintonizava-se a Globo e, quase 

invariavelmente, lá se permanecia. Hoje há opção de bons programas nos outros 

canais do sinal aberto — e dezenas de canais pagos, com uma oferta praticamente 

inesgotável de atrações nos mais variados estilos. A mudança de hábito do 

telespectador e o crescimento da concorrência tiraram boa parte da hegemonia da 

Globo. Mas isso não é um fenômeno exclusivo da televisão brasileira. Supercanais 

como a Globo perdem audiência no mundo todo. O bolo passou a ser dividido em 

muitas fatias. E o telespectador tem agora a internet, o smartphone, o tablet. A TV 

deixou de ser a única fonte de entretenimento eletrônico. Há outro fator: a rejeição 

à Globo. Por questões ideológicas e políticas, a emissora se tornou alvo de 

frequentes ataques e suposto boicote. A expectativa da cúpula global é reverter - ou 

pelo menos controlar - o esvaziamento de Ibope com a transmissão da Copa do 

Mundo. Os jogos poderão aumentar o interesse pelos programas esportivos e 

telejornais da emissora. Consequentemente, atrações coladas a eles, como as 

novelas, têm chance de herdar alguns pontos de audiência. A emissora tem pressa 

em evaporar essa nuvem de instabilidade por um motivo especial: a comemoração 

de seus 50 anos, em 2015. Se a audiência continuar a cair, o brilho da festa não será 

o mesmo48. (BENÍCIO, 2014, não paginado) 

 

 Tablets e celulares deixaram de ser a “segunda tela”. Agora, dispositivos móveis são a 

primeira opção, por serem mais versáteis, podendo ser levados a qualquer lugar. Emissoras e outras 

empresas que atuam com conteúdo audiovisual passaram a desenvolver estratégias específicas para 

estes suportes. Medidas conjunturais têm pouco efeito contra problemas estruturais. As conexões de 

Internet se tornaram rápidas e menos caras; até mesmo pessoas mais pobres têm acesso, embora 

ainda exista uma grande parcela da população excluída da grande rede digital. Mudanças numa 

novela, ou num cenário de telejornal apenas parecem retardar o inevitável, conforme sugerem as 

pesquisas de audiência nos últimos anos. Serviços de Televisão via Internet – melhor seria chamar 

de vídeo sob demanda49 – crescem, assumem posição de destaque, fulminando velhos conceitos 

como grade de programação, faixa de horários, estreias e reprises. A rede de TV hegemônica sob 

todos os aspectos, agora tem que concorrer com Youtube, Netflix e uma porção de sites que 

disponibilizam séries, filmes e eventos esportivos ao vivo ou para baixar no computador. Há outras 

ameaças. A pirataria na Internet é inexorável, assume até mesmo conotações políticas.   

 Na realidade, a audiência da TV aberta em 2015 é composta majoritariamente por pessoas 

mais velhas, de menor poder aquisitivo, de cidades interioranas ou zonas rurais. Gente que não tem 

acesso ou não tem o hábito de imergir na Internet por longos períodos, que desconhece ou não gosta 

de consumir vídeo via Web.  Estas pessoas são desejadas pelas redes, que parecem dispostas a 

seduzir este público apostando em velhos formatos ou velhas narrativas, com alguma renovação na 

                                                 
48 Matéria publicada no portal Terra, em 30/04/2014, acesso em 10/05/2015. Disponível em: 

<http://diversao.terra.com.br/tv/nada-interrompe-a-queda-de-audiencia-da-

globo,3663cbc7a23b5410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html>. 
49 Em inglês usa-se o termo video on demand, sob a sigla VOD. 
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roupagem. Não é exatamente a conjuntura dos sonhos para uma emissora que comemora 50 anos, 

encerrar janeiro de 2015 com estes números: 

 

Até esta última quinta-feira (29) a emissora carioca marcava 13,3 pontos de média, 

o pior índice mensal de sua história. Mesmo faltando alguns dias para janeiro 

terminar, o panorama não deve mudar. No mesmo período de 2014, a Globo fechou 

com 14,3. Já a briga pelo segundo lugar continua muito acirrada. Mesmo com a 

baixa de programas como "Cidade Alerta" e "Balanço Geral - Manhã", a Record 

fecha janeiro com um décimo à frente do SBT, com 5,4. O canal de Silvio Santos, 

mesmo com o bom momento de "Chiquititas" e das novelas da tarde, ficou com 

5,3. Já a Band teve uma pequena queda, indo de 2,3 em dezembro para 2,1 em 

janeiro, provavelmente relacionada à queda de audiência nas tardes do canal. Por 

fim, a Cultura continua na frente da RedeTV!, fechando com 1,1 ponto contra 0,8 

ponto da emissora Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho50. (VAQUER, 2015, 

não paginado). 

 

Estes números se referem à medição feita pelo Ibope, tomando um grupo de espectadores na 

Grande São Paulo. Lembremos que as pesquisas do instituto – há décadas único responsável por 

aferir audiência no Brasil – verificam regularmente apenas os índices do Rio e de São Paulo. Outras 

praças são analisadas esporadicamente. As informações disseminadas pelo Ibope são questionadas 

pelas emissoras menores, que desconfiam da metodologia ou mesmo de manipulações nos números, 

favorecendo a líder. Mesmo que confiáveis, não são motivo de comemoração para o maior 

conglomerado do país. Parece pouco, mas perder um ponto de audiência a cada ano pode ter 

resultados avassaladores num prazo curto. Televisão é um negócio que exige altíssimo investimento 

em pessoas, equipamentos, captação, transmissão, softwares importados, cenários, estúdios, entre 

tantas exigências onerosas.  

 

4.3 A LEI 12.485 E A NOVA DINÂMICA DA TV POR ASSINATURA 

 

 

 Quando observamos o mercado audiovisual brasileiro, é possível destacar o predomínio da 

                                                 
50 Notícia publicada no portal Uol, publicada em 31/01/2015. Acesso em 11/05/2015. Disponível em: 

<http://natelinha.ne10.uol.com.br/noticias/2015/01/31/globo-tem-pior-ibope-da-historia-em-janeiro-veja-numeros-

85076.php>. 

São diversas notícias relatando queda na audiência da Globo, mesmo em meio às comemorações dos 50 anos. A novela 

Império teve audiência abaixo da média para o horário e a novela Babilônia perdeu ainda mais público. É preciso 

ressaltar que a novela das nove, antigamente novela das oito, é o produto ficcional de maior investimento da emissora. 

Para que o modelo seja sustentável, é necessária alta audiência, objetivo cada vez mais difícil. Certamente, haverá 

repercussão nos valores para veiculação publicitária nos horários correspondentes a estes produtos. 

<http://divirta-se.uai.com.br/app/noticia/mexerico/2015/03/29/noticia_mexerico,166178/com-teresa-estela-e-beijo-

lesbico-babilonia-despenca-em-audiencia.shtml>.  

<http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/03/1608952-mesmo-com-queda-em-audiencia-autor-diz-que-nao-

mudara-novela.shtml>. 



94 

 

 

 

televisão em detrimento do cinema e, paralelamente, a forte abertura a conteúdos estrangeiros. 

Enquanto os esforços para a constituição de uma indústria cinematográfica nacional se mostraram 

incipientes em face da intensa concorrência com o cinema estadunidense, das políticas públicas 

inconstantes nos diferentes períodos e configurações do mercado, a televisão se consolidou com 

elevados subsídios estatais e radical oligopolização ou mesmo monopolização.  

A lei 12.485/2011 dedicou-se à regulação da TV por assinatura, visando delimitar espaços a 

serem ocupados pela programação feita no Brasil, em consonância com medidas de fomento 

vinculadas ao Estado. Houve resistência de grandes conglomerados, em especial as organizações 

Globo, que têm negócios em TV aberta, TV por assinatura e cinema, atuando tanto na produção, 

distribuição e veiculação.  

Entretanto, a lei foi aprovada e posta em prática. Trata-se de setor econômico pujante, que 

cresce em decorrência dos ganhos econômicos e da redução na desigualdade social, verificada nos 

últimos anos no país. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 –Representativo do crescimento da TV paga no Brasil. 

 
 

É preciso comentar impactos iniciais da lei 12.485/2011, considerando o contexto das 
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políticas públicas regulatórias referentes à radiodifusão. A coleta destas informações se faz 

necessária para entender as tendências do audiovisual, sob a perspectiva da produção nacional. 

O Entretenimento é fortemente influenciado pelo ambiente regulatório, quando são criadas 

cotas, mecanismos de financiamento, entre outros parâmetros. É preciso analisar os programas, em 

paralelo aos processos de produção relacionados aos diferentes gêneros, formatos e conteúdos. Os 

programas são o espectro visível deste ramo da Indústria Cultural, a unidade semântica na qual se 

baseia a Televisão. 

 Por outro lado, é importante considerar o papel das narrativas na construção dos conteúdos 

televisivos. A necessidade de contar histórias e em certa medida entreter a audiência explorando os 

mais variados recursos, nos leva aos conceitos de narrativa transmidiática (SCOLARI, 2008) e 

convergência digital (JENKINS, 2008).  

 Não se pode explicar a Indústria Cultural em termos meramente tecnológicos (ADORNO, 

2002), não se pode pensar a comunicação eletrônica apenas como resultado das Tecnologias de 

Informação e Comunicação, nem muito menos como um mero efeito de seu uso. A despeito de 

dispositivos tecnológicos e da imersão cada vez mais profunda no universo digital, a principal 

ferramenta para o bom jornalismo continua sendo a capacidade de criticar, de reconhecer em si 

mesmo e em cada indivíduo um agente histórico.  

 A exemplo de outras tentativas de regulação no Brasil, a lei 12.485/11 tem um escopo 

limitado. Restringe-se à TV por assinatura, desconsiderando a TV aberta e o Rádio, bem como 

novas plataformas audiovisuais, como o Vídeo por Demanda. A lei tem 43 artigos, divididos em 

nove capítulos. No primeiro, apresenta o seu objeto e definições. Visando ampliar as janelas 

dedicadas à programação audiovisual brasileira, isto é, os espaços de programação em que se pode 

ver conteúdos nacionais, a lei propõe uma caracterização dos canais, logo no artigo 2º, 

regulamentados por instruções normativas da Ancine: 

a) Canais de espaço qualificado: devem veicular três horas e meia 

semanais de conteúdos brasileiros de espaço qualificado em seu horário 

nobre; 

b) Canais brasileiros de espaço qualificado: devem veicular 

majoritariamente conteúdos brasileiros de espaço qualificado em seu horário 

nobre; e 

c) Canais avulsos de conteúdo programado ou vídeo por demanda 

programado que ofereçam conteúdo qualificado: devem veicular conteúdos 

brasileiros em percentual não inferior a 10% do total desse conteúdo 

qualificado. (BRASIL, 2011, não paginado). 
 

Outro aspecto relevante é o Conteúdo Brasileiro, definido ainda no artigo 2º como 

“conteúdo audiovisual produzido em conformidade com os critérios estabelecidos no inciso V do 
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art. 1 o da Medida Provisória n o 2.2281, de 6 de setembro de 2001”. Esta é a medida provisória que 

criou a Ancine, os Funcines e o Prodecine51, apresentando os referidos critérios que se aplicam às 

produções nacionais. Desta forma, Obra Cinematográfica Brasileira ou Videofonográfica Brasileira 

deve: 

 a) ser produzida por empresa produtora brasileira, observado o disposto no § 1o, 

registrada na ANCINE, ser dirigida por diretor brasileiro ou estrangeiro residente 

no País há mais de 3 (três) anos, e utilizar para sua produção, no mínimo, 2/3 (dois 

terços) de artistas e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil há mais de 5 (cinco) 

anos;  

b) ser realizada por empresa produtora brasileira registrada na ANCINE, em 

associação com empresas de outros países com os quais o Brasil mantenha acordo 

de co-produção cinematográfica e em consonância com os mesmos.  

c) ser realizada, em regime de co-produção, por empresa produtora brasileira 

registrada na ANCINE, em associação com empresas de outros países com os quais 

o Brasil não mantenha acordo de co-produção, assegurada a titularidade de, no 

mínimo, 40% (quarenta por cento) dos direitos patrimoniais da obra à empresa 

produtora brasileira e utilizar para sua produção, no mínimo, 2/3 (dois terços) de 

artistas e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil há mais de 3 (três) anos. 

(BRASIL, 2002, não paginado). 

 

A Medida Provisória cria mecanismos para garantir a participação de profissionais 

brasileiros, abrindo margem para o fortalecimento da cadeia produtiva. Importante destacar a 

relevância do audiovisual no mercado de produtos culturais, na atualidade. A lei cria distinção entre 

Conteúdo Brasileiro e Conteúdo Jornalístico, vide artigo 2º inciso IX, para deixar claro seu objetivo 

de potencializar a produção do primeiro. Cabe observar como a legislação compreende espaços 

qualificados. 

 
Espaço total do canal de programação, excluindo-se conteúdos religiosos ou 
políticos, manifestações e eventos esportivos, concursos, publicidade, televendas, 
infomerciais, jogos eletrônicos, propaganda política obrigatória, conteúdo 
audiovisual veiculado em horário eleitoral gratuito, conteúdos jornalísticos e 
programas de auditório ancorados por apresentador; (BRASIL, 2001, não 
paginado). 

  

 Estes são os espaços destinados aos produtos, sejam eles conteúdos entendidos como de 

TV ou de Cinema, por mais que as fronteiras entre estes universos estejam cada vez mais borradas. 

Como o propósito é incentivar produtos como documentários, ficções e animações, a lei parte destas 

definições, por mais que o hibridismo ameace conceitos. Não haveria propósito em incentivar 

                                                 
51 A MP 2.2281/2001 Estabelece princípios gerais da Política Nacional do Cinema, cria o Conselho Superior do Cinema 

e a Agência Nacional do Cinema - ANCINE, institui o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Nacional - 

PRODECINE, autoriza a criação de Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional - FUNCINES, 

altera a legislação sobre a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional. 
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programas televisivos religiosos, esportivos, policiais ou realities shows, em face de sua 

abundância. 

  A lei também institui os conceitos de Produtora Brasileira e de Produtora Brasileira 

Independente, fundamentais para fomentar um mercado que atenda aos interesses e projetos 

nacionais, sob a perspectiva do interesse público, do desenvolvimento e da cultura. 

 
XVIII  Produtora Brasileira: empresa que produza conteúdo audiovisual que atenda 

as seguintes condições, cumulativamente: a) ser constituída sob as leis brasileiras; 

b) ter sede e administração no País; c) 70% (setenta por cento) do capital total e 

votante devem ser de titularidade, direta ou indireta, de brasileiros natos ou 

naturalizados há mais de 10 (dez) anos; d) a gestão das atividades da empresa e a 

responsabilidade editorial sobre os conteúdos produzidos devem ser privativas de 

brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos;  

XIX  Produtora Brasileira Independente: produtora brasileira que atenda os 

seguintes requisitos, cumulativamente: a) não ser controladora, controlada ou 

coligada a programadoras, empacotadoras, distribuidoras ou concessionárias de 

serviço de radiodifusão de sons e imagens; b) não estar vinculada a instrumento 

que, direta ou indiretamente, confira ou objetive conferir a sócios minoritários, 

quando estes forem programadoras, empacotadoras, distribuidoras ou 

concessionárias de serviços de radiodifusão de sons e imagens, direito de veto 

comercial ou qualquer tipo de interferência comercial sobre os conteúdos 

produzidos; c) não manter vínculo de exclusividade que a impeça de produzir ou 

comercializar para terceiros os conteúdos audiovisuais por ela produzidos; 

(BRASIL, 2001, não paginado). 

 

 Ao se categorizar a figura da Produtora Brasileira Independente, temos a perspectiva de 

enfrentar a concentração de mercado. O Brasil é um dos poucos países em que emissoras de TV 

assumem produção, distribuição, transmissão e comercialização, restringindo oportunidades e 

permitindo a ocorrência de monopólios e oligopólios. 

 

XXI  Programadora Brasileira: empresa programadora que execute suas atividades 

de programação no território brasileiro e que atenda, cumulativamente, as 

condições previstas nas alíneas “a” a “c” do inciso XVIII deste artigo e cuja gestão, 

responsabilidade editorial e seleção dos conteúdos do canal de programação sejam 

privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos;  

XXII  Programadora Brasileira Independente: programadora brasileira que atenda 

os seguintes requisitos, cumulativamente: a) não ser controladora, controlada ou 

coligada a empacotadora ou distribuidora; b) não manter vínculo de exclusividade 

que a impeça de comercializar, para qualquer empacotadora, os direitos de exibição 

ou veiculação associados aos seus canais de programação; (BRASIL, 2001, não 

paginado). 

 

 A mesma lógica se aplica aos termos Programadora Brasileira e Programadora Brasileira 

Independente. Estas distinções servem para separar empresas vinculadas aos tradicionais 

conglomerados das que não são.  

 O segundo capítulo se dedica aos princípios fundamentais da Comunicação Audiovisual de 
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Acesso Condicionado. Este capítulo apresenta apenas o artigo 3º enumera estes princípios:   

 

I  liberdade de expressão e de acesso à informação;  

II  promoção da diversidade cultural e das fontes de informação, produção e 

programação;  

III  promoção da língua portuguesa e da cultura brasileira;  

IV  estímulo à produção independente e regional;  

V  estímulo ao desenvolvimento social e econômico do País;  

VI  liberdade de iniciativa, mínima intervenção da administração pública e 

defesa da concorrência por meio da livre, justa e ampla competição e da 

vedação ao monopólio e oligopólio nas atividades de comunicação 

audiovisual de acesso condicionado.52 (BRASIL, 2006, não paginado). 

 

 Notável a alusão aos princípios constitucionais, descumpridos desde a promulgação, em 

especial aspectos como promoção da diversidade cultural e da cultura brasileira, estímulo à 

produção independente e regional, estímulo ao desenvolvimento social e econômico.  

Já o terceiro capítulo discorre sobre as atividades da comunicação audiovisual de acesso 

condicionado. O artigo 4º relaciona estas atividades como produção, programação, empacotamento 

e distribuição. Prosseguindo, o artigo 5º fala de controle ou titularidade de empresas de 

telecomunicações, ao limitar a 50% o capital total e votante que pode ser detido por empresas 

concessionárias de radiodifusão, direta ou indiretamente. O artigo veda ainda que prestadores de 

serviços de telecomunicações tenham participação superior a 30% em concessionárias e 

permissionárias de radiodifusão. Já o artigo 6º veda às prestadoras de serviços de telecomunicações: 

adquirir ou financiar a aquisição de direitos de exploração de imagens para eventos de interesse 

nacional; contratar talentos artísticos nacionais, bem como direitos sobre obras de autores nacionais, 

excluindo produção de publicidade. Analisemos os artigos subsequentes: 

 

Art. 7 o É vedada a realização de subsídios cruzados, preços discriminatórios ou 

práticas comerciais, gerenciais ou contábeis que contribuam para a consecução de 

lucros ou prejuízos artificialmente construídos que busquem dissimular os reais 

resultados econômicos ou financeiros obtidos, em quaisquer das atividades de 

comunicação audiovisual de acesso condicionado de que tratam os incisos I a IV do 

art. 4 o , ainda que esses resultados venham a ser compensados por lucros em 

outras atividades quaisquer, mesmo que exercidas pela mesma empresa.  

Art. 8 o As normas gerais de proteção à ordem econômica são aplicáveis à 

comunicação audiovisual de acesso condicionado. (BRASIL, 2011, não paginado). 

 

 Nestes artigos transparece certa preocupação em formular alguns limites, sem constranger os 

                                                 
52 Neste artigo, o parágrafo único: adicionam-se aos princípios previstos nos incisos deste artigo aqueles estabelecidos 

na Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, aprovada pelo Decreto 

Legislativo n o 485, de 20 de dezembro de 2006. 
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conglomerados de comunicação. Discute-se impedimentos para subsídios cruzados, entretanto não 

são implementados instrumentos para conter e penalizar a propriedade cruzada. A lei oferece pouca 

resistência à consolidação de conglomerados no campo da TV por assinatura. 

 O quarto capítulo tematiza produção, programação e empacotamento de conteúdo. No artigo 

9º estas atividades são facultadas a empresas com sede e administração no Brasil, sob regulação e 

fiscalização da Ancine. A seguir, o artigo 10º determina que gestão e responsabilidade editorial são 

privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, que devem ser listados na 

Ancine, com as devidas informações, documentos, atos societários e descrição de como foram 

escolhidos gestores e dirigentes. Estas informações deverão ser de conhecimento público, estando 

disponíveis na Internet, salvo em caso confidencialidade prevista em legislação. Programadoras e 

empacotadoras devem manter listagem de conteúdos e canais atualizada na Internet, constando 

classificação. A Ancine poderá solicitar documentos, inclusive o Certificado de Produto Brasileiro, 

conforme MP 2.228-1/2001. Já o artigo 11º proíbe veiculação de conteúdo sem aviso da 

classificação e da faixa etária para a qual é recomendado. A fiscalização cabe ao Ministério da 

Justiça, a quem cabe informar a Anatel. Em continuidade, a Anatel oficiará empresas a respeito de 

canais em desobediência à lei, que deverão interromper a transmissão do conteúdo. A operadora 

deverá oferecer ao assinante mecanismos para bloquear a recepção de conteúdos. 

 O artigo 12º declara que o exercício de atividades e empacotamento deve ser credenciado 

pela Ancine. Já o artigo 13º torna obrigatório o fornecimento de informações solicitadas pela Ancine 

a estas empresas, que devem também apresentar documentação sobre capital total e votante. Por sua 

vez, os artigos 14 e 15 trazem nova redação para os artigos 1º e 7º da MP 2.281/2001, atualizando 

as definições e as competências da Ancine. 

As cotas de programação começam a ser apresentadas no capítulo V, que discute conteúdo 

brasileiro. Conforme a legislação – vide artigos 16º e 17º – para cada três canais de espaço 

qualificado  no pacote, um deve ser canal brasileiro de espaço qualificado (até o limite de 12 

canais);  1/3 dos canais brasileiros de espaço qualificado de um pacote deve ser de programadora 

brasileira independente; e pelo menos 2 canais brasileiros de espaço qualificado de um pacote 

devem veicular 12 horas diárias de conteúdo nacional independente – três horas e meia em horário 

nobre, 1 dos quais programado por programadora não vinculada nem coligada a radiodifusora (TV 

aberta). 

Atendendo ao artigo 18º, nos pacotes em que houver canal de programadora brasileira com 

conteúdos majoritariamente jornalísticos no horário nobre, deve ser incluído ao menos um canal 

adicional de programação semelhante, que não seja controlado ou coligado com a mesma 
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programadora. Os artigos do 19º ao 23º se referem às formas como deve se aplicar as cotas criadas 

nos artigos 16º e 17º. 

 Prosseguindo, o tempo máximo de publicidade comercial de cada canal deverá ser igual ao 

tempo delimitado nos serviços de radiodifusão, exceto para canais exclusivamente publicitários, de 

vendas ou infomerciais, vide artigo 24º. É obrigatória a contratação de agências publicitárias 

brasileiras para publicidade de serviços e produtos em língua portuguesa, legendada ou direcionada 

ao público brasileiro, atendendo ao artigo 25º. 

 O capítulo sexto se dedica ao estímulo do segmento audiovisual. Necessário destacar, que 

desde 2001, diversas leis deram suporte para políticas de fomento para o setor. A tabela com os 

valores referentes à Condecine é atualizada sob o artigo 26º, que também dá nova redação aos arts. 

32, 33, 35, 36, 38 e 39 da MP 2.228-1/2001. Com a criação do Fundo Setorial do Audiovisual pela 

lei 11.437/2006, as estratégias de fomento tornam-se mais sólidas, consolidando-se como políticas 

de Estado.  

A lei do FSA também é alterada pela norma aqui discutida – vide artigo 27º – instituindo 

mínimo de 30% dos investimentos para produtoras brasileiras estabelecidas no Norte, Nordeste e 

Centro Oeste. Também é criada cota de 10% para investir em conteúdo independente a ser 

veiculado primeiro em canais comunitários, universitários e de programadoras brasileiras 

independentes. O próximo tema a ser abordado se refere à taxa de fiscalização de funcionamento, 

artigo 28º.  

O sétimo capítulo se inicia discutindo a distribuição em serviço de acesso condicionado, no 

artigo 29º. Coloca-se a proibição de inserir conteúdos em canais avulsos, em atenção ao artigo 30º. 

A distribuição de conteúdos empacotados é disciplinada no artigo 31º.  

Por sua vez, o artigo 32º obriga as prestadoras de TV por assinatura a veicular sem ônus em 

todos os pacotes os canais: de sinal aberto não codificado; da câmara de deputados; do senado; do 

STF para divulgação dos serviços relacionados ao Judiciário; para radiodifusão pública, “a ser 

utilizado como instrumento de universalização dos direitos à informação, à comunicação, à 

educação e à cultura, bem como dos outros direitos humanos e sociais”; institucional do Poder 

Executivo; um canal destinado para desenvolvimento e aprimoramento do ensino a distância e 

capacitação dos professores, produções culturais e programas regionais; um canal comunitário, a ser 

gerido por entidades não governamentais sem fins lucrativos; um canal da cidadania, organizado 

pelo Governo Federal, voltado para comunidades locais; um canal legislativo municipal/estadual, de 

uso compartilhado; um canal universitário. 

O oitavo capítulo introduz um tema pouco valorizado na legislação referentes à TV no 
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Brasil: os direitos do espectador. Em sintonia com o Código de Defesa do Consumidor53 e outras 

normas, são garantidos os seguintes direitos ao assinante, conforme o artigo 33º: 

 
I conhecer, previamente, o tipo de programação a ser exibida;  

II contratar com a distribuidora do serviço de acesso condicionado os serviços de 

instalação e manutenção dos equipamentos necessários à recepção dos sinais;  

III (VETADO);  

IV relacionar-se apenas com a prestadora do serviço de acesso condicionado da 

qual é assinante;  

V receber cópia impressa ou em meio eletrônico dos contratos assim que 

formalizados;  

VI ter a opção de contratar exclusivamente, de forma onerosa, os canais de 

distribuição obrigatória de que trata o art. 32.  (BRASIL, 2011, não paginado) 

 

 

 Ainda que de forma sucinta, são descritas prerrogativas da audiência, algo que não se 

verifica na Constituição Federal, por exemplo. Complementando, as prestadoras não podem 

discriminar os usuários, salvo em situações necessárias para alcançar os objetivos sociais relevantes, 

vide art. 34º.  

 O nono capítulo descreve sanções e penalidades, a começar do artigo 35º, que reitera 

punições previstas na Lei n o 9.472, de 16 de julho de 1997. Já o artigo 36º descreve as seguintes 

sanções aplicáveis pela Ancine, sem excluir outras previstas em lei, inclusive as de natureza civil e 

penal: I  advertência; II  multa, inclusive diária; III  suspensão temporária do credenciamento; IV  

cancelamento do credenciamento54.  

 O décimo capítulo apresenta as disposições finais e transitórias, adequando leis anteriores, 

estabelecendo prazos para vigências de determinados artigos. Pelo art. 37º ficam revogados o art. 31 

da Medida Provisória 2.2281/2001, e os dispositivos constantes dos Capítulos I a IV, VI e VIII a XI 

da Lei n o 8.977, de 6 de janeiro de 1995. Com o art. 38º, ganha nova redação o art. 86 da lei 

9.472/1997, definindo que as concessões só podem ser outorgadas a empresas constituídas sob as 

leis brasileiras, com sede e administração no país. O parágrafo único deste artigo apresenta 

princípios em que devem ser prestados serviços de telecomunicações, concordando com 

                                                 
53 Lei n o 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
54 “§ 1 o Na aplicação de sanções, serão considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos dela resultantes 

para os assinantes, a vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a 

reincidência específica, entendida como a repetição de falta de igual natureza após decisão administrativa anterior. § 2 o 

Nas infrações praticadas por pessoa jurídica, também serão punidos com a sanção de multa seus administradores ou 

controladores, quando tiverem agido de má fé. § 3 o A existência de sanção anterior será considerada como agravante na 

aplicação de outra sanção. § 4 o A multa poderá ser imposta isoladamente ou em conjunto com outra sanção, não 

devendo ser inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) nem superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para cada 

infração cometida. § 5 o Na aplicação de multa, serão considerados a condição econômica do infrator e o princípio da 

proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. § 6 o A suspensão temporária do 

credenciamento, que não será superior a 30 (trinta) dias, será imposta em caso de infração grave cujas circunstâncias 

não justifiquem o cancelamento do credenciamento” (BRASIL, 2011, não paginado). 
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regulamentação da Anatel55. 

Os artigos 39º e 40º definem: a proibição de que prestadoras de TV por assinatura usem 

recursos do Fundo Nacional de Cultura ou dos meios de financiamento relativos às leis 8.685/1993 

e 8.313/1991; a vigência dos artigos 5º, 18º e de 26º a 28º a partir de um ano de promulgação desta 

lei. Os artigos 41º e 42º determinam respectivamente: prazos para vigência dos artigos do 16 ao 23, 

que perdem a validade doze anos após a promulgação da lei; a responsabilidade da Anatel e da 

Ancine, a quem cabe regulamentar as disposições da lei 12.485 em até seis meses. 

 De forma generalizada, observa-se a ampliação dos conteúdos brasileiros nas emissoras 

por assinatura, fomentando a demanda por novos conteúdos, o que fortalece a cadeia produtiva do 

audiovisual. Aqui é preciso discutir, ainda que brevemente, o conceito de economia criativa56, 

campo que agrega modelos de negócio ou gestão relacionados à produtos e serviços vinculados ao 

conhecimento, a criatividade ou à intelectualidade, visando a geração de trabalho e renda. Como se 

trata de segmento privilegiado no setor, por demandar uso intensivo de mão de obra, por induzir o 

desenvolvimento de outras cadeias produtivas – música, artes plásticas, turismo, educação, entre 

outras – os impactos se dispersam pela economia. O público passa a ter acesso a novos conteúdos, 

oportunizando novas alternativas culturais, educacionais ou de entretenimento.  

 Em 2012, a Sky veiculou campanha contra a legislação e as políticas implantadas, dirigida 

aos assinantes e ao público em geral, afirmando que o controle remoto de cada um estava “nas mãos 

da Ancine”. As mensagens publicitárias veiculadas em emissoras abertas afirmavam que a agência 

desejava “determinar o que você vai assistir na TV paga”. Em pleno ano de Olimpíada, o principal 

garoto propaganda era o jogador Giba57, que alcançara grande popularidade no vôlei. Anúncios 

impressos faziam alusão a diversos pontos da lei, em especial às cotas de conteúdo e canais 

nacionais. Como parte da estratégia, um site visava difundir a visão da operadora junto ao público, 

tentando incentivar as pessoas a ligar para Ancine e para o STF. Eis algumas críticas, conforme 

reportagem disponível no portal Convergecom, publicada em 27/02/2012: 

 

Pela Lei 12.485, vale lembrar, um terço dos canais qualificados devem ser 

                                                 
55 “I garantia dos interesses dos usuários, nos mecanismos de reajuste e revisão das tarifas, mediante o 

compartilhamento dos ganhos econômicos advindos da racionalização decorrente da prestação de outros serviços de 

telecomunicações, ou ainda mediante a transferência integral dos ganhos econômicos que não decorram da eficiência ou 

iniciativa empresarial, observados os termos dos §§ 2 o e 3 o do art. 108 desta Lei; II  atuação do poder público para 

propiciar a livre, ampla e justa competição, reprimidas as infrações da ordem econômica, nos termos do art. 6 o desta 

Lei; III  existência de mecanismos que assegurem o adequado controle público no que tange aos bens reversíveis”. 

(BRASIL, 1997, não paginado). 
56 Acesso em 16/15/2016, disponível em: <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-que-e-economia-

criativa,3fbb5edae79e6410VgnVCM2000003c74010aRCRD>. 
57 O vídeo da campanha ainda está disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=-lRGs8IOKiQ>. 
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brasileiros. No line-up SD da Sky, se os canais esportivos e noticiosos fossem 

considerados qualificados, mais 12 canais entrariam na conta, dos quais sete são 

gerados no Brasil. Se apenas os esportivos fossem considerados qualificados, sete 

entrariam na conta, sendo apenas dois estrangeiros. Portanto, em ambos os casos a 

operadora sairia com um "crédito" nas cotas. O fato é que esta qualificação está na 

própria lei, e portanto não se trata de uma decisão "nas mãos da Ancine" e nem 

pode ser modificada na regulamentação. Em alguns pontos, a operadora induz o 

leitor ao erro. Por exemplo, segundo a Sky, a proposta da Ancine é que 10% do 

conteúdo de pay-per-view seja brasileiro e não seja repetido por mais de uma 

semana. "Impedir reprises restringe o seu acesso a obras brasileiras relevantes 

(Tropa de Elite, Tropa de Elite 2, Central do Brasil, entre outros)", diz a operadora. 

No entanto, o prazo de uma semana seria para o cumprimento de cota, o que não 

impediria a disponibilização do conteúdo "relevante" por mais tempo. Sobre a 

obrigatoriedade de disponibilização dos sinais das operadoras à Ancine, sem 

encriptação, para que a agência fiscalize o cumprimento das cotas, a Sky afirma 

que "incentiva a pirataria" e "estimula a ilegalidade". No entanto, a lei não obriga 

que estes sinais trafeguem nas redes das operadoras sem encriptação.58 

(CONVERGECOM,2012, não paginado). 

  

 Mesmo sem configurar grandes embaraços à atuação dos conglomerados, a oposição às 

iniciativas regulatórias se fazia sentir, embora sem êxito neste caso. Ao contrário da reação 

experimentada quando houve a tentativa de criar a Ancinav. Com o passar do tempo, a reação 

perdeu força e as organizações Globo se adaptaram com a nova ordem jurídica.   

 Ao normatizar a produção televisiva, estabelecendo espaços para conteúdos feitos no 

Brasil, estabeleceram-se condições para articular políticas públicas – tais como editais, chamadas 

públicas e recursos do Fundo Setorial do Audiovisual – que favoreceram a diversificação de 

conteúdos televisivos, geraram oportunidades de negócios e fomentaram o mercado de trabalho 

vinculado ao setor. 

Conforme dados do Observatório do Cinema e do Audiovisual59, em 2011, no Brasil, 

existiam 59,3 milhões de domicílios com aparelho de TV, aproximadamente 160 canais de TV por 

assinatura, 91 redes de TV aberta, e mais de 240 milhões de aparelhos celulares. Relatório 

apresentado em 2012 enumera indicadores relevantes, apontando aumento no registro de obras e 

licenças para veiculação na TV entre 2011 e 2012 até 31/03/2013. 

 • aumento de 95,3% no número de pedidos de Certificado de Produto Brasileiro (CPB). 

 • aumento de 202,07% no número de pedidos de Certificado de Registro de Título (CRT) 

para TV Paga. 

 • 66 programadoras se credenciaram na Ancine, sendo 22 estrangeiras e 44 brasileiras. 

                                                 
58 Matéria publicada no site Teletime. Acesso em: 20/05/2015, disponível em:      

<http://convergecom.com.br/teletime/27/02/2012/sky-lanca-campanha-publicitaria-contra-a-lei-12-

48511/?noticiario=TL#>. 
59 <http://oca.ancine.gov.br/.> 
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 O relatório acrescenta ainda que a proporção entre a participação do Fundo Setorial 

Audiovisual nas obras lançadas em 2012 em relação à renda total é de 20% para 61%, 

demonstrando que o FSA participa dos filmes com melhores resultados comerciais. 

 A tendência de crescimento nas horas de programação brasileira se manteve para o ano de 

2013: 

 

 

 

Figura 3 –Ilustrativo de horas de canteúdo Brasileiro por ano. 

 

Fonte: (Ancine, 2013) 
 

 O aumento nos horários de programação está relacionado ao maior registro de obras 

independentes, em diversos formatos, tais como séries de variedades, realities shows, séries de 

ficção, documentários e animações. Com o advento da lei, foram lançadas mais de 180 produções, 

entre 2011 e 2013. 

 
Figura 4- Lei 12.485/2011- novas produções para TV. 
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Fonte: (Ancine, 2013) 

  

Embora o cenário aponte para crescimento na produção de conteúdo brasileiro, ainda há 

obstáculos a serem superados. A dificuldade em descentralizar a produção, fortalecendo as 

indústrias criativas do audiovisual no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste, bem como a produção 

em áreas periféricas do Sul e do Sudeste, decorre do fato de que ainda há pouca sinergia entre 

produtoras, secretarias de cultura e emissoras de TV regionais. Frequentemente, isto decorre de uma 

conjuntura em que os atores estão fragilizados, nem sempre dispondo de pessoal qualificado ou 

recursos para produzir mais conteúdos, com melhor qualidade, a despeito de quais sejam os critérios 

para avaliação. 

 

4.4 TENSÕES ENTRE PÚBLICO E PRIVADO: UM OLHAR SOBRE A RADIODIFUSÃO 

PÚBLICA 

 

 

Não chega a surpreender que a TV brasileira tenha se espelhado no modelo privatista 

estadunidense. Tratava-se de um contexto histórico sob forte influência daquele país, já expressiva 

quando o Rádio transitou do modelo amador para o empresarial. Entretanto, o modelo foi transposto 

para o Brasil sem que fosse instituído órgão semelhante à FCC60. Em 1950, quando é fundada a TV 

Tupi, as atrações radiofônicas servem de base para a programação televisiva. Ainda hoje, estes 

fundamentos são recorrentes nas emissoras de sinal aberto. Ao criar a emissora pioneira, Assis 

                                                 
60 O órgão foi instituído em 1934, por intermédio do Comunication Act. Acesso em 15/08/2016, disponível em: 

<https://www.fcc.gov/>. 
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Chateaubriand amplia o campo de atuação de seu conglomerado, que já reunia inúmeros jornais e 

Rádios pelo país. Aproveitando-se de sua grandiosa influência econômica e política, o empresário 

tem diante de si um vasto território a ser explorado, sem grandes limitações legais.  

O controle privado da radiodifusão se consolidou. Emissoras de TV foram criadas nos anos 

1950, sem que houvesse legislação específica para regular o mercado e garantir diretrizes 

fundamentais como valorização de conteúdos brasileiros, preservação de conteúdos regionais, 

diversidade de opiniões, respeito ao interesse público. As propostas de regulação chegaram com 

mais de uma década de atraso, quando a hegemonia empresarial já estava encaminhada. A Lei 4.117 

de 1962 menciona o serviço de televisão educativa, que tardaria a se tornar um exercício concreto. 

É preciso considerar as atribulações daquele momento político: desde 1954, com o a crise 

política redundou num cenário de instabilidade, o qual repercutiu até os anos 1960. Na crise 

institucional causada pela renúncia de Jânio Quadros, Leonel Brizola, então governador do Rio 

Grande do Sul, articulou uma cadeia de emissoras radiofônicas, a Cadeia da Legalidade, dedicada a 

garantir a posse do vice-presidente eleito João Goulart. A solução para a crise foi a adoção do 

parlamentarismo, que retirava poderes do presidente. O Código Brasileiro de Telecomunicações 

surge neste contexto, no qual o Estado está fragilizado e as empresas de comunicação aprofundam 

seu engajamento partidário. 

Somente em 1967 surge a TV Universitária de Pernambuco, primeira de uma série de 

emissoras criadas com caráter educativo. 

         

Em julho de 1965, o então Ministério da Educação e Cultura (MEC) formalizou o 

pedido de reserva de cem canais de televisão para fins educativos. O surgimento da 

televisão pública no Brasil foi uma tentativa de reequilibrar o cenário televisivo, para 

dar ao público o que a televisão comercial ocultava: informação e, sobretudo, 

educação, considerados produtos televisivos de prestígio, mas de baixa ou nenhuma 

lucratividade. E já veio com forte viés estatal, porque o Decreto-Lei 236, que a 

instituiu em 28 de fevereiro de 1967 e segue em vigor, faculta a possibilidade de 

requerer outorgas de radiodifusão educativa apenas a governos, fundações e 

universidades. Esse decreto modificou o Código Brasileiro de Telecomunicações, 

estabelecendo o total de, no máximo dez estações para cada grupo/entidade, 

limitando em cinco o número de emissoras em VHF. No final de 1968, foi 

inaugurada a rede nacional de microondas. A primeira televisão pública brasileira 

educativa a entrar em operação em 1967, a rigor, nasceu universitária. Foi a 

Televisão Universitária de Pernambuco, criada no âmbito da Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE), seguida, em 1969, pela Televisão Cultura, da Fundação 

Padre Anchieta, vinculada ao governo do Estado de São Paulo. Aliás, como já foi 

mencionado anteriormente, a TVE do Rio de Janeiro surgiu em 1975. (NEPTUNE, 

2011, p. 36) 

 

As emissoras surgem num contexto autoritário, presas a diversos problemas estruturais. 
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Havia a questão do financiamento, reforçando a dependência em relação a recursos públicos geridos 

por governos ditatoriais, quando qualquer investimento publicitário era proibido; a visão dicotômica 

entre educação e entretenimento, ignorando o fato de que a TV deve entreter para seduzir a 

audiência, o que não impede que os conteúdos atinjam finalidades educativas, ao contrário, favorece 

o diálogo com o público; a defasagem histórica frente a emissoras privadas, manifesta na menor 

disponibilidade de equipamentos e pessoas. 

Continuam a ser criadas emissoras nos anos 1980, mas a crise da dívida pública, vinculada 

aos choques do petróleo nos anos 1970, feriu de morte qualquer protagonismo do Estado, mesmo 

com a redemocratização. Cabe arguir os limites desta “redemocratização”, visando compreender até 

que ponto ideias e práticas democráticas surgiram e se consolidaram no país. Passados 30 anos, se 

tomarmos como marco temporal a posse do primeiro presidente civil, ainda que eleito 

indiretamente, subsistem estruturas de poder herdadas do autoritarismo. 

Enquanto as emissoras privadas se organizavam com agilidade em redes que visavam 

abrangência nacional, as emissoras públicas claudicavam, sem modelos de gestão definidos, sem 

autonomia frente a governos, perdendo recursos para instituições privadas. Ainda assim, 

conseguiram produzir programas bem sucedidos, de qualidade destacada e de boa receptividade 

junto ao público. 

 

Mas a televisão pública realizou programas de êxito, alguns significativos como 

“Vila Sésamo”, “Rá-Tim-Bum”, “Vox Populi”, “Roda Viva”. No geral, limitou-se 

a uma audiência periférica, raramente superior a 5% do universo de 

telespectadores, o que comprometeu o seu desenvolvimento. Nos últimos quarenta 

anos, os três níveis de governo, as fundações públicas e as universidades federais 

conquistaram a maior parte das outorgas educativas. (NEPTUNE, 2011, p. 37) 

 

Raramente as instituições responsáveis por manter estas emissoras dispunham de recursos 

para sustentar este oneroso empreendimento chamado televisão. Ao não compreender a dinâmica do 

mercado, ao não desenvolver diretrizes para radiodifusão pública para além de interesses 

governamentais, sacrificaram a oportunidade de criar sistemas que proporcionassem ao país a 

difusão de conhecimentos – cultura, arte, ciência, economia, história, saúde, tecnologia, esporte – de 

uma forma que valorizasse a soberania e os projetos nacionais de desenvolvimento. A visão 

privatista nunca foi capaz ousar para além do lucro.  

Ensaios para a criação de uma rede pública aconteceram, a despeito das dificuldades 

históricas, das resistências no executivo e no legislativo, desde os municípios até a esfera federal. A 

princípio as emissoras estavam completamente fragmentadas. 
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Essa situação perdurou até 1978, quando, por iniciativa do PRONTEL (Programa 

Nacional de Teleducação), foi realizada a primeira Reunião das Televisões 

Educativas, em Nova Friburgo (RJ), que teve como resultado a formação de uma 

pequena rede de nove emissoras para transmitir a Copa do Mundo de 1978, pois a 

Televisão Cultura (SP) detinha os direitos de transmissão e se dispôs a 

compartilhá-los. Apesar do esforço despendido, havia muita incompreensão sobre 

os propósitos e fundamentos da televisão pública. Nas décadas de setenta e noventa 

aconteceram duas tentativas de se formar uma rede efetiva de emissoras educativas 

e culturais, que porém não vingaram. Em 1979, o governo Figueiredo criou a 

Secretaria de Aplicações Tecnológicas – SEAT/MEC), que substituiu o 

PRONTEL. Houve uma nova reunião com as nove emissoras educativas, em Natal, 

Estado do Rio Grande do Norte, onde foi criado o Sistema Nacional de Televisão 

Educativa – SINTED, cuja coordenação político-administrativa ficou a cargo da 

SEAT/MEC, enquanto a coordenação operacional ficou sob a responsabilidade da 

Televisão Educativa, do Rio de Janeiro (uma unidade da FCBTVE), emissora 

diretamente vinculada ao Governo Federal. No início da década de 1980, emissoras 

coordenadas pelo FCBTVE criaram o Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa 

(SINRED), cujo objetivo principal era produzir intercambio de programas entre as 

emissoras e permitir que estas veiculassem uma programação constituída, 

diferentemente do que ocorria, e ainda ocorre, com as redes comerciais, onde há 

uma ou duas emissoras cabeças de rede, e as demais meramente retransmitem a 

programação por elas produzida. Essa iniciativa constituiu, na verdade, a primeira 

tentativa de se promover uma rede nacional de televisão pública. Em 1982, a 

Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa, embora mantivesse esta 

denominação, teve a sua sigla modificada de FCBTVE para FUNTEVÊ. Mas a 

sigla não foi a única alteração, a FUNTEVÊ incorporou a SEAT/MEC e, também, 

o Serviço de Radiodifusão Educativa do MEC (SER), órgão responsável pela 

gestão da Rádio MEC. (NEPTUNE, 2011, p. 38) 

 

A TVE do Rio de Janeiro assumiu a coordenação de rede, empregando o satélite Brasilsat 1 

para distribuir o sinal. O Sinred chegou a reunir 19 emissoras61, mas foi extinto em 1996. Outra 

tentativa de agregar as emissoras públicas foi a Rede Pública de Televisão, criada em 1990, 

prevendo restrição de 15% do tempo para programação local62.  

Acontece que não se pode dissociar a radiodifusão da realidade social, política e econômica, 

no Brasil e no mundo. O cenário nos anos 1990 mais uma vez era pouco propício para investimento 

público em comunicação. O estouro da dívida pública nos anos 1970 foi seguido por descontrole 

                                                 
61 Neptune (2011, p. 40) relata que “durante o período de 1983 e 1984 surgiram novas emissoras educativas: Televisão 

Cultura do Pará, TVE do Piauí, TVE de Alagoas, TVE Aperipê de Sergipe, TVE da Bahia, TV Minas Educativa e 

Cultural, TVE do Paraná, TVE de Juiz de Fora, TVE de Alfenas, TVE do Mato Grosso do Sul”. Estas se juntaram às 

emissoras fundadas nos anos 1960 e 1970: TVU de Pernambuco, TV Cultura de São Paulo, TVU Rio Grande do Norte, 

TVE Rio de Janeiro, TVE Amazonas, TVE Ceará, TVE Espírito Santo, TVE Rio Grande do Sul, TVE Maranhão. 
62 Neptune (2011, p. 41) descreve os marcos legais e componentes da nova rede:  

Ainda, em 1990, em conseqüência do disposto na Lei Nº 8.029, de 12/04/1990, foi instituída a Rede Pública de 

Televisão (RPT), criada a partir da união de duas grandes geradoras públicas brasileiras e TV Cultura de São Paulo, 

Televisão Educativa do Rio de Janeiro e a Associação de Emissoras Públicas de vários Estados. Esse decreto foi 

inicialmente regulamentado pela Portaria Minicom Nº 93, de 19/07/1989, que determinava que o conteúdo da 

programação a ser inserida obedecesse aos critérios estabelecidos, na Portaria Interministerial MEC/Minicom Nº 162, 

de 20/08/1982 e que o tempo de inserção dos programas locais não ultrapassasse a 15% (cerca de duas horas diárias) do 

total da programação da estação geradora a que a retransmissora estivesse vinculada. 
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inflacionário nos anos 1980. Como estratégia para controle da inflação, adotou-se uma agenda 

neoliberal, calcada no aumento dos juros e forte redução do Estado. Privatizações e cortes drásticos 

no orçamento público penalizaram diversas atividades, entre as quais educação e cultura, 

repercutindo fortemente nas emissoras públicas. Verificou-se acentuado enfraquecimento da 

radiodifusão sob gestão pública.  

 

Em 1998, por iniciativa da TV Cultura de São Paulo, foi criada a ABEPEC - 

Associação Brasileira de Emissoras Públicas, Educativas e Culturais, com o intuito 

de ocupar o espaço vazio deixado pela extinção do SINRED. A ABEPEC é uma 

sociedade civil sem fins lucrativos que congrega 23 (vinte e três) geradoras de sinal 

aberto de televisão com finalidade educativa, pública e cultural. Tem como 

fundamento conceitual a defesa de uma televisão pública independente, cuja 

programação esteja a serviço do cidadão e da sociedade; por isso valoriza a análise 

e o espírito crítico como ferramentas que conduzem ao conhecimento. Entre suas 

tarefas institucionais mais significativas destaca-se a representação dos interesses 

da televisão pública nas relações com os poderes constituídos, quer na esfera do 

Legislativo, do Executivo quer do Judiciário. Daí o contato freqüente da entidade 

com ministros e secretários, a realização de seminários dirigidos no Congresso 

Nacional, além da participação ativa no grupo de trabalho da Comissão de Defesa 

dos Consumidores da Câmara dos Deputados, no Conselho Superior de Cinema, na 

elaboração do novo manual de classificação indicativa e no Comitê Consultivo do 

SBTVD (Sistema Brasileiro de Televisão Digital). (NEPTUNE, 2011, p.46) 

 

Nos anos 2000, após rápida desvalorização do real, aumento drástico da dívida pública, 

recessão e desemprego, a conjuntura política muda. No ano de 2002, a inflação63 foi de 12,5%, 

empobrecendo ainda mais os mais pobres e sendo motivo de significativa desconfiança na 

economia. Luis Inácio Lula da Silva vence as eleições presidenciais, inaugurando uma sequência de 

governos de coalizão liderados pelo Partido dos Trabalhadores. O Estado tenta conciliar exigências 

do mercado financeiro com ideias desenvolvimentistas. Ainda assim, discussões sobre o caráter 

público da comunicação acontecem no âmbito governamental, mesmo que timidamente.   

 

O debate sobre a televisão pública esteve estagnado por muito tempo e retornou a 

pauta somente em 2003, durante o I Fórum Nacional de Televisões Públicas, 

denominado “O futuro da Televisão Pública”, ocorrido em Brasília, graças ao 

esforço conjunto de setores ligados ao meio televisivo, sociedade civil, 

parlamentares e governo federal. A organização desse evento coube à Associação 

de Comunicação Educativa Roquette Pinto (ACERP). Na primeira gestão do 

governo Lula houve uma tímida tentativa de discussão sobre os propósitos dos 

veículos públicos nas estruturas do governo federal. Com o intuito de disciplinar a 

questão da veiculação de publicidade por parte das emissoras educativas, instituiu-

se o Decreto N°5396, de 21/03/2005, que procurou regulamentar o já citado art. 19 

da Lei N° 9.637. (NEPTUNE, 2011, p.49) 

                                                 
63 Consultado em 15/08/2016. Conforme diversas fontes, entre as quais: 

<http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2003-01-10/inflacao-em-2002-ultrapassou-meta-acertada-com-

fmi>. 
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Os debates ganham impulso no segundo mandato de Lula, quando é criada a Empresa Brasil 

de Comunicações. 

 

Ainda, em 2007, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, através da Medida 

Provisória 398 enviada ao Congresso, com força de Lei, autorizava o governo a 

criar a EBC – Empresa Brasil de Comunicação e propunha um avançado marco 

legal para a comunicação pública no Brasil, suprindo uma lacuna até então 

existente. A MP foi votada pela Câmara em fevereiro de 2008 e pelo Senado em 

março e passou a ser a Lei 11.652/2008 sancionada em 07 de abril do mesmo ano. 

Essa Lei facilitou a criação de uma Rede Nacional de Televisão Pública (RNTP), 

liderada pela TV Brasil. (NEPTUNE, 2011, p.50) 

 

Ainda assim, problemas estruturais da radiodifusão pública continuam, agravados pela 

defasagem cada vez maior em relação às empresas privadas e os desafios na produção de conteúdos 

digitais. Emissoras universitárias, educativas e comunitárias, que alcançam municípios ou estados, 

estão debilitadas por não contarem com financiamento adequado. A própria TV Brasil, principal 

emissora de TV sob controle da EBC, não consegue produzir ou coproduzir ficções, transmitir 

eventos esportivos com tanto destaque quanto o segmento empresarial. Desta forma, sua audiência 

fica restrita, atiçando os opositores da radiodifusão sob controle público. 

Neste contexto, convém recorrer à lei 11.652/2008, que institui a Empresa Brasil de 

Comunicações. Logo nos artigos iniciais, são formulados os princípios da radiodifusão pública, em 

consonância com os princípios constitucionais. Conforme podemos observar no artigo 2o: “A 

prestação dos serviços de radiodifusão pública por órgãos do Poder Executivo ou mediante outorga 

a entidades de sua administração indireta deverá observar os seguintes princípios: 

 

I - complementaridade entre os sistemas privado, público e estatal; II - promoção 

do acesso à informação por meio da pluralidade de fontes de produção e 

distribuição do conteúdo; III - produção e programação com finalidades educativas, 

artísticas, culturais, científicas e informativas; IV - promoção da cultura nacional, 

estímulo à produção regional e à produção independente; V - respeito aos valores 

éticos e sociais da pessoa e da família; VI - não discriminação religiosa, político 

partidária, filosófica, étnica, de gênero ou de opção sexual; VII - observância de 

preceitos éticos no exercício das atividades de radiodifusão; VIII - autonomia em 

relação ao Governo Federal para definir produção, programação e distribuição de 

conteúdo no sistema público de radiodifusão; e IX - participação da sociedade civil 

no controle da aplicação dos princípios do sistema público de radiodifusão, 

respeitando-se a pluralidade da sociedade brasileira. 
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Já no artigo 3º são apresentados os objetivos64, observando aspectos como debate público 

acerca de temas relvantes, desenvolvimento da consciência crítica mediante programação educativa, 

artística, cultural, informativa, científica e promotora da cidadania.  

Entretanto, os artigos essenciais para efetivar estas diretrizes são os que tratavam do 

Conselho Curador e da diretoria executiva – arts. 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19. Estes artigos foram 

radicalmente modificados pelo governo Temer, por intermédio da medida provisória 744 editada em 

setembro de 2016, eliminando o Conselho Curador, bem como o mandato fixo para presidente da 

EBC, não coincidente com o mandato presidencial da República65. Com a MP, os mecanismos para 

dar autonomia às emissoras públicas perdem o efeito e assim, temos as condições apropriadas para 

que estes meios se tornem submissos a interesses de grupos políticos, em detrimento do interesse 

público.  

 

   

 

 

 

4.5 O MARCO CIVIL DA INTERNET: TV E CONVERGÊNCIA 

 

 

 

 Em tempos de convergência midiática, quando a Internet surge como ponto focal das 

diversas mídias, não se pode ignorar os vínculos e as tensões decorrentes do choque entre estes dois 

universos. Trata-se de um cenário que agora começa a apresentar desdobramentos mais evidentes 

                                                 
64  “Art. 3o  Constituem objetivos dos serviços de radiodifusão pública explorados pelo Poder Executivo ou mediante 

outorga a entidades de sua administração indireta: I - oferecer mecanismos para debate público acerca de temas de 

relevância nacional e internacional; II - desenvolver a consciência crítica do cidadão, mediante programação educativa, 

artística, cultural, informativa, científica e promotora de cidadania; III - fomentar a construção da cidadania, a 

consolidação da democracia e a participação na sociedade, garantindo o direito à informação, à livre expressão do 

pensamento, à criação e à comunicação; IV - cooperar com os processos educacionais e de formação do cidadão; V - 

apoiar processos de inclusão social e socialização da produção de conhecimento garantindo espaços para exibição de 

produções regionais e independentes; VI - buscar excelência em conteúdos e linguagens e desenvolver formatos 

criativos e inovadores, constituindo-se em centro de inovação e formação de talentos; VII - direcionar sua produção e 

programação pelas finalidades educativas, artísticas, culturais, informativas, científicas e promotoras da cidadania, sem 

com isso retirar seu caráter competitivo na busca do interesse do maior número de ouvintes ou telespectadores; VIII - 

promover parcerias e fomentar produção audiovisual nacional, contribuindo para a expansão de sua produção e difusão; 

e IX - estimular a produção e garantir a veiculação, inclusive na rede mundial de computadores, de conteúdos 

interativos, especialmente aqueles voltados para a universalização da prestação de serviços públicos. 

Parágrafo único.  É vedada qualquer forma de proselitismo na programação.” 
65 Em 2017, foi aprovada a lei 13.417, com conteúdo semelhante ao da medida provisória.  
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em termos de reordenamento econômico da TV. Entre 2005 e 2015, a Internet se tornou menos cara 

e menos lenta Brasil. Paralelamente, o número de usuários se expandiu, a despeito das diferenças 

quanto ao perfil dos usuários. Muitas pessoas que dispunham de baixa renda experimentaram o 

acesso a partir das Lan Houses, que funcionaram como verdadeiros pontos de difusão 

informacional, contrastando com a baixa capilaridade de telecentros e outros pontos públicos de 

acesso.  

Pouco a pouco, surgiam dúvidas quanto à resiliência de meios impressos – jornais, revistas, 

livros – e também de mídias eletrônicas – Rádio e Televisão. De fato, causa assombro a agonia dos 

jornais, marcada pela drástica queda nas vendas e pelo fim de publicações de grande lastro 

histórico. Entre os exemplos de alcance nacional citamos o Jornal do Brasil, que encerrou sua 

edição impressa em 201066. Durante décadas, foi um dos quatro maiores em tiragem e repercussão 

no país, junto com Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e O Globo, também penalizados pelos 

elevados custos de impressão e distribuição.  

Entre os conglomerados, chama a atenção a crise do grupo Abril, particularmente vulnerável 

por não conseguir formular boas estratégias para ingressar no universo digital.  Com sérios 

problemas financeiros, a editora teve que se desfazer de diversas revistas67. 

 

A Editora Abril deu início a um processo de reestruturação da empresa, com 

previsão de venda das revistas Placar, Contigo, Você SA, Você RH, Ana 

Maria, Tititi e Arquitetura e Construção para a Editora Caras. Segundo 

informações do Portal Imprensa, a Educar para Crescer será descontinuada, 

o Guia Quatro Rodas será incorporado às revistas Viagem e Turismo, Veja São 

Paulo e Veja Rio. Além disso, a Contigo terá apenas uma versão digital, deixando 

de circular no impresso. A possibilidade de demissões não está descartada. O 

número de funcionários afastados ainda não foi confirmado. No entanto, o 

Sindicato dos Jornalistas de São Paulo já está atento e convocou uma reunião de 

emergência para tentar frear o processo de demissões em massa na editora. 

(FOLHA, 2016, não paginado) 

 

Demais empresas do segmento também foram severamente penalizadas, a despeito de 

inúmeras reestruturações. Diversos jornalistas foram demitidos, provocando intensos debates sobre 

as perspectivas profissionais.  

Portais, sites e posteriormente redes sociais digitais, lideradas pelo Facebook tomaram 

                                                 
66 Acesso em 20/09/2016, disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/766640-empresario-anuncia-o-fim-

do-jornal-do-brasil-em-versao-impressa.shtml>.  
67 Acesso em 20/09/2016, disponível em: <http://www.revistaforum.com.br/2015/06/02/editora-abril-fecha-revistas-e-

planeja-demissoes/.>. 
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grande parte dos leitores, que eram fieis aos impressos. Depois da perda de público, a perda de 

publicidade foi fundamental para redefinir custos e estratégias. As empresas que não tinham 

negócios em Televisão foram mais afetadas, já que este meio tinha sofrido menos com a 

concorrência digital. Entretanto, mais recentemente se observam os efeitos desta concorrência sobre 

a TV. Já em 2012, pesquisas68 estimavam os internautas no Brasil em 80 milhões e apontavam 

aumento expressivo da audiência na Internet, em detrimento da TV. Em novembro de 2015, esta 

tendência já mostrava efeitos ainda maiores conforme matéria publicada no site da revista Exame69: 

4/11/2015. 

 

Os brasileiros estão assistindo mais a vídeos sob demanda, como os oferecidos 

pelo Netflix e pelo YouTube, do que a TV aberta. Segundo uma pesquisa feita pela 

IMS Internet Media Services, em parceria com a comScore, 82% dos brasileiros 

consomem vídeos sob demanda e 73% assistem à TV aberta. O estudo foi feito 

com 8.376 pessoas de seis países da América Latina (2.083 do Brasil) entre os dias 

02 e 10 de setembro de 2015. Elas tiveram que completar uma avaliação online 

sobre o consumo de vídeos digitais nos últimos três meses. De acordo com a 

pesquisa, os brasileiros passam 13,6 horas assistindo a vídeos digitais – sendo que 

37,5% desse tempo (5,1 horas) é gasto vendo conteúdo em smartphones. Enquanto 

isso, os usuários estão passando apenas 5,5 horas semanais na frente da TV, seja ela 

aberta ou paga. Em toda a América Latina, a quantidade de tempo gasto 

na internet representa 44% do tempo total gasto em todas as mídias (rádio, revista e 

jornal) e é quase o dobro do tempo gasto assistindo à televisão. Com relação ao 

conteúdo, vídeos gerados por usuários e tutoriais são os mais vistos em 

smartphones e tablets. Já séries e filmes são mais consumidos na televisão e em 

computadores. Aliás, os brasileiros estão assistindo mais a esse tipo de conteúdo a 

partir de serviços pagos. Isso não é novidade, já que o Netflix (um sistema de 

streaming de vídeos pago) no Brasil é o segundo mercado da empresa que mais 

cresce no mundo, com 2,2 milhões de clientes. Outro resultado encontrado pelo 

estudo é que 35% dos usuários veem vídeos fora de casa e 14% os consomem 

enquanto se deslocam para casa ou para o trabalho. (EXAME, 2015, não paginado) 

 

 

A Internet se afirma como um meio disruptor sem precedentes, absorvendo e reconfigurando 

impressos, Rádio e Televisão. No período assinalado neste estudo (2005-2015), verificou-se 

significativa reinvenção de inúmeros modelos de negócios e a destruição de outros. 

 A idealização da Internet como meio libertário era muito apregoada no começo dos anos 

2000. Conglomerados comunicacionais estavam enraizados em jornais, revistas, emissoras de Rádio 

e TV, cinema, publicidade, discos, livros e outros produtos, ajudando a sedimentar a oposição entre 

velhas e novas mídias. Embora a Internet não fosse necessariamente nova, seu uso por pessoas que 

                                                 
68 Acesso em 20/09/2016, disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/audiencia-da-internet-ja-

supera-da-tv-no-brasil-diz-estudo-4883350>.  
69 Matéria publicada em 4/11/2015, acesso em 26/09/16, disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/a-internet-esta-matando-a-televisao-aberta-aponta-estudo>.   

http://www.exame.com.br/topicos/netflix
http://www.exame.com.br/topicos/youtube
http://insights.imscorporate.com/
http://www.exame.com.br/topicos/tv
http://www.exame.com.br/topicos/videos
http://www.exame.com.br/topicos/smartphones
http://www.exame.com.br/topicos/internet
http://www.exame.com.br/topicos/tablets
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não fossem cientistas, técnicos ou militares era recente. O universo digital parecia um território livre 

não somente pelos novos serviços que surgiam rapidamente, mas também pela ideia de que a 

Internet era dominada por pequenos empreendimentos montados por jovens interessados em 

inovação e experimentação. O contraste com velhos conglomerados, com velhos modelos de 

negócio, controlados por velhos empresários parecia claro. Havia a expectativa de que práticas 

empresariais, relações de trabalho e estratégias de produção seriam transformados radicalmente em 

benefício dos cidadãos. Com o tempo, os novos empreendedores se revelaram menos renovadores 

do que se supunha. Pequenas empresas bem sucedidas ou foram abocanhadas por empresas 

maiores, ou se tornaram elas mesmas as gigantes. A concentração de mercado chegara ao paraíso 

virtual. 

 Grandes conglomerados digitais, como o Google e o Facebook, hoje representam um poder 

à parte: absorvem diversos serviços, são muito maiores que os concorrentes, ignoram fronteiras, leis 

nacionais e garantias individuais a ponto de motivar contestação, tanto sob a perspectiva do 

mercado, quanto pelo viés dos Direitos Humanos. É preciso dimensionar corretamente os riscos e 

oportunidades oferecidos à democracia num tempo em que a vida humana marcha aceleradamente 

rumo à digitalização. Diversas ações da vida contemporânea se dão por intermédio da Internet, 

sejam elas referentes à comunicação, sociabilidade, relação ensino/aprendizagem, consumo, 

religiosidade, política.  

 As ameaças aos Direitos Humanos alcançaram repercussão significativa, diante de 

escândalos envolvendo o uso ilegítimo da espionagem digital por parte de governos. Entre maio e 

junho de 2013, a notícia de que diversas corporações colaboravam com investigações ferindo a 

privacidade dos cidadãos impactou diversos países. 

 

Um ex-agente da NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, 

revelou que o país monitora tudo o que eu, você ou praticamente qualquer outra 

pessoa faz na internet. Chamado de PRISM, o projeto contaria com a colaboração 

ANÁLISE DESCRITIVA DA LSCA URUGUAIA de empresas de telefonia e 

também de algumas das maiores companhias digitais do mundo, como Facebook, 

Microsoft, Apple e Google. Os segredos foram trazidos à tona por Edward 

Snowden, um engenheiro e administrador de redes que trabalhava no órgão 

governamental. Snowden denunciou as práticas de espionagem em uma entrevista 

porque, segundo ele, “quem deve decidir se os governos devem – ou não – 

investigar o que as pessoas comuns fazem na internet são os próprios cidadãos.” O 

fato é que o assunto pode ter despertado a atenção do mundo para uma prática 

cujas ações já vêm sendo especuladas há muito tempo. Agora, contudo, as 

denúncias trazem uma espécie de “choque de realidade”, mostrando que sim, 

podemos estar sendo monitorados em quase tudo o que fazemos na rede mundial 

de computadores70.  (KARASINSKI, 2013, não paginado). 

                                                 
70 Notícia publicada no site Tecmundo em 13/06/2013, acesso em 27/09/2016, disponível em: 
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 O domínio das corporações sobre a informação tornou flagrantes as debilidades da 

democracia na atualidade. Confome discutimos no capítulo dois, não há democracia sem 

mecanismos que consolidem a soberania do povo, o que entra em conflito com ingerências pouco 

republicanas sobre os fluxos informacionais. Em decorrência do protagonismo exercido nas 

denúncias e das informações repassadas à imprensa, são inúmeras as penalidades71 impostas a 

Edward Snowden, Julian Assange e Chelsea Manning.  

As iniciativas da agência estadunidense NSA e de outros órgãos causaram constrangimentos 

no ambiente internacional. Com as revelações de que Dilma Rousseff72 e ministros foram 

espionados, o debate sobre a segurança e a neutralidade da Internet atingiu diretamente o Brasil.  

Defender a Internet como um bem público passou a ser uma urgência, um princípio norteador que 

motivou diversas reflexões e ações contemporâneas, fundamentando a construção do Marco Civil 

da Internet. Em contraste com as negligências reiteradas nas normas referentes à radiodifusão, a lei 

12.965 foi aprovada em 23/04/2014. As discussões sobre o tema tinham ganhado força ainda em 

2009 dentro do CGI/Brasil73, embora não tenham chamado a atenção de um público mais amplo, até 

pelo desinteresse da mídia em problematizar e aprofundar estas questões.  

Mesmo em face de resistências por parte dos conglomerados e dos provedores de Internet, a 

norma aprovada trouxe marcos importantes, ao referendar a natureza pública da rede, bem como 

princípios e fundamentos que protegem os usuários: 

 

                                                                                                                                                                  
<http://www.tecmundo.com.br/privacidade/40816-prism-entenda-toda-a-polemica-sobre-como-os-eua-controlam-

voce.htm>. 
71 Chelsea Manning está presa desde 2010, sendo sentenciada a 35 anos de prisão, por ter divulgado dados sigilosos 

sobre a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Julian Assange permanece regugiado na embaixada do Equador em 

Londres, desde 2012, sendo ameaçado de prisão e extradição para os EUA. Já Snowden teve sérias dificuldades para 

encontrar um país onde pudesse viver em liberdade. “Em 23 de junho, avião com Snowden deixou Hong Kong para 

Moscou, na Rússia. A viagem foi feita com apoio do WikiLeaks, de Julian Assange, que enviou uma militante para 

ajudar o ex-técnico da CIA. O americano ficou na área de trânsito do aeroporto de Sheremetyevo por 40 dias, em um 

"limbo" jurídico, uma vez que não tinha documentos para entrar em território russo – seu passaporte havia sido 

revogado pelos Estados Unidos. Snowden enviou pedido de asilo para 21 países, entre eles Brasil, Cuba, Venezuela, 

Bolívia, Nicarágua, China, Rússia, Alemanha e França, segundo o WikiLeaks. Três desses países se dispuseram a 

abrigá-lo – Venezuela, Bolívia e Nicarágua. No dia 16 de julho, Snowden pediu asilo temporário oficialmente à Rússia. 

Em 1º de agosto, ele recebeu os documentos necessários e deixou a área de trânsito do aeroporto rumo a um "local 

seguro" em território russo.” Acesso em 27/09/2016, disponível em: 

<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/07/entenda-o-caso-de-edward-snowden-que-revelou-espionagem-dos 

eua.html> 
72 Acesso em 27/09/16, disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/revista/857/os-alvos-do-tio-sam-9756.html>.  
73 O Comitê Gestor da Internet Brasil é a organização responsável por pensar recomendações, padrões, estudos, normas 

e procedimentos técnicos para o setor. “A atual composição do CGI.br foi estabelecida pelo decreto 4.829, de 3 de 

setembro de 2003, da Presidência da República. Integram o CGI.br, 9 representantes do setor governamental, 4 do setor 

empresarial, 4 do terceiro setor, 3 da comunidade científica e tecnológica e 1 representante de notório saber em assuntos 

de Internet.” 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/06/aviao-que-levava-snowden-chega-moscou-diz-wikileaks.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/06/aviao-que-levava-snowden-chega-moscou-diz-wikileaks.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/06/sarah-harrison-a-amiga-de-assange-e-o-anjo-da-guarda-de-snowden.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/06/sarah-harrison-a-amiga-de-assange-e-o-anjo-da-guarda-de-snowden.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/06/snowden-nao-pode-deixar-a-russia-por-nao-ter-documentos-validos.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/07/snowden-enviou-pedido-de-asilo-ao-brasil.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/07/snowden-pediu-oficialmente-asilo-temporario-russia-diz-advogado.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/08/snowden-recebe-papeis-para-deixar-aeroporto-de-moscou-diz-agencia.html
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Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o 

respeito à liberdade de expressão, bem como: 

I - o reconhecimento da escala mundial da rede; 

II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício 

da cidadania em meios digitais;  

III - a pluralidade e a diversidade; 

IV - a abertura e a colaboração; 

V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e 

VI - a finalidade social da rede. (BRASIL,2014, não paginado). 

 

 Ao reiterar como características fundamentais escala mundial, Direitos Humanos, cidadania, 

pluralidade, diversidade, colaboração, abertura, livre iniciativa e finalidade social, a norma propõem 

uma valorização do humanismo nos espaços digitais. Trata-se de um contraponto às práticas 

capitalistas tão recorrentes na rede, nas quais os interesses financeiros parecem ignorar garantias 

individuais e coletivas. 

 

Art. 3o  A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: 

I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, 

nos termos da Constituição Federal; 

II - proteção da privacidade; 

III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei; 

IV - preservação e garantia da neutralidade de rede; 

V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de 

medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso 

de boas práticas: 

VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da 

lei; 

VII - preservação da natureza participativa da rede; 

VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não 

conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei. (BRASIL, 2014, não 

paginado). 

 

Entre os princípios, nos quais figuram a garantia à liberdade de comunicação, proteção à 

privacidade, convêm assinalar a neutralidade de rede, ideia salutar para a cidania neste universo. 

Trata-se da garantia de que nenhum conteúdo será preterido ou privilegiado no tráfego de dados em 

função de interesses econômicos.  

 

Art. 4o A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: 

I - do direito de acesso à internet a todos; 

II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na 

condução dos assuntos públicos; 

III - da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de 

uso e acesso; e 

IV - da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a 

acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados. (BRASIL, 

2014, não paginado). 
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 Estes aspectos discutidos nos artigos iniciais, embora sejam de difícil efetivação, retomam o 

ideal de uma Internet dedicada a servir de instrumento para uma sociedade do conhecimento. Abre-

se margem até mesmo para que seja discutida, de forma mais aberta, a democratização de outras 

mídias, influencidas sob o espectro da convergência, em suas diversas dimensões.  

 Os artigos 7º e 8º descrevem os direitos74 e garantias dos usuários, reforçando a privacidade, 

vista como elemento indispensável para o exercício da cidadania. Já o artigo 9º apresenta os 

entendimentos acerca da neutralidade. A lei afirma que provedores deverão “tratar de forma 

isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, 

terminal ou aplicação”. Desta forma são criados obstáculos consideráveis à discriminação ou à 

degradação de tráfego. 

Os artigos que vão do 10º ao 13º tratam da proteção aos registros, aos dados pessoais e de 

comunidades, ressaltando mais uma vez o sigilo. Por sua vez os artigos 13º e 14º se referem à 

gurada dos registros. Um dos pontos mais polêmicos está no artigo 15º, que obriga provedores a 

guardar registros de acesso a aplicações de Internet por seis meses, para que possam ser requisitados 

em investigações, sob ordem judicial. Tal exigência foi fruto de pressões exercidas por setores do 

Ministério Público e da Polícia Federal, motivando críticas de especialistas e movimentos sociais. 

Em outros trechos, como artigo 21º, o Marco Civil protege o usuário, ao responsabilizar provedores 

que repassem dados que violem a intimidade sem autorização, fazendo alusão direta a imagens, 

vídeos que exponham a nudez ou atos sexuais. É um efeito de casos de ampla repercussão pública, 

envolvendo atrizes famosas que tiveram material privado divulgado indevidamente.  

O artigo 24º descreve detalhadamente as diretrizes para atuação do Estado quanto a Internet: 

                                                 
74 Conforme o artigo 7º são direitos dos cidadãos na Internet: I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua 

proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de 

suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei; III - inviolabilidade e sigilo de suas 

comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial;IV - não suspensão da conexão à internet, salvo por 

débito diretamente decorrente de sua utilização; V - manutenção da qualidade contratada da conexão à internet; VI - 

informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de serviços, com detalhamento sobre o regime de 

proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações de internet, bem como sobre práticas de 

gerenciamento da rede que possam afetar sua qualidade; VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, 

inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e 

informado ou nas hipóteses previstas em lei; VIII - informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, 

tratamento e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que: a) justifiquem 

sua coleta; b) não sejam vedadas pela legislação; e c) estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou 

em termos de uso de aplicações de internet; IX - consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento 

de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais; X - exclusão definitiva dos 

dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre 

as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei; XI - publicidade e clareza de 

eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet; XII - acessibilidade, 

consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da 

lei; e XIII - aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet. 
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Art. 24.  Constituem diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios no desenvolvimento da internet no Brasil: 

I - estabelecimento de mecanismos de governança multiparticipativa, transparente, 

colaborativa e democrática, com a participação do governo, do setor empresarial, 

da sociedade civil e da comunidade acadêmica; 

II - promoção da racionalização da gestão, expansão e uso da internet, com 

participação do Comitê Gestor da internet no Brasil; 

III - promoção da racionalização e da interoperabilidade tecnológica dos serviços 

de governo eletrônico, entre os diferentes Poderes e âmbitos da Federação, para 

permitir o intercâmbio de informações e a celeridade de procedimentos; 

IV - promoção da interoperabilidade entre sistemas e terminais diversos, inclusive 

entre os diferentes âmbitos federativos e diversos setores da sociedade; 

V - adoção preferencial de tecnologias, padrões e formatos abertos e livres; 

VI - publicidade e disseminação de dados e informações públicos, de forma aberta 

e estruturada; 

VII - otimização da infraestrutura das redes e estímulo à implantação de centros de 

armazenamento, gerenciamento e disseminação de dados no País, promovendo a 

qualidade técnica, a inovação e a difusão das aplicações de internet, sem prejuízo à 

abertura, à neutralidade e à natureza participativa; 

VIII - desenvolvimento de ações e programas de capacitação para uso da internet; 

IX - promoção da cultura e da cidadania; e 

X - prestação de serviços públicos de atendimento ao cidadão de forma integrada, 

eficiente, simplificada e por múltiplos canais de acesso, inclusive remotos. 

(BRASIL, 2014, não paginado). 

 

 

 Os artigos 26º, 27º e 28º incorporam como prerrogativas do Estado: o fomento à educação e 

à alfabetização tecnológica para uso seguro e consciente para o exercício da cidadania; o fomento à 

cultura digital, via inclusão, redução das desigualdades, incentivo à produção e circulação de 

conteúdos nacionais; a elaboração de estudos e fixação de metas, estratégias, planos e cronogramas 

para o uso e desenvolvimento da Internet no Brasil.  

 Imperativo lembrar das disputas entre os agentes econômicos quanto aos projetos de lei. 

Grandes empresas digitais, telefônicas e de radiodifusão travaram uma guerra velada para 

influenciar o texto que seria aprovado, tentando impor seus interesses. Estas tensões pautaram o 

processo no qual se formulou o texto base para votação: 

 

A última versão do Marco Civil da Internet, apresentada ontem pelo relator do 

projeto, o deputado Alessandro Molon (PT-RJ), é um acerto de contas entre as 

empresas. A Globo e as demais emissoras de TV deram um "chega pra lá" nas 

operadoras com o apoio de Google, Facebook, Netflix e provedores. Essas 

companhias vêm medindo forças há muito tempo. Em 2011, as teles conquistaram 

o direito de atuar no controle de empresas que fazem a distribuição de canais 

(pacotes de TV paga) com a aprovação de uma lei, batizada de PLC 116. As 

emissoras só fecharam o acordo porque, em contrapartida, as operadoras não 

entrariam no seu terreno, a produção de conteúdo. Ou entrariam com um limite de, 

no máximo, 30% de participação. O Marco Civil da Internet foi uma nova fronteira 
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dessa disputa. Nos bastidores, está a preservação do modelo de negócio das 

operadoras, que sofrem pressão do crescimento explosivo (e não previsto) do 

tráfego de dados. Sem mudanças, isso significará mais investimentos nas redes 

para dar suporte ao consumo (vídeos, especialmente) e menos lucros. As teles 

queriam cobrar pelo excesso de tráfego gerado por sites como YouTube, Netflix, 

iTunes e provedores como Globo.com (da Globo). Também queriam entrar no 

mercado de publicidade da internet, hoje liderado pelo Google. Para isso, 

pleiteavam a guarda de registros das conexões, que permitem a Facebook, Google e 

outros direcionar a publicidade. O novo texto do Marco Civil proíbe as duas coisas. 

Para não desagradar totalmente as operadoras, Molon jogou para a Casa Civil a 

discussão em torno dos "serviços diferenciados", terceiro pleito das operadoras. As 

teles pretendem criar o "Sedex da internet". A exemplo dos Correios, elas planejam 

cobrar preços diferentes dependendo do serviço. Quem joga via internet, por 

exemplo, poderia ter opção de pagar mais por uma conexão estável e mais veloz, 

mesma ideia do Sedex. Caso contemple esse pedido, a regulamentação terá ainda 

de definir as condições de isonomia para os clientes, uma forma de garantir a 

neutralidade, ponto fundamental do marco. Não deve passar e será mais um revés 

para as teles, que demoraram a perceber que o nome do jogo é conteúdo e que o 

cliente não vê mais valor na oferta de serviços (voz e internet)75 (WIZIACK, 2013, 

não paginado). 

 

Eis algumas das divergências quanto ao Marco Civil, expressas nas tensões entre os 

segmentos empresariais com interesses conflitantes e os especialistas em comunicação pública. A 

defesa ou a oposição à Neutralidade da Rede tem desdobramentos importantes quanto aos 

conteúdos, à audiência, aos modelos de negócio, impactando fortemente lucros e faturamentos. 

Preservar a igualdade entre usuários da Internet – sem que os dados de grandes empresas tenham 

prioridade frente aos dados de pessoas ou de pequenas empresas – significa restringir a crescente 

desigualdade neste setor. A igualdade quanto ao tráfego de dados, garante alguma isonomia no 

tráfego de ideias. 

Isto ajuda a explicar porque o Marco Civil foi saudado como uma conquista por ativistas 

digitais, em diversos países. Num momento em que o poder das empresas parecia criar obstáculos 

intransponíveis para a cidadania e para os Direitos Humanos, esta legislação inspirou e animou o 

debate no âmbito internacional. Sob processo crescente de digitalização, em face da convergência 

em seus desdobramentos tecnológicos, econômicos, sociais e estritamente informacionais, as 

condições em que são feitos negócios, em que são produzidos e distribuídos conteúdos são 

modificadas pela Internet. 

 

                                                 
75Disponível em: <https://jornalggn.com.br/noticia/a-disputa-entre-a-globo-facebook-e-as-teles-no-marco-civil-da-

internet> Acesso em: 27/09/2016 
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5. ARGENTINA E A LEI DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL 

 

 É possível estabelecer alguns paralelos históricos entre a Argentina e Brasil, sem que se 

ignore o fato de que são processos a serem compreendidos a partir de suas singularidades. A 

participação de aficionados nas primeiras experiências de transmissão radiofônica foi notável, da 

mesma forma como ocorrera no Brasil. A primeira transmissão radiofônica aconteceu em 27 de 

agosto de 1920, quando Enrique Telémaco Susini e seus companheiros transmitiram a ópera 

Parsival: 

 
La mayoría de los estudiosos del tema coinciden en que, si bien en 1920 el invento 

de Guglielmo Marconi era ya en Estados Unidos y en Europa una herramienta usual 

de la radiotelefonía (comunicación interpersonal con fines privados o bélicos), le 

cabe a la Argentina el rol de pionera en la radiodifusión. Fueron el médico Enrique 

Telémaco Susini, junto a otros tres estudiantes: Miguel Mujica, César J. Guerrico y 

Luis Romero Carranza quienes el 27 de agosto, tras cumplir la hazaña de convertir a 

la radio en un incipiente medio de comunicación masivo, se ganaron el histórico 

apodo de "Los locos de la azotea". A través de la transmisión en vivo desde el Teatro 

Coliseo de la ópera Parsifal de Richard Wagner, nacían Radio Argentina –la primera 

emisora del país– y un público conformado por apenas unos cincuenta 

radioaficionados.76(ARGENTINA, s.a, não paginado) 

 

 

Estas primeiras experiências abrem espaço para a produção e difusão de novos conteúdos 

musicais, esportivos, informativos, ficcionais, aos poucos constituindo e sedimentando gêneros e 

formatos fundamentais. Por sua vez, estes processos e produtos influenciaram a Televisão, 

marcando a cultura contemporânea, os modelos de negócio e as visões sociopolíticas.  

O Rádio foi fundamental para que ocorresse uma rápida assimilação dos valores capitalistas 

contemporâneos, pois para financiar a produção de conteúdos buscou-se o investimento publicitário 

privado, justo num momento em que o capitalismo estabelecia novos padrões de consumo. Não 

podemos restringir nossa análise ao consumo massivo de equipamentos eletrônicos que foram 

encabeçados pelo receptor radiofônico: mais do que isso, o Rádio ensinou milhões de ouvintes a 

comprar bens de consumo duráveis e não duráveis, desde alimentos a produtos de limpeza, desde 

geladeiras a automóveis. É preciso considerar que o Rádio abriu novas perspectivas para a 

publicidade e propaganda, ao estabelecer vínculos mais intensos com a audiência.  

Enquanto jornais e revistas apresentam anúncios de uma forma mais restrita e até mesmo 

mais racional, no Rádio, a afetividade e a repetição ganham novo patamar. Poucos leitores de jornal 

                                                 
76 Disponível em: <http://www.argentina.gob.ar/informacion/cultura/111-radio-historia-y-presente.php>. Acesso em 

15/05/2015. 
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ou revista passam mais do que uma hora lendo o conteúdo. Poucos assumem o hábito de ler todos 

os dias da semana, em dias de descanso ou de trabalho, assiduamente. O Rádio inova, ao mergulhar 

mais profundamente no lúdico do que os meios impressos, propagando hábitos de consumo por 

intermédio da música, do humor, literalmente dando voz aos interesses mercantis. Mesmo que um 

anúncio impresso empregue irreverência, criatividade e recursos estéticos arrojados, o Rádio vai 

além, ao utilizar vozes, entonações, risos, efeitos, silêncios e músicas, repetindo reclames junto do 

entretenimento, alcançando crianças, jovens e adultos analfabetos ou com deficiências visuais. 

Além disso, o Rádio envolvia as pessoas por mais tempo, permanecendo ligado em casa ou nos 

locais de trabalho. Com o transistor, o Rádio se tornou quase ubíquo. 

A Televisão aos poucos se apropria tantos dos recursos instrumentalizados por jornais e 

revistas – a fotografia, o desenho, slogans escritos – quanto do conjunto de inovações articulados na 

linguagem radiofônica. Ao aprender com a experiência cinematográfica, a TV se apropria da 

imagem em movimento, que, entretanto, é ressignificada, sob os modelos de negócio, as estéticas, 

as políticas da Televisão. Isto ajuda a compreender a intensa sinergia entre o desenvolvimento 

vertiginoso da TV e da Propaganda. Trata-se de uma síntese de linguagens, o que para alguns 

pensadores permite à TV produzir uma arte total, mobilizando os sentidos e desejos humanos de 

maneira inovadora. O espetáculo televisivo é uma ópera com forte apelo popular, fragmentada 

devido aos intervalos comerciais, na qual impera uma devoção à forma e uma relação conflituosa ou 

até mesmo bipolar com os conteúdos.  

No caso argentino, podemos verificar o mesmo atraso da legislação em relação ao objeto a 

ser regulado. Somente em outubro de 1953, o parlamento aprova a lei 12.241 referente à 

radiodifusão, quando o Rádio já se encontrava plenamente estabelecido e já tinha ocorrido a 

primeira transmissão televisiva, em 1951.  

 
La televisión en la Argentina se inicia en 1951, respondiendo a una política estatal 

desarrollada por el gobierno de Juan Domingo Perón. De la mano de Jaime 

Yankelevich, la primera transmisión tuvo lugar desde LR 3 Radio Belgrano, con 

los mismos locutores que hasta el momento trabajaban para la emisora. Con una 

antena instalada en el Ministerio de Obras Públicas y el discurso de Eva Perón en 

los actos centrales de la Plaza de Mayo, fue inaugurado oficialmente el pionero 

Canal 7. Pocas fueron las personas que contaban con aparatos receptores en sus 

hogares y la novedad fue compartida en bares, cafés y negocios de Buenos Aires 

entre un público que hasta entonces había sido esencialmente radioescucha. 

Precisamente, fueron locutores radiales quienes pronto se convirtieron en primeras 

figuras del nuevo medio: Guillermo Brizuela Méndez, Nelly Trenti, Nelly Prince, 

Adolfo Salinas, Pinky (Lidia Elsa Satragno) y Antonio Carrizo.77 (ARGENTINA, 

s.a, não paginado). 

                                                 
77Disponível em: <http://www.argentina.gob.ar/informacion/cultura/112-televisi%C3%B3n-historia-y-presente.php>. 

Acesso em: 10 de agos de 2015. 
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Aqui cabe destacar o papel de Juan Domingo Peron, presidente eleito por três mandatos, 

inspirador de uma corrente política muito influente sobre diversos partidos até os dias atuais. Figura 

paradigmática na política argentina, conquistou apoio considerável nos segmentos sindicais, em 

decorrência das medidas progressistas que implantou.  Antes mesmo de se tornar presidente, 

assumiu posições de destaque entre 1943 e 1946, quando foi Secretário do Trabalho, Ministro da 

Guerra e Vice-Presidente. A partir de suas alianças com lideranças sindicalistas, acumulou apoio 

popular e institucional, o que permitiu o estabelecimento de leis trabalhistas, previdenciárias e 

outras medidas voltadas tanto para a distribuição de renda, quanto para a defesa dos interesses 

nacionais. Estas iniciativas não se deram sem oposição, principalmente, aquela advinda dos setores 

mais conservadores, entre os quais grandes proprietários de terras, comerciantes e ainda, 

representantes de Estados Unidos e Grã Bretanha. Neste ponto, mais semelhanças entre a Argentina 

de Peron e o Brasil de Vargas: ambos os governantes eram nacionalistas, adotaram medidas que 

protegeram trabalhadores, entraram em conflito com interesses estadunidenses. Ambos marcaram 

profundamente a história de seus respectivos países, oscilando no espectro político de posições 

conservadoras a progressistas, com repercussão indelével na radiodifusão.  

Entre as muitas diferenças, é possível destacar peculiaridades nas leis referentes à 

radiodifusão argentina. Perón foi presidente entre 1946 e 1955, quando a regulamentação do setor 

se tornava questão urgente. Neste contexto, é formulada a lei 14.241 de 1953, que define o serviço 

como de interesse público, cria o Ministério das Comunicações e estabelece a obrigatoriedade de 

capital nacional com um mínimo de 70%. As licenças têm a validade de vinte anos com 

possibilidade de prorrogação, sob aprovação ministerial. No caso argentino, a opção por facultar os 

investimentos estrangeiros, desde que não ultrapassassem 30% do capital consiste em diferença 

importante quanto ao caso brasileiro. A decisão de não limitar o tempo destinado à publicidade é 

outra divergência, embora seja necessário destacar que no Brasil houve pouco esforço para 

fiscalizar a aplicação da norma, tornando a legislação virtualmente inócua.  

Pensamentos e práticas políticas de Perón e Vargas voltam a se aproximar quando se observa 

a presença do governo, na comunicação. O uso do Rádio e da Televisão para fortalecer a imagem 

dos governantes foi intenso, em muitos momentos levando a contradições com os interesses 

públicos. A notável polarização política verificada em ambos os países transbordava para a 

radiodifusão, conforme seria de se esperar, pois Mídia e Sociedade são indissociáveis. Tamanha 

polarização em contraste com instituições democráticas frágeis não se estabelece sem impor custos 

sociais e históricos.  

 Peron não se dedicou apenas à regulamentação. Mediante o decreto 9967 de 1954, é feita a 
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licitação de licença para as cadeias de Rádio que existiam na época. Já o decreto 17.959/54 

regulamentou novas licenças, desta vez, privilegiando amigos de Perón, criando conflito entre o 

interesse público e interesses do governo78. 

  A exemplo do que ocorrera com Vargas, estava articulada na argentina uma oposição à 

direita, representada por setores de renda média e alta, principalmente de Buenos Aires. Estas forças 

já eram atuantes em 1945, reverberando o desejo de voltar a um regime em que as liberdades 

democráticas eram ainda mais restritas. O apoio decisivo dos Estados Unidos se materializava por 

intermédio de figuras como o embaixador Spruile Braden, que também teve participação em outras 

intervenções estadunidenses na América Latina, conforme se tornava mais evidente desde o fim da 

segunda Guerra Mundial. As instituições se mostraram incapazes de resistir às tensões.  

Os conflitos levaram a deposição de Perón em 1955, depois de meses marcados por 

rebeliões, embates e atentados que tiraram a vida de muitos argentinos. Entre 1955 e 1970, a 

simples menção ao nome do presidente era criminalizada. Entretanto, o peronismo como força 

política seguiu relevante, mesmo posto na clandestinidade. 

É na década de 1960 que a Televisão ganha mais espectadores, canais e programas se 

desenvolvem, criando fundamentos que perduram até os dias atuais. O modelo de negócio – 

dependente do investimento publicitário – se tornou o paradigma econômico que sustenta a TV.  

 

Más allá de que la televisión tenga su partida de nacimiento en Argentina el 17 de 

octubre de 1951, en sentido estricto, su personalidad y fisonomía actual la adquirió 

claramente durante la década del ´60. La creación de los canales 9, 11 y 13 de 

Capital Federal, terminó de completar el panorama de la televisión abierta con los 

cuatro canales tradicionales. A partir de la mayor oferta de programación, fue 

durante esa década donde se masificó la tenencia de receptores de TV, lo cual 

redundó en la constitución de un mercado publicitario consolidado, fundamental 

para el financiamiento por esa vía, y para el desarrollo general de la actividad. 

(BULLA, 2012, p.01). 

 

Interessante sintetizar: a TV argentina estabelece suas bases num contexto de forte oposição 

ao peronismo, ao trabalhismo, ao comunismo, entre outras tendências, num momento em que se 

procura silenciar uma parte das forças sociais e políticas. 

 Em 1973, Perón retorna ao país e volta a governar até sua morte, em 1974. Ainda como 

resultado do cenário político tumultuado, tanto dentro quanto fora do país, em 1976 acontece um 

novo golpe de Estado, sob responsabilidade de militares apoiados pelas oligarquias. A nova ditadura 

é considerada a mais sangrenta da história argentina, durando até 1983. Neste período, a 

                                                 
78 Arriba, Sergio: «El peronismo y la política de radiodifusión (1946-1955)», en Mastrini, Guillermo (ed.): Mucho 

ruido, pocas leyes. Buenos Aires: La Crujía, 2005. 
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radiodifusão foi um instrumento sob controle restrito dos militares, ao arrepio do Estado de Direito 

e do interesse público. 

Promulgada em 1980, a lei 22.285 foi o meio pelo qual a “ditadura mais cruel da história 

argentina, regulou muitos aspectos da sociedade e criou um sistema de meios de comunicação 

centralista e privatista, com muitos setores excluídos dos seus direitos” (MARINI; MASTRINI; 

BECERRA, 2010, p.106). A preocupação dos regimes autoritários com a TV é um elemento comum 

na História do Brasil, da Argentina e do Uruguai. 

O objetivo da ditadura por intermédio da legislação era manter uma ordem em que entidades 

sem fins lucrativos – como organizações não governamentais, fundações, comunidades – fossem 

impedidas de utilizar concessões. A proposta era favorecer grupos econômicos e políticos afinados 

com o regime, colaborando para conquistar o apoio da população. Assim, tornava-se possível 

enfraquecer oposições, excluindo-as do debate mediado pela radiodifusão. As forças armadas 

acompanhavam atentamente emissoras de Rádio e TV, asseverando sua preocupação com a difusão 

de conteúdos que contrariassem seus interesses, tomados como expressão inequívoca do interesse 

público. 

O controle sobre a radiodifusão com propósitos antidemocráticos era evidente, conforme é 

possível verificar no artigo 96 da lei 22.285, que colocava o principal órgão regulatório da 

radiodifusão sob domínio das forças repressivas:    

 

El Comité Federal de Radiodifusión (....) Su conducción será ejercida por un 

Directorio formado por un (1) presidente y seis (6) vocales designados por el Poder 

Ejecutivo Nacional a propuesta del organismo que representan (...) Los miembros 

de su Directorio representarán a los siguientes organismos: Comandos en Jefe del 

Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, Secretaría de Información Pública, 

Secretaría de Estado de Comunicaciones y Asociaciones de Licenciatarios, uno (1) 

correspondiente a radio y el otro a televisión. Como órgano asesor del Directorio 

actuará una Comisión formada por representantes de todos los Ministerios del 

Gobierno Nacional y de la Secretaría de Inteligencia de Estado. (ARGENTINA, 

1980, não paginado). 

 

 

A Argentina se distanciou muito das práticas consoantes com a liberdade de expressão e com 

o Direito Humano à comunicação, num regime em que desaparecimentos, torturas, sequestros e 

assassinatos eram recursos usuais. Importante destacar que as agressões contra o direito à vida 

tornadas corriqueiras eram acompanhadas de um esforço midiático contínuo para distorcer as 

percepções da realidade, tentando instrumentalizar o patriotismo como argumento em defesa do 

autoritarismo. Isto ocorreu nas tentativas de manipular momentos festivos, como o mundial de 

futebol sediado no país, em 1978, ou durante a Guerra das Malvinas, ainda que os resultados não 
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tenham sido os desejados.  

De uma forma geral, as leis referentes à radiodifusão em geral, e à Televisão em particular, 

sofreram com os atentados constantes à democracia, penalizando a sociedade. Conforme discutimos 

com maior profundidade no primeiro capítulo é necessário estabelecer as devidas comparações 

entre o ideal democrático e as práticas que nos aproximam ou nos distanciam deste princípio. Na 

Argentina, foi recorrente o uso de emissoras públicas para defender o interesse partidário do 

momento, em lugar de refletir a diversidade social, abrindo espaço para diferentes perspectivas e 

debates. Este foi um fator que contribuiu para o acirramento das tensões, em lugar de diminuir 

atritos decorrentes do extremismo político. 

Jambeiro (2000), Maestri e Becerra (2009) discorrem sobre a evolução destas leis, 

observando as primeiras normas que se referiam primeiro à Telegrafia e depois à Radiotelegrafia – 

ainda no século XIX – e destacando as leis que tratavam especificamente de radiodifusão, em 1953.   

 

A radiodifusão começou a receber tratamento específico com a lei nº 14.241, de 

1953. Em seguida veio o decreto-lei nº 15.460/57 (ratificado pela Lei nº 14.467). 

Em 1972 aprovou-se a Lei de Telecomunicações, nº 19.798, na qual foram 

unificadas a radiodifusão e demais formas de telecomunicações. Esta lei teve 

vigência até 1980, quando se aprovou a lei nº 22.285 e, no ano seguinte, o decreto 

nº 286, os quais, em parte, foram modificados através da citada Lei Dromi (de 

reforma do Estado Argentino), e incontáveis decretos que expressaram a disputa 

pelo sistema de comunicações, até hoje não concluída. As três ultimas leis provêem 

de regimes militares, os quais dominaram a cena política argentina desde o golpe 

de 1930. (JAMBEIRO, 2000, p.65) 

 

 As mudanças na legislação revelam a dificuldade em estabelecer parâmetros mais sólidos, 

que resistam por mais tempo às disputas políticas e econômicas. O cenário sugere uma certa 

insegurança jurídica, seja pela falta de aplicação de dispositivos legais, ou pela dificuldade de afinar 

as leis com o espírito dos tempos. Tal qual ocorre no Brasil, há uma grande defasagem entre 

legislação e a realidade midiática a ser regulada. Entretanto, há uma diferença a ser destacada: na 

Argentina aconteceram diversas tentativas de mudar as leis referentes ao audiovisual, quase que 

acompanhando as reviravoltas no poder executivo. Assim aconteceu nos anos 1980. 

 

 

 

5.1 A ARGENTINA APÓS A DITADURA 

 

 

 Estabelecer um Estado Democrático de Direito não é fácil, ainda mais quando se faz 

necessário enfrentar um passado autoritário complexo, considerando as contradições 
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contemporâneas. É possível dizer que o processo de revisão histórica, analisando os crimes 

cometidos no passado para restaurar direitos violados, ainda não terminou, mais de trinta anos 

depois. Mesmo assim, as responsabilidades foram encaradas com muito mais rigor, no país austral. 

É preciso compreender a democracia para além da dimensão política: mais do que igualdade 

política, vista de forma apressada como direito ao voto, o desafio para Argentina, assim como para 

outros países, é estabelecer condições fundamentais para a igualdade social, para a igualdade 

comunicacional e para a diversidade social.  

 A influência geopolítica mais uma vez se tornou representativa no campo da radiodifusão, 

ao longo dos anos 1980. Depois do governo democraticamente eleito de Raul Alfonsín, Carlos 

Ménen chega à presidência, implantando vigorosamente o receituário neoliberal.  

 

A retirada do Estado do campo da economia, através da privatização de empresas 

que exploram os recursos básicos nacionais (energia, transportes, 

telecomunicações) e dos serviços públicos se vê, em parte, legitimada pelo déficit, 

pela corrupção na direção das empresas do Estado e pela onda neoliberal que se 

espalha desde os Estados Unidos e Europa. Com a queda do socialismo nos países 

do Leste europeu, a planificação estatal foi condenada duramente e o mercado 

apareceu como a única saída. Na Argentina, o abandono do campo econômico pelo 

Estado se expressou assim que Carlos Meném assumiu a presidência da nação, em 

julho de 1989, com a chamada Lei Dromi de Reforma do Estado (n.23.696). Esta 

lei permitiu, entre outras medidas, a venda ao capital estrangeiro da empresa 

telefônica estatal e a privatização da maioria dos canais de TV e emissoras de 

rádio. (JAMBEIRO, 2000, p. 64) 

 

 Esta mudança de paradigma na radiodifusão – do controle estatal para o controle privado – 

repercutiu profundamente até os dias atuais, abrindo conflitos ainda não resolvidos pelas leis, pelo 

Estado e pela Sociedade. O que se verificou ao longo dos anos 1990 foi um cenário de domínio dos 

interesses privados sobre o interesse público, em detrimento do bem-estar da população. 

 

As privatizações têm sido as principais medidas ativadoras do processo de 

concentração do capital: as empresas que ficaram com os ativos estatais (Loma 

Negra, Pescarmona, Techint, Perez Companc, Indupa, Ipako) constituem um terço 

das 200 empresas líderes, embora concentrem dois terços dos rendimentos. As 

taxas de lucro destas empresas jamais baixou de 10,3% sobre as vendas. Mas as 

maiores taxas de rentabilidade (quase 20% nos anos de 1994 e 1995) são das 

empresas que formam o holding cuja inserção multisetorial (desde hotéis até 

ferrovias de carga, energia e industrias), com grande presença em muitas das áreas 

privatizadas, lhes tem permitido aproveitar plenamente aqueles espaços 

privilegiados para a obtenção de lucros extraordinários. Um exemplo extremo é o 

Citicorp Equity Investiment, que conseguiu 85% de rendimento em 1995 (Cf. 

Grupo de Elite, por Horacio Verbitzky, In Jornal Página 12, 08.12.96, p.11). Entre 

outras áreas, o Citicorp participa da exploração de TV à Cabo junto com o grupo 

Clarin, segundo veremos adiante. (JAMBEIRO, 2000, p. 64-65) 
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 Estavam dadas as condições para a concentração desmesurada dos meios informativos, em 

especial o mercado televisivo, numa sociedade fortemente mediatizada, na qual a TV desponta 

como extensão da arena política.  

 

No âmbito da radiodifusão, a situação tem oscilado entre uma espécie de inércia 

permissiva e uma concentração crescente da propriedade dos meios, mediante uma 

legislação precária que, abusando de decretos e regulamentos menores, vai 

permitindo, silenciosamente, a consolidação do poder de informar em poucas 

mãos, sem o debate social indispensável para uma sociedade que pretende ser 

democrática. (JAMBEIRO, 2000, p.65) 

 

 Entretanto, a ofensiva neoliberal falhou miseravelmente em suas tentativas de oferecer 

estabilidade política e econômica ao país.  As medidas implantadas nos anos 1990 foram alvo de 

profunda revisão nos anos posteriores, principalmente depois da crise cambial de 2001, com efeitos 

tempestuosos sobre a sociedade, a economia e a política. Tanto que Fernando de la Rua, sucessor de 

Carlos Menén, não completou o mandato, renunciando em dezembro de 2001, sob o peso de 

intensos protestos que tomaram conta do país. 

 

 

 

 

 

 

5.2 MÍDIA E POLÍTICA NOS GOVERNOS KIRCHNER  

 

 Se buscarmos compreender a democracia como um conceito multidimensional, que envolve 

questões políticas, sociais, econômicas e comunicacionais, teremos que reconhecer as debilidades 

da democracia no mundo e especificamente na América Latina, nos primeiros anos do século XXI.  

A defasagem entre instituições e necessidades das pessoas que não são agraciadas com rendas 

extraordinariamente altas é gritante, contrariando certo imaginário que postulava o fim da história. 

Chegamos ao futuro, mas a promessa de uma democracia gradualmente estabelecida a partir dos 

princípios liberais e sob os ditames do mercado não se concretizou. Talvez tenha sido atrasada pela 

extrema desigualdade ou pelo autoritarismo do capital. 

 No caso argentino, o devir liberal não se realizou conforme propunham os necromantes. Em 

lugar de crescimento econômico com prosperidade social, o fim do governo Menén foi melancólico. 
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A abertura econômica inconsequente, o corte nos postos de trabalho e a desindustrialização 

deixaram efeitos profundos na sociedade. 

 

Entre os anos de 1990 e 2001, registrou-se um índice de desemprego de 12,3 

pontos percentuais (em outubro de 1991 foi de 6%, enquanto que no mesmo mês 

do ano de 2001 foi de 18,3%), equivalente a um número de 1.600.000 

trabalhadores desempregados. Se isto se associa ao aumento da taxa de emprego 

informal, 51% em 2001, e ao resultado da diminuição do emprego industrial de 

17,6% no mesmo período, somado ao fechamento de 17.000 empresas no país, 

podemos imaginar a magnitude e o impacto da crise na Argentina (OIT, 2008, p. 

27). Segundo Fuentes e Aravena (2005, p. 107-109), os países que apresentam os 

maiores índices de desemprego no período estão na América do Sul, com 

Argentina, Colômbia, Uruguai e Venezuela, superando os 15%. No caso da 

Argentina, o desemprego aumentou em mais de 11 pontos com relação a 1993, 

chegando a observar-se uma taxa superior a 20% em 2002. A diminuição da 

produção e do investimento externo afetou diretamente o mercado de trabalho e o 

desemprego urbano passou a ser o maior da região. Assim, pode-se observar que o 

aumento do desemprego coincide com o aumento de trabalhadores por conta 

própria, que muitas vezes não estão incorporados às estatísticas e, frequentemente, 

carecem de proteção social adequada79. (CABRAL; BURGINSKI, 2011, p.06). 

 

O que se experimentou foi inflação insaciável, desemprego pantagruélico, explosão da 

dívida pública, crises cambiais repercutindo nas trocas intempestivas na presidência. As pressões 

dos credores internacionais repercutiam nas decisões internas, sob vigilância do Fundo Monetário 

Internacional. Crise política e crise econômica se alimentavam, trazendo mais e mais 

desequilíbrios80. O breve Fernando de La Rua foi sucedido pelo efêmero Eduardo Duhalde, que 

antecipou eleições gerais em seis meses. A insatisfação social com as medidas liberais abre espaço 

para o retorno do pêndulo. Surgem condições para que se estabeleça um governo progressista. 

Néstor Kirchner vence as eleições presidenciais, tomando posse em 25 de maio de 2003. A data já 

anima a curiosidade. As eleições foram antecipadas devido à crise decorrente da repressão violenta 

a uma manifestação no governo Duhalde. 

 

Como forma de responder à crise do emprego, a partir de 2000, o governo 

argentino implementou programas e projetos voltados à geração de postos 

de trabalho para a população juvenil. Não obstante, a partir de 2002, tem-se 

difundido uma recuperação econômica que traz como ponto crucial a 

geração de trabalho. Segundo a OIT, em 2002 iniciou-se um processo de 

restituição dos postos de trabalho perdidos durante a crise: aumentou o 

índice de emprego formal no período de 2003 a 2007, época chamada pelos 

economistas argentinos de período de consolidação, o desemprego diminuiu 

                                                 
79 (233 Textos & Contextos (Porto Alegre), v. 10, n. 2, p. 227 - 243, ago./dez. 2011) 
80 Para uma cronologia detalhada da crise argentina, é conveniente verificar retrospectiva da BBC disponível em: 
<http://www.bbc.com/portuguese/economia/021115_cronologiaargentinaro.shtml>. 
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historicamente de 21,5%, em maio de 2002, para 8,5% no segundo trimestre 

de 2007 (OIT, 2008, p. 32 apud CABRAL; BURGINSKI, 2011, p.02).  

 

 

As mudanças sociais, políticas e econômicas experimentadas na Argentina causaram 

transformações intensas num ecossistema midiático em que a radiodifusão era dominada pelo 

Estado, até os anos 1980. Com as mudanças normativas, caíram as restrições para que proprietários 

de jornais pudessem controlar também emissoras de Rádio e TV. Com as privatizações de empresas 

no ramo da radiodifusão, foi possível às empresas conquistar espaços preciosos nas mídias 

eletrônicas. 

Desde os anos 1970, o jornal Clarín procurou manter relações cordiais com presidentes, de 

direito ou de fato, no poder. Foi assim durante a ditadura, quando esta empresa adquiriu – em 

sociedade com o jornal La Razón – a Papel Prensa, única fornecedora de papel para impressão no 

país, o que garantiu vantagem concorrencial inquestionável81. O Clarín pode comprar insumos a 

preços irrisórios, tornando-se o principal grupo de imprensa na língua espanhola por muitos anos. 

Em outras palavras, os dois grandes jornais passaram a controlar a produção de insumos para si e 

para todos os concorrentes. Estavam dadas as condições para a expansão das atividades, a partir da 

aquisição de emissoras de Rádio e TV. Para tanto, foi providencial a adoção de medidas liberais, 

que permitiram a desregulamentação e a privatização.  

Nos anos 1980 e principalmente nos anos 1990, a expansão do Clarín foi ainda mais notável, 

permitindo que a empresa ampliasse sua área de atuação para o Rádio, Internet, a TV aberta e por 

assinatura, entre outras áreas. Em lugar de uma grande empresa, passa a ser um conglomerado com 

posição hegemônica, destacando-se na economia, na repercussão social e na influência política. O 

grupo Clarín passa a reunir além dos seus diários originais, o jornal La Razón, a empresa Artear, 

que congrega o canal El Trece de Buenos Aires e o canal por assinatura Todo Notícias, a operadora 

Cablevisión, emissoras de Rádio, produtoras de cinema e vídeo, empresas de telecomunicações, 

gráficas, entre outros empreendimentos. Os principais acionistas são Ernestina Herrera de noble, 

Héctor Magnetto, José Antonio Aranda e Lucio Rafael Pagliaro.         

Neste contexto, é preciso voltar à lei Dromi, compreendendo que a mudança normativa fez 

muito mais do que permitir privatizar a radiodifusão, sem estabelecer fiscalização adequada. Foi 

além, facultando a constituição de conglomerados midiáticos sem qualquer limitação legal. Se 

durante a ditadura, presidentes de fato ou altos oficiais das forças armadas exerceram o domínio 

                                                 
81 Acesso em 10/05/2016, disponível em: <http://prensa.argentina.ar/2010/08/24/11196-es-historia-papel-prensa-la-

verdad.php; ver também: http://www.taringa.net/comunidades/noticias-argentina/7277017/Papel-Prensa-Historia-de-

una-apropiacion.html>. 

http://prensa.argentina.ar/2010/08/24/11196-es-historia-papel-prensa-la-verdad.php
http://prensa.argentina.ar/2010/08/24/11196-es-historia-papel-prensa-la-verdad.php
http://www.taringa.net/comunidades/noticias-argentina/7277017/Papel-Prensa-Historia-de-una-apropiacion.html
http://www.taringa.net/comunidades/noticias-argentina/7277017/Papel-Prensa-Historia-de-una-apropiacion.html


130 

 

 

 

sobre as emissoras, nos anos 1990, o controle passa a ser exercido por conglomerados, que se 

apossaram dos meios eletrônicos.  

Esta é ordem econômica/midiática vigente no país, com a qual Néstor e Cristina Kirchner 

tiveram que lidar. Estes governos podem ser compreendidos sob a perspectiva 

neodesenvolvimentista, em que o Estado buscar retormar algum protagonismo no campo econômico 

e social. O retorno de uma agenda progressista, que volta a fortalecer alguns direitos e garantias 

sociais, fatalmente colidiria com as doutrinas liberalizantes experimentadas principalmente durante 

os governos de Carlos Ménen. Em maio de 2003, Néstor Kirchner inicia seu mandato presidencial e 

adota uma postura moderada, tentando unir forças dissonantes politicamente. Ao obter êxitos, tanto 

econômicos quanto sociais – diminuição do desemprego, redução da desigualdade social, 

crescimento do Produto Interno Bruto, pagamento de débitos externos – consegue não apenas 

terminar seu mandato, mas contribui para a vitória de sua esposa Cristina Fernández de Kirchner na 

sucessão presidencial. 

Algo curioso acontece em 2009, depois de dois primeiros anos nos quais Cristina Kirchner 

governa com relativa tranquilidade, conservando um programa progressista moderado. Ao avançar 

sobre um terreno pantanoso no qual se estabelecem os interesses econômicos das corporações 

midiáticas, a conjuntura se modifica. O grupo Clarín passa a se comportar como oposição visceral, 

principalmente quando vê seus interesses contrariados quanto às leis que regem a Radiodifusão.  

Ao decidir encaminhar ao congresso projeto para um novo marco legal da radiodifusão, 

Cristina Kirchner se propõe a substituir a lei 22.285. Imposta pelo ditador Jorge Rafael Videla em 

15 de setembro de 1980, ainda em vigência até 2009, a despeito de projetos que foram esboçados 

por diversas forças políticas, mas nunca chegaram ao plenário do congresso. Em lugar disso, foram 

feitas alterações, seja por meio de decretos ou pela análise do legislativo. 

Para entender porque tantos anos se passaram até que fosse substituída uma lei proposta 

numa ditadura, é necessário por em perspectiva as diversas crises políticas e econômicas pelas quais 

o país passou. Mas, também é necessário ressaltar: uma lei resultante de um processo democrático e 

ao mesmo tempo com efeitos relevantes na democratização da Mídia constrange interesses de 

grandes grupos econômicos, consolidados em momentos de democracia frágil ou mesmo durante 

ditaduras. Uma lei para reger os meios de Comunicação, tomando como marcos Direitos Humanos 

e princípios democráticos, não se estabelece sem que pensemos em políticas de Comunicação.  

O documento Ley de 12.522 de Servicios de Comunicacíon Audiovisual: Historia, 

Antecedentes Europeos y Principais Artículos82 apresenta justificativas e aspectos importantes sobre 

                                                 
82 Esta publicação foi organizada pela Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual e esteve disponível 
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a lei. Logo de início, em artigo escrito por Mariana Baranchuk83, há a preocupação de rememorar as 

reflexões de Margarita Graziano, professora e pesquisadora que se dedicou ao tema:  

 

Margarita Graziano escribió “Política o ley: debate sobre el debate”, allí daba 

cuenta de que se había discutido la ley de radiodifusión (en realidad varios y 

divergentes proyectos) debatiendo sobre el articulado, en lugar de hacerlo en torno 

a la política y sus directrices. En ese cuestionamiento señalaba cuáles eran los 

principales ejes que deberían haberse confrontado si lo que se pretendía era 

democratizar las comunicaciones. Dichos ejes rectores constituían en conjunto lo 

que por la década del ’70 se dio en llamar en Latinoamérica una PNC contenidista. 

(AFSCA, 2010, não paginado). 

 

Para pensar, sistematizar propostas e implementar uma Política Nacional de Comunicação84 

é necessário mobilizar intensamente segmentos da sociedade civil, a ponto de pressionar partidos, 

congresso e presidência da república. Assim é possível criar condições para interferir decisivamente 

na agenda pública. Entretanto, estas mobilizações têm que se confrontar com os interesses 

estabelecidos.   

  

En 1987 ingresa el proyecto del COCODE85 al Congreso, durante el ‘88 se discuten 

los distintos proyectos en las comisiones. Ninguno de los proyectos existentes en 

ese momento llegó a ser considerado en sesión plenaria de la Cámara de Diputados. 

Asimismo, debido a que el otorgamiento de licencias estaba congelado, a que los 

equipos de transmisión se habían vuelto accesibles y a que la ley vigente impedía el 

acceso a la radiodifusión a todo aquel que no tuviera fines de lucro, florecieron las 

llamadas radios “truchas”86 de las cuales gran parte, tenían fines comunitarios. 

(AFSCA, 2010, não paginado). 

 

Desde 1987, diversos projetos foram propostos, sem ultrapassar as comissões, sem alcançar 

votações em plenário. Regulamentar este mercado significaria abrir espaço para concorrentes, 

assumir limites para conglomerados, em outras palavras dividir recursos com novos 

empreendimentos. 

                                                                                                                                                                  
no site da instituição. O site foi desativado por decisão do governo Maurício Macri.  

83 Exerceu o cargo de assessora da Afsca e o artigo tem como título: Una historia sobre la promulgación de la ley 
26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (o el largo camino hacia la democratización de las comunicaciones). 
84 PNC: Política Nacional de Comunicación. Una PNC contenidista se define, entre otras, por las siguientes directrices 

democratizadoras: Promover la libre expresión del pensamento; Derecho a informar y estar informado; Maximización 

de cobertura: acceso; Participación ciudadana en la producción y emisión de mensajes; Fomento producción regional; 

Propiciar y articular una comunicación vinculada al desarrollo; Pluralidad de contenidos y de fuentes; Regular la 

actividad publicitaria; Regular la adjudicación de licencias promoviendo la pluralidad de voces y limitando la 

concentración de medios. 
85 COCODE: Consejo para la Consolidación de la Democracia. El Proyecto de ley de radiodifusión conocido como 

COCODE es un hito en la planificación de medios de nuestro país, abrevaba en el Proyecto RATELVE (Radio y 

Televisión Venezolana) y ambos habían contado con la participación activa de Margarita Graziano en su redacción 

(también participaron otros reconocidos referentes como el Prof. Henoch Aguiar). El COCODE puede considerarse uno 

de los antecedentes de la actual Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
86 Rádios sem autorização ou permissão, mas que funcionavam com certa legitimidade, pois a lei ainda em vigor, 

remanecente da ditadura, não admitia mecanismos para radiodifusão sem fins lucrativos. 
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Durante los dos gobiernos de Carlos Saúl Menem las políticas de comunicación 

marcharon en sentido contrario a cualquier atisbo de democratización del sistema 

comunicacional. Siguiendo con la impronta neoliberal que caracterizó al período, 

las múltiples modificaciones efectuadas al decreto-ley 22.28587 tuvieron como 

resultado la conformación de multimedios nacionales, en una primera instancia y la 

concentración y extranjerización del sistema de medios en etapas sucesivas. El 

Gobierno de Fernando de la Rúa termina junto con el pedido de que se aplique el 

artículo 788 de la ley de la dictadura, el interventor de ese momento, Gustavo 

López, se niega y renuncia sin firmar el decreto. La no aplicación de dicho artículo 

durante todos estos años respondió a las convicciones democráticas de los sujetos 

responsables de su aplicación y no a una garantía legal para la ciudadanía. Durante 

el Gobierno de Eduardo Duhalde se sanciona el decreto 1214, el cual al permitir 

que los Estados provinciales y municipales accedan a licencias tenía por objeto 

revertir –aunque más no sea en parte- el principio de subsidiariedad estatal pero, un 

recurso de amparo interpuesto por ARTEAR, dio lugar a la declaración de 

inconstitucionalidade por parte de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Contencioso Administrativo Federal, en autos caratulados “Arte 

Radiotelevisivo Argentino S.A. c/ Estado Nacional – Dto. 1214/03 s/ processo de 

conocimiento”. En tanto que en el gobierno de Néstor Kirchner se llevaron a cabo 

diverso tipo de medidas en sentidos divergentes entre si89. (AFSCA, 2010, não 

paginado). 

 

 

Por omissão, temendo desagradar interesses empresariais, ou pelo desejo de favorecer 

aliados, os princípios legais acabaram por favorecer a concentração de propriedade e a constituição 

de oligopólios. Enuncia-se desta forma o conflito entre democracia e mídia no país, algo recorrente 

nos vizinhos e que também se repete em escala mundial. 

 

 

5.3 DA APROVAÇÃO ÀS TENTATIVAS DE EFETIVAR A LSCA 

 

 

 As leis referentes à radiodifusão na Argentina motivaram discussões crescentes desde o fim 

da ditadura, ganhando maior amplitude nos últimos quinze anos. Diversos presidentes criaram 

projetos de lei, sem encaminhá-los ao congresso, temendo o desgaste de enfrentar interesses 

                                                 
87 Em lugar de revogar a lei e propor uma lei geral legitimada pelo debate democrático, foram feitas modificações ao 

longo do tempo, sem contemplar as demandas da sociedade. 
88 O artigo 7º definia que: “Los servicios de radiodifusión deberán difundir la información y prestar la colaboración que 

les sea requerida, para satisfacer las necesidades de la seguridad nacional. A esos efectos el Poder Ejecutivo Nacional 

podrá establecer restricciones temporales al uso y a la prestación de todos los servicios previstos por esta Ley”. 
89 “Las medidas más auspiciosas en materia de democratización fueron la ley 26053, por la que se permite el ingreso de 

las entidades sin fines de lucro a la radiodifusión (aunque con restricciones); la resolución 753-COMFER/06, por la que 

se le reconoce la titularidad a 126 radios comunitarias; así como el decreto 84/05 por el cual se estableció la colocación 

de repetidoras del canal estatal en 18 ciudades del país. En sentido contrario ubicamos al decreto 527/04, a través del 

cual se suspendió la contabilidad del tiempo de uso de las licencias por diez años. 
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consolidados.  

 Diversas organizações da sociedade civil se reuniram na Coalizion por uma Radiodifusión 

Democrática: sindicatos de jornalistas, universidades, organizações sociais, rádios comunitárias, 

pequenas rádios comerciais e órgãos de direitos humanos. Estas entidades se reuniram a partir do 

Foro Argentino de Radios Comunitarias, apresentando em 2004 um documento que definia 21 

pontos básicos para nortear uma nova legislação. A preocupação era aproximar a lei dos princípios 

democráticos, frequentemente ignorados pelos interesses de grandes empresas. 

O ano de 2009 foi fundamental para marcar uma mudança considerável do executivo e do 

legislativo argentinos, após diversas tentativas incipientes acerca do tema. 

  

El 1° de marzo de 2009 en el inicio de las sesiones legislativas ordinarias, la 

Presidente anunció que enviaría al Congreso la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual desafiando a quienes sostenían que en un año electoral de la 

radiodifusión no se habla. El 18 de marzo, en el Teatro Argentino de la Plata, el 

Poder Ejecutivo Nacional presentó la propuesta. Allí se estableció que el proyecto 

comenzaría un periplo por todo el país a través de los denominados Foros 

Participativos de Consulta Pública. Desde entonces y hasta fines de julio de 2009 se 

realizaron 24 Foros, los cuales tuvieron como sedes, mayoritariamente, las 

Universidades Públicas del País. En estos foros se evaluó la propuesta oficial 

recogiéndose críticas y aportes para modificar el proyecto. Por otra parte, en la Web 

del Organismo se abrió un mail para que cualquier ciudadano a título personal o en 

representación de un colectivo más amplio, enviara sus sugerencias. Al finalizar 

este período se contó con más de 1200 aportantes (ya que cada uno de ellos 

propuso más de una modificación), se sistematizaron todas las propuestas, se 

evaluaron cada una de ellas y se procedió a la reescritura del proyecto para su 

ingreso al Parlamento. Asimismo se llevaron a cabo, tanto durante el período de 

escritura de la propuesta, como en simultaneo al tiempo de discusión pública, una 

incontable cantidad de charlas y debates organizados a propuesta de diversas 

unidades estatales y otros que surgieron por iniciativa de diversos sectores de la 

sociedad. (AFSCA, 2010, não paginado) 

 

Como ponto culminante deste significativo debate público, no dia 10 de outubro foi 

aprovada a Lei 26.522 de serviços de Comunicação Audiovisual, com 146 votos favoráveis, 3 

contrários e 3 abstenções, na câmara. No senado, foram 44 votos a favor, 24 contrários e nenhuma 

abstenção.  

Porém, a tramitação relativamente fácil no legislativo não se traduziu em rápida efetivação: 

houve intensa oposição no debate midiático e contestação judicial. Além disso, a aplicação testou a 

capacidade dos órgãos públicos e até mesmo a vontade política do governo. 

Ainda assim, foi desencadeado um processo que perturbou a ordem midiática, por diversos 

motivos que estudaremos a seguir. Ao redefinir a divisão do espectro eletromagnético e abrir novas 

perspectivas sociais e econômicas a nova legislação argentina chamou a atenção do mundo, por sua 
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abrangência, inovação e audácia, se contrapondo à ordem midiática construída ao longo de décadas, 

confrontando o poder de corporações consolidadas, em especial o grupo Clarín. Tal ousadia se dá 

num momento em que os meios de comunicação e informação alcançaram poder nunca antes 

vislumbrado. 

 A nova lei prevê algumas mudanças radicais:  

- redistribuição do espectro, reservando um terço para radiodifusores sem fins lucrativos; 

- preferência na programação a conteúdos produzidos na Argentina; 

- reserva de uma frequência de TV aberta, de Rádio FM e AM para cada município e para 

cada província; 

-  reserva de frequências de Rádio e TV para todas as universidades; 

- limites para concentração de licenças sob controle de um mesmo concessionário; 

 

 A seguir um resumo descritivo da Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 

destacando os artigos que tratam da Televisão. Necessário destacar, que a lei não aborda Mídia 

impressa, livro ou até mesma da Internet num sentido geral, portanto, caracterizá-la como uma lei 

de meios trata-se de um equívoco. A lei tem como objeto basicamente a radiodifusão, isto é, Rádio e 

TV. Só discute produção audiovisual e Internet em seus aspectos relacionados à programação 

radiofônica e televisiva. 

 

 

5.4 UMA ANÁLISE DESCRITIVA DA LSCA 

 

O capítulo I da lei 26.522/2009 apresenta as disposições gerais. Logo do artigo 1º apresenta-

se o objeto, que é a regulação dos serviços de comunicação audiovisual em todo território argentino, 

e o desenvolvimento de mecanismos destinados a promoção, desconcentração e fomento da 

competição, com a finalidade de baratear, democratizar e universalizar o aproveitamento das 

tecnologiais de informação e comunicação. São reguladas por esta lei todas as transmissões 

originadas na Argentina, assim como as retransmitidas ou distribuídas no país. 

Os serviços de comunicação audiovisual são considerados de interesse público, de caráter 

fundamental para o desenvolvimento sociocultural da população pela qual se exterioriza o direito 

humano inalienável de expressar, receber, difundir e investigar informações, ideias e opiniões, 

conforme o artigo 2º. Neste ponto se estabelece que serviços de comunicação audiovisual podem ser 

geridos por empresas estatais, privadas com fins lucrativos ou privadas sem fins lucrativos, 



135 

 

 

 

conservando participação equitativa nas plataformas de transmissão disponíveis. Em consonância 

com o artigo 75 da Constituição Argentina, a Comunicação como atividade de interesse público 

deve ser garantida pelo Estado, para salvaguardar o direito à informação, à participação e 

desenvolvimento do Estado de Direito. Conforme este artigo toda pessoa pode requerer o 

cumprimento da lei por parte dos radiodifusores, bem como participar de audiências públicas. 

O artigo 3º estabelece criteriosamento os objetivos90 da lei, apresentando diversos elementos 

importantes, que tomam como base o desenvolvimento, a partir de princípios reconhecidos no 

direito internacional, em respeito absoluto aos Direitos Humanos. 

Abrindo o capítulo dois, o artigo 4º apresenta definições dos termos relevantes para esta lei, 

enquanto o artigo 5º informa que definições adicionais podem ser encontradas na Lei Nacional de 

Telecomunicações 19.798, em suas regulamentações e em tratados internacionais, dos quais a 

Argentina seja signatária. 

O espectro radioelétrico deverá ser gerenciado conforme o que dispõe esta lei, vide artigo 7º, 

atentando para o seu caráter público. Cabe ao poder executivo, por intermédio da autoridade de 

aplicação da presente lei, a administração, designação, controle e tudo o que se refere à gestão dos 

segmentos do espectro radioelétrico.  

O título II se dedica a um tema profundamente incômodo para conglomerados de 

comunicação: autoridades responsáveis por garantir Direitos Humanso, regular o mercado 

audiovisual e os bens públicos ligados à radiodifusão. O primeiro capítulo deste título trata da 

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, instituída no artigo 10º, como 

                                                 
90 “a) La promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir 

informaciones, opiniones e ideas, sin censura, en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático y los derechos 

humanos, conforme las obligaciones emergentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás 

tratados incorporados o que sean incorporados en el futuro a la Constitución Nacional; b) La promoción del federalismo 

y la Integración Regional Latinoamericana; c) La difusión de las garantías y derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución Nacional; d) La defensa de la persona humana y el respeto a los derechos personalísimos; e) La 

construcción de una sociedad de la información y el conocimiento, que priorice la alfabetización mediática y la 

eliminación de las brechas en el acceso al conocimiento y las nuevas tecnologías; f) La promoción de la expresión de la 

cultura popular y el desarrollo cultural, educativo y social de la población; g) El ejercicio del derecho de los habitantes 

al acceso a la información pública; h) La actuación de los medios de comunicación en base a principios éticos; i) La 

participación de los medios de comunicación como formadores de sujetos, de actores sociales y de diferentes modos de 

comprensión de la vida y del mundo, con pluralidad de puntos de vista y debate pleno de las ideas; j) El fortalecimiento 

de acciones que contribuyan al desarrollo cultural, artístico y educativo de las localidades donde se insertan y la 

producción de estrategias formales de educación masiva y a distancia, estas últimas bajo el contralor de las 

jurisdicciones educativas correspondientes; k) El desarrollo equilibrado de una industria nacional de contenidos que 

preserve y difunda el patrimonio cultural y la diversidad de todas las regiones y culturas que integran la Nación; l) La 

administración del espectro radioeléctrico en base a criterios democráticos y republicanos que garanticen una igualdad 

de oportunidades para todos los individuos en su acceso por medio de las asignaciones respectivas; m) Promover la 

protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, 

evitando toda discriminación por género u orientación sexual; n) El derecho de acceso a la información y a los 

contenidos de las personas con discapacidad; ñ) La preservación y promoción de la identidad y de los valores 

culturales de los Pueblos Originarios”. 
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autarquia descentralizada, viculada ao executivo nacional. A Afsca é dotada de plena capacidade 

jurídica para atuar no âmbito dos direitos privado e público – vide artigo 11º. A entidade tem suas 

funções detalhadas no artigo 12, contudo, é possível destacar que cabe a ela aplicar, interpretar e 

fazer cumprir a presente lei. O orçamento da Afsca será formado a partir diversas fontes, desde 

recursos do tesouro nacional e doações, até taxas e valores resultantes de multas – artigo 13º.  

A direção e a administração da Afsca cabem a um diretório composto por sete membros 

nomeados pelos executivo nacional, conforme artigo 14º: presidente e diretor, designados pelo 

executivo; cinco diretores, indicados pelo congresso91, buscando representação em diversos 

segumentos da sociedade. A lei define critérios para escolha dos membros do diretório, como 

qualificação profissional em comunicação, trajetória democrática e republicana, pluralista e aberta 

ao intercâmbio de ideias. Os mandatos são de quatro anos, com uma reeleição, devendo se iniciar 

dois anos antes de se encerrar o mandato presidencial argentino. Presidente e diretores só poderão 

ser removidos dos cargos por descumprir a lei, por mal desempenho de suas funções, ou por 

incompatibilidade com a lei 25.188, com aprovação de dois terços do Conselho Federal de 

Comunicação Audiovisual e com ampla defesa. Estas medidas conferem alguma autonomia, 

diminuindo a interferência partidária na instituição. 

O capítulo II trata do Conselho Federal de Comunicação Audiovisual, criado no artigo 15º 

com as funções de colaborar e assessorar na formulação da política pública de radiodifusão, auxiliar 

na determinação de critérios para concessões, formular informe anual sobre comprimento da lei, 

entre outras metas essenciais. 

Atendendo ao artigo 16º, integram o Conselho Federal de Comunicação Audiovisual:  

 

a) um representante de cada província e de Buenos Aires; b) três 

representantes dos prestadores privados comerciais; c) três representantes 

dos prestadores sem fins lucrativos; d) um representante das emissoras das 

universidades nacionais; e) um prepresentante das universidades nacionais 

que tenham cursos de graduação em comunicação; f) um representante dos 

meios públicos de todos os âmbitos e jurisdições; g) três representantes de 

entidades sindicais dos trabalhadores da comunicação; h) um representante 

das sociedades de direitos autorais; i) um representante dos povos 

originários. Os mandatos serão honorários, com duração de dois anos, 

reunindo-se ao menos uma vez por semestre e o quórum será a maioria 

                                                 
91 O artigo 14 determina que: “El directorio estará conformado por un (1) presidente y un (1) director designados por el 
Poder Ejecutivo nacional; tres (3) directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la 
Comunicación Audiovisual, que serán seleccionados por ésta a propuesta de los bloques parlamentarios, 
correspondiendo uno (1) a la mayoría o primer minoría, uno (1) a la segunda minoría y uno (1) a la tercer minoría 
parlamentarias; dos (2) directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, debiendo uno de 
ellos ser un académico representante de las facultades o carreras de ciencias de la información, ciencias de la 
comunicación o periodismo de universidades nacionales”. 
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absoluta. (ARGENTINA, 2009, não paginado) 

 

Por sua vez, o artigo 17º determina a criação do Conselho Assessor da Comunicação 

Audiovisual e Infância, formado por pessoas e organizações com trajetória reconhecida na área. 

Este conselho tem diversas funções, entre as quais se destacam: a elaboração de propostas para 

incrementar a qualidade da programação dirigida às crianças e adolescentes; estabelecer critérios e 

diagnósticos para conteúdos recomendados ou prioritários, e assinalar conteúdos inconvenientes ou 

prejudiciais para crianças e adolescentes, sob argumentos teóricos e estudos empíricos; selecionar 

com base em modelo objetivo, projetos inscritos no fundo de fomento; apoiar prêmios e festivais de 

cinema e televisão para crianças e adolescentes no país ou intercâmbios com eventos no exterior; 

participar de cúpulas mundiais de mídias para crianças e adolescentes; formular um plano para 

fortalecer as relações entre mídias, cultura e educação; propor representantes do setor para o 

Conselho Consultivo Honorário dos Meios Públicos; promover a produção de conteúdos para 

crianças e adolescentes com deficiências; elaborar programa de formação em recepção crítica do 

meios e tecnologias da informação e da comunicação; monitorar o cumprimento da normativa 

vigente sobre trabalho de crianças e adolescentes na TV; estabelecer e acordar com os setores 

critérios básicos para mensagens publicitárias, para evitar impactos negativos na infância e na 

adolescência. 

O capítulo III trata da Comissão Bicameral de Promoção e Desenvolvimento da Comunicação 

Audiovisual, instituída no artigo 18º com oito senadores e oito deputados. Este órgão tem por 

objetivo auxiliar na fiscalização e na avaliação das políticas de radiodifusão. 

O capítulo IV versa sobre a Defensoria do Público, criada no artigo 19 com a finalidade de 

receber, registrar e dar seguimento a consultas, reclamações e denúncias, convocar organizações 

públicas e privadas, apresentar informes anuais à comissão bicameral e convocar audiências 

públicas, entre outras funções relevantes. O sentido maior da defensoria é representar os interesses 

do público, seja de forma individual ou coletiva, fazendo recomendações, relatórios, representações 

administrativas ou judiciais, ainda conforme o artigo 19. Os requisitos para ser titular da 

Defensoria, bem como o mandato de quatro anos, com apenas uma renovação, ficam estabelecidos 

no artigo 20. 

O título III se dedica a informar quem pode fornecer serviços de comunicação audiovisual, e 

já no capítulo I são definidos os três tipos de prestadores: de direito público estatal ou não estatal, 

gestão privada com fins lucrativos e gestão privada sem fins lucrativos, vide artigo 21. Podem ser 

titulares pessoas de direito público estatal ou não estatal, isto é, empresas as quais receberão 

autorizações para explorar os serviços, conforme o artigo 22. Já as pessoas de existência visível, isto 
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é, pessoas físicas terão direito a licenças, salvo quando forem povos originários ou representantes da 

Igreja Católica, vide artigo 23.  

A legislação também impõe uma série de condições para receber autorização ou licenças: no 

caso de pessoas físicas, só podem receber licenças: a) cidadão ou cidadão da Argentina – de 

nascimento ou sob naturalização; b) maior de idade e capaz; c) não tiver sido funcionário de 

governos ditatoriais; d) quem demonstrar a origem dos recursos destinados aos investimentos 

necessários; e) pessoas de existência visível enquanto sócios de pessoas de existência  ideal com 

fins lucrativos deverão certificar a origem dos recursos a serem investidos; f) não estar incapacitado 

ou inabilitado, civil ou penalmente para contratar ou exercer comércio, nem haber sido condenado 

por delito doloso; g) não ser devedor moroso de qualquer tipo de obrigação, multa ou gravámen; h) 

não ser magistrado, legislador, funcionário público, nem militar ou oficial de segurança em 

atividade – esta condição não se estende a integrantes de uma organização sem fins lucrativos; i) 

não ser diretor ou administrador de pessoa jurídica, nem acionista que possua dez porcento ou mais 

das ações que conformam a vontade social da empresa prestadora por licença, concessão ou 

permissão. 

Para pessoas de existência ideal, as condições de admissibilidade são as seguintes, consoante 

artigo 25: a) estar legalmente constituídas no país; b) não ter vinculação jurídica societária nem 

sujeição direta ou indireta com empresas de comunicação audiovisual estrangeiras; c) não poderão 

ser filiais ou subsidiárias de sociedades estrangeiras, nem realizar atos, contratos ou pactos 

societários que permitam posição dominante de capital estrangeiro; d) não ser titular ou acionista 

que possua dez porcento ou mais das ações ou quotas que conformam a vontade social de uma 

pessoa de existência ideal titular ou acionista de uma pessoa de existência ideal prestadora por 

licença, concessão ou permissão de um serviço público nacional, provincial ou municipal; e) as 

pessoas de existência ideal de qualquer tipo não poderão emitir ações, bônus, debêntures, títulos ou 

qualquer tipo de obrigações negociáveis, nem constituir fideicomissos sobre suas ações sem 

autorização da autoridade de aplicação; f) não ser devedor moroso de qualquer obrigação; g) ser 

capaz de demonstrar a origem dos fundos destinados a investimentos. 

O artigo 26 apresenta os impedimentos à concentração de propriedade, fazendo alusão ao 

artigo 45, que descreve de forma mais detalhada tais limites. Com a mesma preocupação, o artigo 

27 afirma que os graus de controle societários ou de vinculação societária direta ou indireta deverão 

ser certificados para que a autoridade de aplicação possa conhecer a divisão das ações. O artigo 28 

complementa, ao reiterar que a autoridade de aplicação deverá avaliar as propostas tomando como 

critério as exigências nesta lei, sobre o arrasoado e proposta comunicacional. Já o artigo 29 reitera o 
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limite de trinta porcento do captial acionário para investidores estrangeiros, em conformidade como 

a lei 25.750, proibindo que se configure como controlador da empresa. 

As obrigações dos licenciátários públicos sem fins lucrativos são: a) conformar uma empresa 

separada da instituição proponente; b) conservar contabilidade separada e faturar em separado as 

prestações correspondentes ao serviço licenciado; c) não incorrer em práticas anticompetitivas, 

como subsídios cruzados; d) facilitar aos competidores o acesso a própria infraestrutura de suporte; 

e) não incorrer em práticas anticoncorrenciais em matéria de direitos de exibição e facilitar a 

difusão de conteúdos independentes.  

Segundo este artigo, quando se tratar de instituição sem fins lucrativos interessada em prestar 

serviços de comunicação audiovisual não será aplicado o inciso d) do artigo 25, que visa evitar a 

concentração de propriedade no âmbito nacional.  

Retoma-se a regulação das condições societárias no artigo 31, já discutida nos artigos do 24 

ao 30. Fica estabelecido que a) em caso de sociedade por ações, estas devem ser nominativas e não 

endossáveis; b) se considera como uma mesma pessoa sociedades controladoras e controladas, em 

conformidade com a lei 19.550; c) as sociedades devem ter como objeto social exclusivo a 

prestação e exploração dos serviços audiovisuais e outras atividades de comunicação, salvo exceção 

prevista no artigo 30, ou atividade autorizada com anterioridade.  

O capítulo II – dedicado ao regime de licenças e autorizações – é especialmente relevante e 

polêmico, por impor limites à concentração de propriedade no setor. De início, no artigo 32, é 

discutida a distribuição de licenças para serviços que utilizam o espectro radioelétrico, que deverá 

ser feita sempre mediante concurso público. As licenças para serviços abertos cuja área de serviço 

supere os cinquenta quilômetros, em áreas com mais de 500 mil habitantes serão designadas pelo 

Governo Federal, enquanto as demais serão disbribuiídas pela autoridade der aplicação. Enquanto o 

artigo 33 afirma que critérios e condições para a distribuição de licenças devem ser aprovados pela 

autoridade de aplicação, considerando as diferenças entres entidades lucrativas e não lucrativas, o 

artigo 34 discorre acerca de como serão avaliadas solicitações e propostas sob os seguintes critérios: 

a) ampliação ou manutenção do pluralismo na oferta de serviços; b) garantias para livres expressão 

e pluralismo de ideias e opiniões nos serviços prestados; c) satisfação dos interesses e necessidades 

dos usuários; d) impulso e desenvolvimento da sociedade da informação; e) facilidades além das 

legalmente exigidas para pessoas com necessidades especiais; f) contribuição para o 

desenvolvimento da indústria de conteúdos; g) desenvolvimento de determinados conteúdos de 

interesse social; h) critérios que a serem fixados em editais.  

A capacidade patrimonial para sustentar empreendimentos em comunicação audiovisual é 
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condição destacada no artigo 35. Já o artigo 36 apresenta a necessidade contar pontuações das 

propostas, tomando como referência os artigos 2 e 3 desta lei, conservando compromissos e 

objetivos da proposta apresentada durante toda a vigência da licença.  

O artigo 37 descreve o outorgamento para povos originários, Igreja Católica, universidades e 

institutos nacionais, a ser realizada de maneira direta, de acordo com disponibilidade do espectro. 

Por sua vez, o artigo 38 atribui à Auroridade Federal de Serviços de Comunicação Audiovisual a 

responsabilidade de gerenciar a distribuição de licenças para comunicação audiovisual por 

assinatura.  

A seguir, alguns aspectos especialmente relevantes, ao confrontar a ordem midiática 

estabelecida. O artigo 39 determina que as licenças duram dez anos, tal qual na Espanha, podendo 

ser renovadas – artigo 40 – por uma vez pelo mesmo tempo, com uma audiência pública. O artigo 

41 veda a transferência de licenças, salvo em condições especiais92.  

   As licenças e as autorizações não podem ser embargadas, em concordância com o artigo 42. 

Por outro lado, os bens essenciais para prestação dos serviços devem ser preservados, só podendo 

ser utilizados como garantias em operações financeiras destinadas a melhorar os serviços, vide 

artigo 43. Serviços de comunicação audiovisual só podem ser prestados pelo titular, não podendo 

ser repassados. A lei configura como falta grave: a) ceder ou vender espaços na programação total 

ou parcialmente; b) celebrar contratos de exclusividade com empresas que comercializam 

publicidade; c) celebrar contratos de exclusividade com produtoras de conteúdo; d) emitir 

procurações ou poderes para terceiros, permitindo substituir total ou parcialmente os titulares; e) 

delegar a distribuição dos serviços de comunicação audiovisual. 

 

 

 

 

 

5.5 OS LIMITES À CONCENTRAÇÃO 

 

 

Possivelmente, temos no artigo 45 o tema que mais se contrapôs a ordem midiática 

                                                 
92 Podem ser transferidas ações ou quotas cinco anos após a outorga, contanto que seja imperativo para manter o serviço 

em funcionamento, conservando mais de cinquenta porcento do capital com os titulares de origem. Este tipo de 

operação estará sujeita à autoridade de aplicação. Transferências sem autorização provoca revogação da licença. 

Licenças conferidas a entidades sem fins lucrativos são intransferíveis sob qualquer circunstância. 
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estabelecida: a multiplicidade de licenças, com restrições que criam obstáculos consideráveis à 

oligopolização do segmento audiovisual, especialmente à Televisão. Neste sentido, a lei cria os 

seguintes limites para titulares de licenças em radiodifusão: 

 

 

1. En el orden nacional: a) Una (1) licencia de servicios de comunicación 

audiovisual sobre soporte satelital. La titularidad de una licencia de servicios de 

comunicación audiovisual satelital por suscripción excluye la posibilidad de ser 

titular de cualquier otro tipo de licencias de servicios de comunicación audiovisual; 

b) Hasta diez (10) licencias de servicios de comunicación audiovisual más la 

titularidad del registro de una señal de contenidos, cuando se trate de servicios de 

radiodifusión sonora, de radiodifusión televisiva abierta y de radiodifusión 

televisiva por suscripción con uso de espectro radioeléctrico; c) Hasta veinticuatro 

(24) licencias, sin perjuicio de las obligaciones emergentes de cada licencia 

otorgada, cuando se trate de licencias para la explotación de servicios de 

radiodifusión por suscripción con vínculo físico en diferentes localizaciones. La 

autoridad de aplicación determinará los alcances territoriales y de población de las 

licencias. La multiplicidad de licencias —a nivel nacional y para todos los 

servicios — en ningún caso podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más 

del treinta y cinco por ciento (35%) del total nacional de habitantes o de abonados 

a los servicios referidos en este artículo, según corresponda. (ARGENTINA, 2009, 

não paginado).  

 

 

Estes limites recaem diretamente sobre os grandes conglomerados argentinos, criando claros 

impedimentos legais para a manutenção dos conglomerados. Entretanto, diminuir os conflitos entre 

a realidade e o espírito da lei exige forte compromisso para efetivar o que está disposto, tanto por 

parte da sociedade em geral, quanto de instâncias específicas, a começar da presidência da 

república. A lei também cria parâmetros para impedir a concentração no âmbito regional.   

 

2. En el orden local: a) Hasta una (1) licencia de radiodifusión sonora por 

modulación de amplitud (AM); b) Una (1) licencia de radiodifusión sonora por 

modulación de frecuencia (FM) o hasta dos (2) licencias cuando existan más de 

ocho (8) licencias en el área primaria de servicio; c) Hasta una (1) licencia de 

radiodifusión televisiva por suscripción, siempre que el solicitante no fuera titular 

de una licencia de televisión abierta; d) Hasta una (1) licencia de radiodifusión 

televisiva abierta siempre que el solicitante no fuera titular de una licencia de 

televisión por suscripción; En ningún caso la suma del total de licencias otorgadas 

en la misma área primaria de servicio o conjunto de ellas que se superpongan de 

modo mayoritario, podrá exceder la cantidad de tres (3) licencias. 3. Señales:La 

titularidad de registros de señales deberá ajustarse a las siguientes reglas: a) Para 

los prestadores consignados en el apartado 1, subapartado "b", se permitirá la 

titularidad del registro de una (1) señal de servicios audiovisuales; b) Los 

prestadores de servicios de televisión por suscripción no podrán ser titulares de 

registro de señales, con excepción de la señal de generación propia. Cuando el 

titular de un servicio solicite la adjudicación de otra licencia en la misma área o en 

un área adyacente con amplia superposición, no podrá otorgarse cuando el servicio 

solicitado utilice la única frecuencia disponible en dicha zona. (ARGENTINA, 

2009, não paginado).  



142 

 

 

 

 

  

O artigo 46 declara que as licenças de serviços de radiodifusão por satélite e as licenças de 

radiodifusão móvel não poderão ser acumuladas com outros serviços de distinta classe ou natureza, 

salvo serviço de Televisão terrestre aberta existente antes da transição para o padrão digital. Em 

atenção ao artigo 47, a autoridade de aplicação dever enviar periodicamente informes ao Poder 

Executivo nacional e à Comissão Bicameral analisando as regras sobre multiplicidade de licenças e 

não concorrência. Esta medida tem a finalidade de otimizar o uso do espectro de acordo com a 

utilização de novas tecnologias. 

Outras práticas de concentração são consideradas indevidas, vide artigo 48. Para impedir 

processos de integração vertical ou horizontal em empreendimentos de comunicação social, a lei 

cria a obrigação de verificar vínculos societários, antes de outorgar licenças e autorizações. A lei 

torna incompatível a titularidade de licenças em distintos tipos de serviços, em atenção aos artigos 

45 e 46, entre outros. Fica claro o sentido de criar impedimentos à manutenção e à formação de 

monopólios e oligopólios, em sintonia com leis em diversos países, incluindo Estados Unidos da 

América.  

Relevante destacar a previsão de um regime especial para emissoras de baixa potência, no 

artigo 49. A autoridade de aplicação criará meios para legalizar emissoras nesta categoria, de acordo 

com disponibilidade do espectro, em lugares de alta vulnerabilidade social e/ou baixa densidade 

demográfica, contanto que atendam demandas comunitárias. Estas emissoras poderão ter licenças 

prorrogadas sempre que se mantiver a disponibilidade de espectro inicial. Em caso contrário, haverá 

concurso. A autoridade não permitirá aumento de potência ou mudança da localidade nesta 

circunstância. 

As licenças serão extintas nos seguintes casos, atendendo ao artigo 50: a) vencimento do 

prazo sem solicitação de prorrogação, vide artigo 40, ou vencimento da prorrogação; b) falecimento 

do titular, salvo o disposto no artigo 51; c) incapacidade do licenciatário ou inabilitação, nos termos 

do artigo 152 do código civil; d) não recomposição da sociedade nos casos previstos nos artigos 51 

e 52 desta lei; e) renúncia à licença; f) declaração de caducidade; g) quebra do licenciatário; h) por 

não iniciar transmissões regulares no prazo fixado; i) por perda ou descumprimento dos requisistos 

para licenciamento; j) suspensão injustificada das transmissões por mais de quinze dias em um ano. 

Em caso de falecimento do titular, os herdeiros terão sessenta dias para comunicar à 

autoridade de aplicação, em consonância com o artigo 51. Poderão conservar a licença, contanto 

que mantenham o cumprimento de condições e requisitos exigidos e respeitem os prazos para 

solicitação. O artigo 52 afirma a necessidade de apresentar recomposição societária à autoridade de 
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aplicação, em caso de morte ou perda das condições e requisitos legais. Assembleias e reuniões só 

serão válidas com a presença de sócios reconhecidos pela autoridade de aplicação, vide artigo 53. 

Empresas concessionárias de TV Aberta podem comercializar até quinze porcento de seu capital 

com direito a voto no mercado de ações, enquanto emissoras por assinatura poderão negociar até 

trinta porcento. Atendendo ao artigo 55, apenas com autorização prévia será possível emitir 

debêntures ou constituir fideicomisso. 

Para garantir a efetivação do que está disposto, o capítulo III fala da criação e atualização de 

registros: registros de acionistas, artigo 56; Registro Público de Licenças e Autorizações, artigo 57; 

Registro Público de Canais e Produtoras, artigo 58; Registro Público de Agências e Produtoras de 

Publicidade, artigo 59. Existe a exigência de que estes registros sejam detalhados, informando início 

e fim de licenças e autorizações, penalidades cometidas, titulares, acionistas. O Registro Público de 

Canais e Produtoras deve estar disponível na Internet, acessível a qualquer cidadão. O artigo 60 

descreve como os responsáveis pela produção e emissão nos canais devem proceder com seus 

registros, enquanto o artigo 61 proíbe a difusão de conteúdos de agências e produtoras publicitárias 

não cadastradas, em falta com o artigo 59. Erros, informações falsas ou lacunas podem caracterizar 

infrações graves. 

O capítulo IV tematiza o fomento à diversidade de conteúdos regionais. Sob esta perspectiva, 

no artigo 62, são impostas restrições à formação de redes, que só podem transmitir simultaneamente 

após permissão da Autoridade Federal de Serviços de Comunicação Audiovisual. O órgão terá 

sessenta dias para analisar o pedido. Não poderam constituir cadeia emissoras de Rádio e/ou TV 

atuantes numa mesma área de cobertura, salvo em localidades com menos de cinquenta mil 

habitantes e sempre que se transmitam conteúdos locais. As emissoras só podem transmitir em rede 

se forem de um mesmo tipo e classe de serviço, vide artigo 63. A emissora que optar por fazer parte 

de uma cadeia: a) só poderá destinar à rede no máximo trinta porcento do tempo; b) deverá 

conservar cem porcento dos direitos de contratação sobre a publicidade emitida; c) deverá manter 

serviço de notícias local e próprio em horário nobre. Só poderão transmitir em rede por mais tempo 

emissoras que constituírem múltiplas cabeças de rede. Prestadores de tipos e classes diferentes que 

não atuem na mesma área poderão fazer acordos de transmissão, com tempo de até dez porcento das 

emissões mensais. Para acontecimentos de interesse relevante será permitida a constituição de 

cadeias de Rádio e TV abertas. O artigo 64 abre exceções relativas ao inciso a) para serviços sob 

titularidade do Estado, das províncias, povos originários, universidades nacionais e institutos 

nacionais. 

O capítulo V alude aos conteúdos, que devem seguir as exigências apresentados no artigo 65 



144 

 

 

 

na programação diária. Em relação ao Rádio, para prestadores privados exige-se setenta porcento de 

de produção nacional e trinta porcento da música veiculada deve ser nacional, entre outras cotas. Já 

os serviços de TV aberta deverão transmitir: a) mínimo de sessenta porcento de produção nacional; 

b) no mínimo trinta porcento de produção própria incluindo noticiários locais; c) no mínimo trinta 

porcento de produção local independente quando sediadas em cidades com mais de 1,5 milhão de 

habitantes, no mínimo quinze porcento em cidades com mais de seiscentos mil habitantes, mínimo 

de dez porcento nas demais localidades. Já os serviços de TV por assinatura fixos devem:  a) incluir 

as transmissões da Rádio Televsión Argentina Sociedad del Estado, bem como todas as emissoras 

públicas do país e aquelas de que participe; b) deverão ordenar sua grade por gênero, priorizando 

canais locais, regionais e nacionais; c) incluir um canal próprio que cumpra as mesmas exigências 

de um canal aberto para cada licença ou área jurisdicional, em cidades com menos de seis mil 

habitantes, a exigência poderá ser atendiada por um canal regional; d) incluir sem codificar serviços 

de TV aberta cuja área de cobertura seja correspondente; e) incluir sem codificar emissoras 

vinculadas às províncias e a Buenos Ayres, municípios e universidades nacionais em sua área de 

cobertura; f) incluir um canal de produção própria, com as mesmas exigências de TV aberta; h) 

incluir em grade canais dos países integrantes do Mercosul e países latino-americanos conveniados 

com a Argentina. O artigo 65 determina que o Poder Executivo nacional estabelecerá as condições 

pertinentes para Televisão móvel, sujeitas à ratificação da Comissão Bicameral. 

O artigo 66 declara que tanto transmissões de TV aberta, quanto os sinais locais em TV por 

assinatura, bem como programas informativos, educativos, culturais e de interesse geral devem 

incorporar legendas ocultas, linguagem de sinais e áudio descrição para facilitar o acesso a todas as 

pessoas, em condições progressivas, a serem regulamentadas. 

Em continuidade, o artigo 67 cria cota de tela para conteúdos audiovisuais nacionais. Em TV 

aberta, emissoras devem estrear oito filmes longa-metragem por ano, podendo incluir nesta cota três 

telefilmes nacionais. Estes conteúdos devem ser majoritariamente de produtoras independentes 

nacionais, com direitos de antena previamente adquiridos. Todos os licenciatários em TV por 

assinatura e os de TV cuja cobertura seja inferior a vinte porcento da população argentina poderão 

cumprir esta cota adquirindo, antes da filmagem, direitos de transmissão de filmes e telefilmes 

vinculados a produtoras independentes nacionais pelo valor de 0,50 porcento do faturamento bruto 

do ano anterior. Canais por assinatura que não forem considerados nacionais, que transmitirem 

ficções em mais de cinquenta porcento de sua programação diária, deverão investir 0,50 de seu 

faturamento bruto do ano anterior na aquisição dos direitos de filmes argentinos, ainda em pré-

produção. 



145 

 

 

 

Já o artigo 68 estabelece dispositivos para a proteção à infância e conteúdos dedicados: a) no 

horário das seis às vinte duas horas, os conteúdos deverão ser adequados para qualquer faixa etária; 

b) das vinte e duas horas às seis, poderão ser veiculados programas destinados a adultos. Todo 

programa para maiores deverá ser identificado e nas localidades com fuso horário diferente, a 

programação deverá ser adaptada. Pessoas menores de doze anos não poderão participar de 

programas veiculados entre vinte e duas e oito da manhã, a menos que sejam gravados. Será 

regulamentado um tempo mínimo para conteúdos para crianças na TV aberta, com um mínimo de 

cinquenta porcento de produção nacional. Conforme artigo 69, não se aplicam as exigências do 

inciso a) para conteúdos transmitidos em TV por assinatura codificados. 

Atendendo ao artigo 70, a programação deverá evitar conteúdos discriminatórios baseados em 

raça, cor, sexo, orientação sexual, idioma, religião, opiniões políticas ou qualquer outra, origem 

nacional ou social, posição econômica, nascimento, aspecto físico, deficiências, ou que 

monosprezem a dignidade humana, induzindo comportamentos prejudiciais ao ambiente ou à saúde 

das pessoas, à integridade de crianças e adolescentes. Por sua vez, o artigo 71, define que 

produtores, distribuidores e emissossores de programas e conteúdos publicitários devem respeitar as 

leis relacionadas ao consumo de tabaco, álcool, combate à discriminação, temas de saúde, 

enfrentamento da violência contra mulher e ainda direitos da criança e adolescente93. 

O capítulo IV discorre sobre obrigações de licenciatários e autorizados, que são definidas 

logo no artigo 72. a) colaborar com autorididade de aplicação; b) monitorar suas transmissões e 

repassar os dados para a autoridade de aplicação; c) gravar transmissões, conservanado-as pelo 

prazo regulamentado pela autoridade de aplicação; d) manter arquivo da produção com 

disponibilidade para o público, estando vedada a exploração econômica destes arquivos; e) oferecer 

pasta de acesso público nas exibições via Internet, com informações como titulares de licença, 

compromissos de programação, diretoria da emissora, especificações técnicas autorizadas, número 

de programas infantis, de interesse público ou educativo; informações destinadas a autoridade de 

aplicação, sanções recebidas, pautas de publicidade oficial; f) apresentar avisos em programas 

gravados nos conteúdos jornalísticos, de atualidade ou participação do público; g) exibir ao menos 

uma vez por dia a identificação e o domicílio do titular. 

No mesmo capítulo, o artigo 73 afirma que os prestadores de TV por assinatura devem 

oferecer abono social para determinados consumidores a ser regulamentado pela autoridade de 

                                                 
93 Este artigo faz alusão às normas internacionais e às leis: 23.344, sobre publicidade de tabacos; 24.788, contra o 
alcoolismo; 25.280, que ratifica Convençâo Interamericana para eliminar todas as formas de discriminação contra 
pessoas com deficiência; 25.926, sobre a difusão de temas relativos à saúde; 25.485, para o enfrentamento da 
violência contra mulher; 26.061, sobre proteção da infância e da adolescência. 
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aplicação, nas localidades em que o serviço for o único disponível. 

O artigo 74 versa sobre a publicidade política: cabe aos licenciatários ceder espaços na 

programação para os partidos durante as campanhas, de acordo com a lei eleitoral. Por sua vez, o 

artigo 75 afirma que o Poder Executivo nacional e os poderes executivos provinciais poderão 

formar cadeia de radiodifusão nacional ou provincial em situações graves, excepcionais, ou de 

transcendência institucional. Os prestadores estarão obrigados a acatar a solicitação. Atendendo ao 

artigo 76, os titulares de licenças deverão emitir mensagens de interesse público sem encargos, sob 

orientação da Autoridade Federal de Serviços de Comunicação Audiovisual. As mensagens não 

poderão durar mais do que 120 segundos, estando excluídas da contagem de tempo para a 

publicidade, descrita no artigo 82. 

O capítulo VII trata do acesso aos conteúdos de interesse relevante. Fica grantido o direito de 

acesso universal aos conteúdos informativos de interesse relevante e acontecimentos desportivos, 

vide artigo 77. Caberá ao executivo regulamentar este dispositivo, para oferecer acesso a estes 

eventos, que deverão ser listados anualmente pelo Conselho Federal de Comunicação Audiovisual, 

após audiência pública. Em conformidade com o artigo 78, a lista terá como critérios. “a) 

transmissão tradicional por TV aberta; b) relevância perante a audiência da Televisão; c) 

acontecimento de importância nacional ou internacional, com representação argentinal 

significativa”. Seguindo o artigo 79, as transmissões deverão seguir as mesmas condições técnicas e 

meios de difusão descritas na lei 25.342. A cessão dos direitos para transmissão – com ou sem 

exclusividade – não pode ferir o direito à informação, em consonância com o artigo 80. 

O capítulo VIII aborda a publicidade começando por descrever as regras de emissão94, no 

artigo 81. O artigo 82 disciplina os tempos máximos para publicidade por hora de programação95. O 

                                                 
94 A LSCA argentina no artigo 81 define que: a) avisos publicitários deverão ser de produção nacional quando 

difundidos por emissoras abertas ou em canais próprios ou inseridos nos canais nacionais; b) em TV por assinatura, só 

poderão inserir publicidade nos canais de geração própria; c) nas retransmissões de TV aberta, não se poderá incluir 

faixa publicitária, salvo nos serviços por assinatura localizados na área primária de cobertura do canal aberto; d) TV por 

assinatura só poderá dispor do tempo publicitário previsto no artigo 82 mediante contratação direta com cada 

licenciatário ou autorizado; e) as mensagens serão emitidas no mesmo volume de áudio, estando separadas do restante 

da programação; f) não se emitirá publicidade subliminar; g) se cumprirá o o estipulado sobre o uso do idioma e 

proteção ao menor; h) publicidade dirigida a crianças não incitará a compra de produtos explorando sua inexperiência e 

credulidade; i) as mensagens não serão discriminatórias, nem menosprezarão a dignidade humana; j) publicidade de 

álcool e tabaco será restrita de acordo com a lei; k) programas exclusivamente publicitários só poderão emitir sob 

auspício da autoridade de aplicação; l) publicidade de tratamentos estéticos ou relacionados ao exercício profissional na 

área de saúde deverão ser autorizados do órgão competente, em acordo com as restrições legais; m) a publicidade de 

jogos de azar deverá ser previamente aprovada por autoridade competente; n) deverá ser implantado mecanismo para 

facilitar controle das emissões; ñ) cada intervalo comercial deverá iniciar e terminar com identificação do canal; o) a 

publicidade deverá respeitar as profissões; p) programas de publicidade não poderão ser contabilizados para cotas de 

programação. 
95 a) no Rádio até catorze minutos; b) na TV aberta até doze minutos; c) na TV por assinatura em canais próprios até 

oito minutos; d) TV por assinatura em pay per view não podem incluir publicidade; e) em obras audiovisuais com 

unidade argumental a autoridade de aplicação pode determinar condições específicas; f) é possível acumular o limite 
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artigo 83 exclui investimento publicitário em serviços não nacionais da dedução prevista na lei de 

impostos sobre lucros. 

 

 

5.6 ASPECTOS TÉCNICOS E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

O título IV se dedica aos aspectos técnicos. O artigo 84 se refere ao início das transmissões 

que deve ser em até 180 dias após a designação, enquanto o 85 e o 86 respectivamente à 

regularidade e ao tempo mínimo de transmissão, que deve ser: para áreas com mais de seiscentos 

mil pessoas, dezesseis horas para Rádio e catorze pra TV; entre cem mil e seiscentos mil habitantes, 

catorze horas para Rádio e dez para TV; entre trinta mil e cem mil habitantes, doze horas para Rádio 

e oito para TV; menos de trinta mil habitantes, dez horas para Rádio e seis para TV.  

O capítulo II deste mesmo título discute a regulação técnica dos serviços, iniciando por 

instalação e operações, regidas por Norma Nacional de Serviço estabelecida pela autoridade de 

aplicação, conforme artigo 87. Em prosseguimento, o artigo 88 apresenta os critérios para a Norma 

Nacional de Serviço: a) normas e restrições em tratados internacionais vigentes assinados pela 

Argentina; b) requerimentos da Política Nacional de Comunicação e das jurisdições municipais e 

provinciais; c) o aproveitamento do espectro radioelétrico que promova o maior número de 

emissoras; d) condições geomorfológicas da zona que será área de prestação. 

O artigo 89 merece destaque por discutir reserva de espectro, um tema especialmente 

sensível. Ao elaborar o Plano Técnico de Frequências, a Autoridade Federal de Serviços de 

Comunicação Audiovisual dverá reservar: a) para o Estado nacional para cumprir os objetivos da 

Rádio e Televisão Argentina Sociedad del Estado, suas repetidoras e operadoras e as repetidoras 

para cobrir todo o território argentino; b) para cada província e para Buenos Aires uma frequência 

AM, frequência FM e uma frequência de TV aberta, com repetidoras para todo o território 

argentino; c) para cada município uma frequência FM; d) para cada campus central de universidade 

nacional, uma frequência de TV aberta, uma frequência de Rádio, abrindo margem para outras 

emissoras educativas, científicas e culturais; e) uma frequência AM, uma FM e uma de TV aberta 

para os Povos Originários, nas localidades onde cada povo está assentado; f) trinta e três por cento 

das frequências radioelétricas em cada banda de radiodifusão em Rádio e Televisão terrestres em 

                                                                                                                                                                  
máximo de horário em blocos de até quatro horas diárias. Não se incluem nos tempos publicitários ou nas cotas os 

tempos de promoção da própria emissora. 
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todas as áreas de cobertura para pessoas de existência ideal sem fins lucrativos96. O artigo 90 abre 

margem para que os parâmetros técnicos da radiodifusão sejam modificados pelas autoridades 

competentes, contanto que não se alterem as condições de concorrência na área de cobertura, sem 

gerar direito indenizatório. Já o artigo 91 declara que a contratação para o transporte de sinais ponto 

a ponto entre o provedor e o licenciatário fica sujeita a acordo entre as partes, sob marco das normas 

técnicas. 

O capítulo III tematiza novas tecnologias e novos serviços, que serão incorporados de acordo 

com as determinações do Poder Executivo, tendo como parâmetros: a) amortização do uso do 

espectro e as normas técnicas do Mercosul e da região II da União Internacional de 

Telecomunicações; b) a determinação de novos segmentos do espectro e de normas técnicas que 

assegurem capacidade para realocação de todos os radiodifusores instalados, abrindo margem para a 

pluralidade e o ingresso de novos operadores, com licenças equitativas e não discriminatórias; c) A 

Autoridade Federal de Serviços de Comunicação Audiovisual poderá, sob concordância de 

autoridade técnica, autorizar emissões experimentais provisórias; d) a realocação de radiodifusores 

não poderá afetar as condições de concorrência na área de cobertura da licença, sem prejuízo de 

novos atores, segundo inciso b) desta lei; e) a possibilidade de outorgar novas licenças a novos 

operadores para fornecer serviços de acesso aberto ou de modo combinado ou híbrido 

simultaneamente com serviços abertos ou com serviços por assinatura97. O artigo 93 estipula que 

durante a transição para transmissão digital se deverão manter os direitos e obrigações dos titulares 

de licenças obtidas por concurso e suas repetidoras para serviços abertos analógicos, garantindo sua 

vigência e área de cobertura, nas condições do Plano Nacional de Serviços de Comunicação 

Audiovisual Digitales. Isto é válido até que quando determinar o Poder Executivo nacional. 

O título V apresenta os gravámenes, que – vide artigo 94 – serão proporcionais ao 

faturamento bruto decorrente da publicidade tradicional ou em novas formas, programas, sinais, 

conteúdos e outras fontes decorrentes da exploração dos serviços. O artigo 95 estabelece um 

sistema de fiscalização e controle das taxas a serem pagas, a cargo da autoridade de aplicação e da 

Administração Federal de Ingressos Públicos, enquanto o artigo 96 apresenta fórmula para calcular 

cada gravamen. Por sua vez, o artigo 97 apresenta a destinação dos fundos arrecadados: a) vinte e 

                                                 
96 A lei declara que “Las reservas de frecuencias establecidas en el presente artículo no pueden ser dejadas sin efecto. 
Teniendo en cuenta las previsiones del artículo 160, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 
destinará las frecuencias recuperadas por extinción, caducidad de licencia o autorización, o por reasignación de bandas 
por migración de estándar tecnológico, a la satisfacción de las reservas enunciadas en el presente artículo, 
especialmente las contempladas en los incisos e) y f)”. 
97 En el caso de presencia de posiciones dominantes en el mercado de servicios existentes, la autoridad de aplicación 
deberá dar preferencia, en la explotación de nuevos servicios y mercados, a nuevos participantes en dichas 
actividades. 
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cinco porcento do total para o Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales98; b) dez porcento 

para o Instituto Nacional do Teatro99; c) vinte porcento para a Radio y Televisión Argentina 

Sociedade del Estado; d) vinte e oito porcento para a AFSCA – inclusos fundos para o Conselho 

Federal de Comunicação Audiovisual; e) cinco porcento para a Defensoria do Público; f) dez 

porcento para projetos especiais de comunicação audiovisual e apoio a serviços comunitários, de 

fronteira, e de Povos Originários; g) dois porcento para o Instituto Nacional de Música. Conforme 

artigo 98, a autoridade de aplicação poderá extender ou reduzir temporariamente os gravámenes sob 

determinadas circunstâncias. O artigo 99 apresenta requisitos para isenções, enquanto o artigo 100 

proíbe que os recursos sejam destinados a outros fins que não tenham sido determinados nesta lei. 

O título VI aborda o regime de sanções. Os titulares são responsáveis pela qualidade técnica 

do sinal e pela continuidade das transmissões, estando sujeitos às penalidades apresentadas neste 

título, bem como produtoras, geradoras ou comercializadoras, atendendo ao artigo 101. Cabe à 

autoridade de aplicação conduzir a instrução inicial e a aplicação de sanções, vide artigo 102. 

Descumprir as obrigações previstas nesta lei, suas regulamentações ou condições pode motivar as 

sanções100, conforme artigo 103. 

As penalidades leves – punidas com notificação, advertência ou multa – são descritas no 

artigo 104 como: a) descumprimento ocasional de normas e técnicas que afetem a qualidade do 

serviço ou áreas de outras emissoras; b) descumprimento das cotas de produção nacional, própria, 

local e/ou independente ou do limite de publicidade; c) descumprimento dos compromissos 

assumidos; d) descumprimento das normas para transmissão em rede; e) veiculação de publicidade 

acima do limite determinado no artigo 82; f) atos definidos como falta leve nesta lei.  

As penalidades provocadas por reiteração do artigo anterior são consideradas graves, vide 

artigo 105. Se aplicará multa, suspensão de publicidade e/ou até mesmo perda de licença os 

seguintes casos qualificados como falta grave, em respeito ao artigo 106 devido a: a) reincidência 

                                                 
98 Este monto no podrá ser inferior al cuarenta por ciento (40%) del total recaudado en virtud de los incisos a), d) y e) 

del apartado II del artículo 96. No puede ser asignado al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, un monto 

menor al recibido en virtud del decreto 2278/2002 a la fecha de promulgación de la presente ley. 
99 Un monto igual recibido en virtud del decreto 2278/2002 a la fecha de promulgación de la presente ley. 
100 As penalidades descritas conforme o artigo são as seguintes: 1) Para los prestadores de gestión privada con o sin 

fines de lucro, para los prestadores autorizados de carácter no estatal y para los titulares de los registros regulados en la 

presente ley: a) Llamado de atención; b) Apercibimiento; c) Multa del cero coma uno por ciento (0,1%) al diez por 

ciento (10%) de la facturación de publicidad obtenida en el mes anterior a la comisión del hecho pasible de sanción. El 

instrumento mediante el cual se determine la multa tendrá el carácter de título ejecutivo; d) Suspensión de publicidad; e) 

Caducidad de la licencia o registro. A los efectos del presente inciso —cuando se trate de personas jurídicas— los 

integrantes de los órganos directivos son pasibles de ser responsabilizados y sancionados; 2) Para los administradores de 

emisoras estatales: a) Llamado de atención; b) Apercibimiento; c) Multa, la que deberá ser a título personal del 

funcionario infractor. El instrumento mediante el cual se determine la multa tendrá el carácter de título ejecutivo; d) 

Inhabilitación. Las presentes sanciones no excluyen aquellas que pudieran corresponderle en virtud de su carácter de 

funcionario público. Las sanciones previstas en este artículo se aplicarán sin perjuicio de otras que pudieran resultar 

aplicables de acuerdo a la legislación civil y penal vigente. 
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de faltas quanto às normas técnicas relacionadas a qualidade; b) faltas relativas às cotas de produção 

nacional, própria, local e ou independente, bem como publicidade; c) faltas em relação ao caderno 

de compromissos; d) formação de redes sem autorização; e) delegação, conforme o artigo 44; f) 

reincidência de faltas leves; g) declaração falsa efetuada pelo licenciatário a respeito de bens 

relacionados ao serviço; h) falta de dados ou atualização nas pastas de acesso público; i) incorrer em 

faltas graves. 

São atribuídas penalidades graves com suspensão de publicidade para faltas relacionadas a 

horários qualificados, em concordância com o artigo 107: a) induzir consumo de substâncias 

psicoativas; b) cenas de violência verbal ou física injustificada; c) materiais editados que enfatizem 

o mórbido, o truculento e o sórdido; d) representações de atos sexuais que não sejam com fins 

educativos, nudez ou linguagem adulta fora do contexto; e) linguagem obscena sem finalidade 

narrativa; f) veiculação de filmes fora da classificação etária definida, prevista em lei. 

Segundo o artigo 108, motivaram perda de licença ou registro faltas101 como descumprir 

reiteradamente da LSCA, da lei de telecomunicações argentina, de suas regulamentações, ou ainda 

dos compromissos assumidos para se tornar concessionário, entre outras. 

 

 
 

 

O artigo 109 responsabiliza titulares de serviços audiovisuais, integrantes de órgãos diretivos, 

administradores dos meios de comunicação estatais pelo cumprimento da lei, regulamentações e 

compromissos de licenciamento. Já o artigo 110 apresenta critérios para a gradação de sanções: a) 

gravidade de infranções anteriores; b) repercussão social e impacto na audiência; c) benefício 

conseguido pelo infrator em decorrência da infração. Em consonância com o artigo 111, as sanções 

serão públicas, e a instituição penalizada poderá ser obrigada a difundir a penalidade. Por sua vez, o 

artigo 112 informa que esgotados os trâmites administrativos, as sanções poderão gerar processos 

nos tribunais federais de primeira instância, de acordo com o domicílio da emissora. Quando 

                                                 
101 “a) Realización de actos atentatorios contra el orden constitucional de la Nación o utilización de los Servicios de 

Comunicación Audiovisual para proclamar e incentivar la realización de tales actos; b) El incumplimiento grave o 

reiterado de esta ley, de la Ley Nacional de Telecomunicaciones o de sus respectivas reglamentaciones, así como 

también de las estipulaciones consignadas en los pliegos de condiciones y en las propuestas para la adjudicación; c) 

Reiteración en la alteración de parámetros técnicos que provoquen interferencia a frecuencias asignadas con fines 

públicos; d) Incumplimiento injustificado de la instalación de la emisora tras la adjudicación en legal tiempo y forma; e) 

Fraude en la titularidad de la licencia o registro; f) Transferencias no autorizadas o la aprobación, por el órgano 

competente de la entidad licenciataria o autorizada, de la transferencia de partes, cuotas o acciones que esta ley prohíbe; 

g) La declaración falsa efectuada por la entidad licenciataria o autorizada, respecto de la propiedad de bienes afectados 

al servicio; h) La delegación de la explotación del servicio; i) La condena en proceso penal del licenciatario o entidad 

autorizada de cualquiera de los socios, directores, administradores o gerentes de las sociedades licenciatarias, por 

delitos dolosos que las beneficien; j) La reincidencia en la comisión de infracciones calificadas como falta grave por 

esta ley.” (ARGENTINA, 2009, não paginado.)  
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punições causarem cassação de licença, a autoridade abrirá novo concurso trinta dias após a 

punição, de acordo com o artigo 113. Até designar nova licença, a autoridade de aplicação ficará 

responsável pelas transmissões. Caso o concurso não apresente interessado a emissora cessará suas 

transmissões. Titulares e integrantes de órgãos diretivos punidos com perda de licença ficam 

inabilitados por cinco anos para novas titularidades, participação em sociedades ou administração. 

Conforme artigo 115, ações para determinar infrações prescrevem cinco anos após terem sido 

cometidas. Emissoras sem autorização são consideradas ilegais, devendo ser desmontadas, vide 

artigo 116. Dando continuidade, emissoras que persistirem em transmissões ilegais poderão ter seus 

equipamentos desmontados e apreendidos, vide artigo 117. As pessoas que prestarem serviço sem 

autorização ou licença serão inabilitadas por cinco anos a partir da declaração de ilegalidade – 

artigo 118. 

O título VII se dedica à radiodifusão sob responsabilidade do Estado nacional, tendo seu 

primeiro capítulo dedicado a criação – artigo 119 que formaliza a Radio e Televisión Argentina – e 

aos objetivos. Enquanto o artigo 120 sujeita a empresa à lei 20.705 e à lei de Serviços Audiovisuais, 

o artigo 121 apresenta as finalidades: a) promover e desenvolver o respeito aos Direitos Humanos 

consagrados na Constituição Nacional e nas declarações e convenções reconhecidas; b) respeitar e 

promover o pluralismo político, religioso, social, cultural, linguístico e étnico; c) garantir o direito à 

informação a todos os habitantes na Argentina; d) contribuir para a educação formal e não formal da 

população; e) promover o desenvolvimento e a proteção da identidade nacional, no marco 

pluricultural de todas as regiões que integram a Argentina; f) Destinar espaços a conteúdos de 

programação dedicados ao público infantil, assim como setores da população não contemplados 

pelo setor comercial; g) promover a produção de conteúdos próprios e contribuir para a difusão do 

audiovisual regional, nacional e latino-americano; h) promover a formação cultural no marco da 

integração latino-americana; i) garantir a cobertura dos serviços de comunicação audiovisual em 

todo o território nacional.  

Por sua vez, o artigo 122 apresenta as obrigações: 1) incluir conteúdos educativos, culturais e 

científicos; 2) produzir e distribuir conteúdos por diferentes suportes tecnológicos para cumprir seus 

objetivos atingindo públicos dentro e fora do território; 3) considerar permanentemente o papel 

social do meio de comunicação como seu fundamento; 4) assegurar a informação e comunicação 

com cobertura adequada dos temas de interesse nacional, regional e internacional; 5) difundir e 

promover as produções artísticas, culturais e educativas das distintas regiões do país; 6) difundir as 

atividades dos poderes estatais nos âmbitos nacional, provincial, municipal e da cidade de Buenos 

Aires; 7) instalar repetidoras em todo o território nacional e formar redes nacionais ou regionais; 8) 
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celebrar convênios de cooperação e intercâmbio com entidades públicas ou privadas, nacionais e 

internacionais, especialmente no Mercosul; 9) oferecer acesso mediante participação dos grupos 

sociais significativos como fontes e portadores de informação e opinião, na programação da 

emissora. No artigo 123 são estabelecidas cotas de sessenta porcento para produção própria e vinte 

porcento para produção independente em todos os meios sob responsabilidade da Radio y 

Televisión Argentina. 

O capítulo II apresenta disposições orgânicas e Conselho Consultivo. Logo no artigo 124 é 

criado o Consejo Consultivo Honorário de los Medios Públicos, que exercerá o controle social 

quanto ao cumprimento dos objetivos legais por parte da Rádio e TV Argentina, integrado por 

representantes da sociedade civil102. Como prescreve o artigo 125, os mandatos serão de dois anos, 

sem remuneração, com possibilidade de reeleição. Caberá ao próprio Conselho formular seu 

regulamento, a ser aprovado por maioria, atendendo o artigo 126103. As reuniões deverão acontecer 

ao menos uma vez por bimestre, ou ainda sob convocação extraordinária de ao menos vinte e cinco 

porcento de seus membros, vide artigo 127. O quórum será de maioria absoluta do total de 

membros. As reuniões do órgão serão públicas, com ampla divulgação de convocatória e pautas, 

vide artigo 128. Caberá à direção da Radio y Televisión Argentina designar recursos físicos, 

financeiros e pessoas para a gestão do Conselho, conforme artigo 129. Dando continuidade, o artigo 

130 atribui competências ao Conselho: a) convocar audiência para avaliar programação, conteúdos 

e funcionamento da Radio y Televisión Argentina; b) formular propostas para melhora-la; c) criar 

canais de comunicação com os cidadãos; d) fiscalizar o cumprimento dos objetivos legais e 

denunciar descumprimentos à Comissión Bicameral; e) convocar semestralmente a direção de 

Radio y Televisión Argentina para informe de gestão; f) apresentar seu relatório sobre informe de 

gestão à Comissión Bicameral. 

O capítulo III tematiza o diretório da Radio y TV Argentina, composto por sete membros – o 

artigo 131 – de qualificação profissional em comunicação e reconhecida e democrática trajetória. 

                                                 
102 O artigo determina critérios para formação do conselho: “Sin perjuicio de las facultades de incorporación de 

miembros conforme el artículo 126, estará integrado, por miembros de reconocida trayectoria en los ámbitos de la 

cultura, educación o la comunicación del país. Los designará el Poder Ejecutivo nacional de acuerdo al siguiente 

procedimiento: a) Dos (2) a propuesta de las Facultades y carreras de Comunicación Social o Audiovisual o Periodismo 

de universidades nacionales; b) Tres (3) a propuesta de los sindicatos con personería gremial del sector con mayor 

cantidad de afiliados desempeñándose en Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado al momento de la 

designación; c) Dos (2) por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos o representativas de públicos o 

audiencias; d) Seis (6) a propuesta de los gobiernos jurisdiccionales de las regiones geográficas del NOA; NEA; Cuyo; 

Centro; Patagonia; Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires; e) Uno (1) a propuesta del Consejo 

Federal de Educación; f) Dos (2) a propuesta del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia que 

representen a entidades u organizaciones de productores de contenidos de televisión educativa, infantil o documental; g) 

Uno (1) a propuesta de los Pueblos Originarios.” 
103 O artigo 126 acrescenta ainda: “El Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos podrá proponer al Poder 

Ejecutivo nacional la designación de nuevos miembros seleccionados por votación que requerirá una mayoría especial”. 
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Em consonância com o artigo 132, o diretório será formado por: um presidente designado pelo 

Poder Executivo nacional, um diretor designado pelo Poder Executivo nacional, três diretores 

designados pela Comisión Bicameral, dois diretores propostos pelo Consejo Federal de 

Comunicación Audiovisual, proveniente de faculdades de comunicação de universidades nacionais. 

Os mandatos serão de quatro anos com uma reeleição. O diretório será formado dois anos antes de 

se finalizar o mandato presidencial. A remoção só pode ser feita seguindo o Estatuto. O exercício 

dos cargos de Presidente e diretor é imcompatível com os cargos políticos partidários diretivos e/ou 

eletivos. Também é imcompatível com vínculos societários em empresas jornalísticas, meios 

eletrônicos de comunicação social ou prestação de serviços relacionados à Radio y Televisión 

Argentina. Atendendo ao artigo 134, caberão ao diretório as seguintes atribuições: a) organizar, 

administrar e dirigir a empresa; b) formular regulamentos; c) promover a aprovação de um código 

de ética e mecanismos de controle; d) designar e remover funcionários de acordo com as normas; e) 

elaborar plano anual de gastos e recursos; f) aprovar programações, contratos de produção, 

coprodução e acordos de transmissão; g) realizar controles e auditorias internas e supervisionar 

pessoal; h) dar a seus autos difusão pública e transparência quanto gastos, nomeações e 

contratações; i) comparecer ao Conselho Consultivo semestralmente e anualmente a Comisión 

Bicameral para informes de gestão; j) divulgar as atividades e informes do Consejo Consultivo; k) 

elaborar informe bimestral de orçamento e prestação de contas, a ser encaminhado ao Conselho 

Consultivo e à Radio y Televisión Argentina. O artigo 135 faculta a possibilidade de contratar 

consultorias, priorizando universidades nacionais. 

O capítulo IV dispõe sobre financiamento e o artigo 136 destaca fontes para a Rádio e TV 

Argentina: a) vinte porcento do gravamen criado por esta lei; b) verbas do orçamento nacional; c) 

venda de publicidade; d) comercialização de conteúdos; e) patrocínios e apoios; f) legados, doações 

e qualquer outra fonte conforme objetivos da instituição. As emissoras vinculadas à Radio y 

Televisión Argentina são isentas de gravámenes e/ou taxas, conforme artigo 137. A disposição dos 

bens e do acervo da instituição só poderá ser alterada por lei, vide artigo 138, e as operações serão 

objeto de controle por parte da Sindicatura General de la Nación e da Auditoría General de la 

Nación, dando publicidade e transparência. 

Disposições complementares são apresentados no capítulo V, do qual faz parte o artigo 140, 

que rege a transição de frequências e serviços do Sistema Nacional de Meios Públicos para a Radio 

y Televisión Argentina. O artigo 141 especifica e enumera as frequências repassadas, enquanto o 

142 reitera transferência de pessoal para a nova instituição. Os artigos 143 e 144 definem regras 

respectivamente para estatutos e transferência de ativos.  
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O título VIII regulamenta os meios universitários e educativos de comunicação audiovisual. 

Universidades nacionais e institutos universitários poderão ser titulares de autorizações para 

explorar radiodifusão, vide artigo 145. Para financiamento, poderão contar com as fontes 

assinaladas no artigo 146: a) verbas do orçamento nacional e do orçamento universitário; b) venda 

de publicidade; c) recursos do Consejo Interuniversitario Nacional ou do Ministerio de Educación; 

d) doações ou fontes conforme objetivos; e) venda de conteúdos; f) apoios e patrocínios.  

Estas emissoras poderão constituir redes permanentes de programação entre si ou com 

emissoras de gestão estatal, em atenção ao artigo 147. A programação deverá dedicar espaços 

relevantes para divulgação científica, extensão universitária, criação e experimentação artística e 

cultural, conforme artigo 148104. Poderão ser outorgadas autorizações para serviços de radiodifusão 

sob responsabilidade de estabelecimentos educativos estatais – artigo 149 – cuja programação 

deverá responder ao projeto pedagógico e institucional do estabelecimento e conservar no mínimo 

sessenta porcento de produção prória – artigo 150 – podendo retransmitir livremente a Radio y 

Televisión Argentina. 

O título IX se dedica aos serviços de comunicação dos Povos Originários, que poderão ser 

autorizados – artigo 151 – a oferecer serviços de comunicação audiovisual, nas modalidades AM, 

FM e TV aberta. O financiamento para tal terá como fontes: a) verbas do orçamento nacional; b) 

venda de publicidade; c) doações, legados ou qualquer fonte conforme os objetivos; d) venda de 

conteúdos; e) apoios ou patrocínios; f) recursos destinados pelo Instituto Nacional de Asuntos 

Indígenas. 

O título X versa sobre determinação de políticas públicas. Faculta-se ao Poder Executivo 

nacional implementar políticas públicas para a indústria audiovisual argentina – artigo 153 – em 

convergência com o marco constitucional105. O Estado poderá fomentar o desenvolvimento de 

conglomerados para a produção audiovisual, cabendo estabelecer marcos para: a) capacitar setores 

criativos, tanto no aspecto industrial como na promoção da diversidade cultural; b) promover o 

desenvolvimento da atividade, considerando a produção local de províncias e regiões; c) promover 

a atividade de novos produtores; d) desenvolver linhas de ação para o desenvolvimento sustentável 

do setor; e) implantar medidas para inserção da produção audiovisual argentina no exterior; f) 

desenvolver estratégias e coproduções internacionais que permitam produzir mais TV e Rádio de 

caráter educativo, cultural e infantil, prevendo um fundo de fomento para produção destinada a 

                                                 
104 “Las radios universitarias deberán incluir en su programación un mínimo del sesenta por ciento (60%) de producción 

propia.” 
105 “Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a implementar políticas públicas estratégicas para la promoción y defensa de 

la industria audiovisual nacional en el marco de las previsiones del artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional.” 
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crianças e adolescentes.  

O título XI apresenta as disposições complementares. Transfere-se para a administração da 

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación o Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, 

vide 154. Obedecendo ao artigo 155, habilitação para atuar como locutor, operador e demais 

funções técnicas que requerem autorizações estarão sujeitas a obtenção de certificados expedidos 

pelo Iser, universidades ou instituições educacionais autorizadas pelo Ministério da Educação e 

posterior registro na autoridade de aplicação. O artigo 156 descreve os prazos para que cada 

instituição crie seus respectivos regulamentos.  

O artigo 157 rege a transferência de ativos e pessoas do Comité Federal de Radiodifusión 

para a Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Os atuais titulares de licenças 

legalmente outorgadas que já tenham obtido renovação ou prorrogação não poderão solicitar nova 

extensão de prazo, sob nenhuma circunstância, ficando habilitados para novos concursos, vide 

artigo 158. O plano técnico deverá reservar licenças para as emissoras autorizadas pelo registro 

aberto com o decreto 1357/1989, que contem com autorização precária e provisional, que tenham 

pedido reinscrição em cumprimento da resolução Comfer 341/1993, participantes de normalização 

sob o decreto 310/1998 ou posteriores comprovadamente operativas106. A autoridade de aplicação 

terá o poder de resolver conflitos decorrentes de emissoras em FM sob funcionamento por efeito de 

decisões judiciais, conforme artigo 160. 

Especial interesse desperta o artigo 161, que trata do processo de adequação, isto é, de como 

deve ser feita a desconcentração de propriedade107. A lei determinava que as concessões em número 

acima do permitido deveriam ser redistribuídas em até um ano. Este foi um dos artigos que causou 

questionamentos na justiça. A autoridade de aplicação deve pedir listagem das emissoras que 

ingressaram com pedido de legalização, antes de proceder declaração de ilegalidade, atendendo ao 

artigo 162. 

O título XII apresenta as disposições finais. O artigo 163 declara que as leis provinciais, de 

Buenos Aires e dos municípios poderão impor condições de funcionamento e taxas adicionais. Já o 

artigo 164 lista a legislação revogada sob a nova norma: 22.285 e suas normas posteriores, o artigo 

65 da lei 23.696, os decretos 1656/92, 1062/98 e 1005/99, os artigos 4º, 6º, 7º e 8º do decreto 94/01, 

                                                 
106 “La reserva prevista es para potencia efectivamente radiada de hasta un (1) KW o lo que en menos resuelva la 

reglamentación. Esta reserva se mantendrá hasta la finalización de los respectivos procesos de normalización.” 
107 “Los titulares de licencias de los servicios y registros regulados por esta ley, que a la fecha de su sanción no reúnan o 

no cumplan los requisitos previstos por la misma, o las personas jurídicas que al momento de entrada en vigencia de 

esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una composición societaria diferente a la permitida, 

deberán ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no mayor a un (1) año desde que la autoridad de 

aplicación establezca los mecanismos de transición. Vencido dicho plazo serán aplicables las medidas que al 

incumplimiento —en cada caso— correspondiesen. Al solo efecto de la adecuación prevista en este artículo, se 

permitirá la transferencia de licencias. Será aplicable lo dispuesto por el último párrafo del artículo 41.” 
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artigos 10 e 11 do decreto 614/01 e os decretos 2368/02, 1214/03 e toda norma que se oponha a Ley 

de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

 

 

 

 

5.7 DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS NA TV ARGENTINA: PÚBLICO X PRIVADO  

 

 

 

 A aprovação da Lei de Servicios de Comunicación Audiovisual poderia ser vista como a 

vitória definitiva da sociedade sobre interesses dos conglomerados, submetendo o mercado ao 

interesse público. Esta seria uma compreensão muito simplista, diante da complexidade do cenário. 

Se por um lado as leis refletem os desafios da representação política, torna-se necessário reconhecer 

que a política vai muito além da elaboração da legislação, determinando a forma como o poder se 

expressa nas decisões, tanto na dimensão pública, quanto na dimensão privada. Os embates não 

terminaram naquele momento, e a legislação aprovada em 2009 não teve o efeito prático esperado. 

A partir da análise formulada por Santiago Marino (2014), percebe-se que isto se deu por diferentes 

razões em três fases distintas: 

 

La primera, que será denominada “de aplicación sesgada por causas externas”, 

transcurrió entre noviembre de 2009 y diciembre de 2011; la segunda “de aplicación 

sesgada por causas combinadas”, con inicio en diciembre de 2011 –a partir del 

comienzo del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner- y hasta el fallo 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en octubre de 2013 respecto del 

proceso judicial iniciado por el Grupo Clarín; la tercera, de “adecuación (y 

aplicación sesgada)”, que se desarrolla desde aquella decisión judicial y mantiene 

características de las anteriores. (MARINO, 2014, p.79) 

 

Após a promulgação, iniciou-se uma desgastante batalha judicial, centrada na 

constitucionalidade dos artigos 41, que cria limites severos para impedir a concentração; 45, que 

delimita a multiplicidade de licenças; o 48, sobre práticcas de concentração indevida; e finalmente, 

o 161, que estabelece procedimentos e prazos para desinvestimento, determinando as formas como 

grandes conglomerados devem se desfazer de licenças que ultrapassam os limites fixados nos 

artigos anteriores. Marino (2014) se refere a esta disputa como a Avenida Clarín, numa comparação 

bem humorada com a novela brasileira Avenida Brasil, de muito sucesso na Argentina. Além de 

ilustrar a forma como a trama jurídica se arrastou e as reviravoltas de folhetim, tal comparação 

também mostra o quanto algumas novelas conseguem envolver o público argentino. O mesmo se dá 
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no Uruguai, nos demais países latinos e até em outros países mais distantes a despeito das 

diferenças culturais notáveis.  

Paralelamente, o Clarín mobilizou seus veículos tanto no cambate à legislação, quanto na 

disputa intensa contra o governo de Cristina Fernandez Kirchner. É possível afirmar que a lei de 

serviços de comunicação audiovisual foi elemento importante no acirramento das tensões. Podemos 

perceber a orientação do grupo Clarín em diversos artigos evidenciando a linha editorial da 

empresa: 

 

Bajo el paraguas de una necesidad real y admitida por todos –la de contar con una 

legislación acorde al siglo XXI–, el Gobierno consiguió, con el argumento de que 

cualquier ley de la democracia es mejor que una de la dictadura, la aprobación 

parlamentaria de una norma hecha a su medida. Está claro que el verdadero fin era 

y es otro: al percibir que el clima social no era el que pretendía, el Gobierno 

consideró imprescindible sostener su poder a través de la más impresionante 

maquinaria comunicacional montada en tiempos de democracia, con una amplia 

red de medios oficiales y paraestatales, financiados con fondos públicos, orientados 

a atacar a quienes no dicen lo que el poder de turno quiere que se diga. En ese 

escenario, la existencia de grupos privados ajenos a la maquinaria oficial constituye 

una presencia molesta cuyos alcances buscan ser acotados. Continúa vigente 

entonces la necesidad de sancionar una ley de radiodifusión que contemple los 

intereses y los derechos de toda la sociedad; que busque conjugar la diversidad de 

voces con la sustentabilidad de las mismas para que no dependan de los recursos 

oficiales; que aliente la producción nacional de calidad y no la fragmentación de 

las voces locales a favor de los grandes multimedios extranjeros o del aparato 

estatal, el único que tiene garantizado alcance nacional. Es necesaria una ley que 

sea básicamente a favor de todos y no en contra de algunos. Que promueva la 

industria audiovisual nacional, con el consecuente trabajo genuino de artistas, 

técnicos y periodistas. Que fomente medios sustentables económicamente y 

variados editorialmente. Una ley con la que los medios comunitarios sean reales y 

no máscaras de punteros políticos. Una ley que garantice la competencia efectiva, 

no hegemonías alimentadas por los recursos públicos.108(CLARIN, 2013, não 

paginado). 

 

Uma leitura cuidadosa permite destacar algumas incongruências argumentativas 

importantes. O processo de formulação da lei não pode ser reduzido a uma expressão dos anseios 

governistas, ao contrário, foi pautado por significativa contribuição de segmentos organizados da 

sociedade, tais como universidades, movimentos sociais, lideranças comunitárias e participantes da 

Coalición por una Radiodifusión Democrática. Além disso, foram colhidos subsídios advindos de 

leis e estudos internacionais, como forma de justificar diversos artigos. Talvez por isso, a lei tenha 

recebido elogios efusivos do relator especial da Onu para Liberdade de Opinião e de Expressão. 

Para Frank La Rue, trata-se de um modelo para o continente e para o mundo:   

                                                 
108 Acesso em 17/08/16, disponível em: <http://www.grupoclarin.com.ar/tema_por_tema/una-ley-de-medios-la-medida-

del-gobierno>. 
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“Essa é uma lei muito importante. Eu a considero um modelo e a mencionei no 

Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra. E ela é importante porque 

para a liberdade de expressão os princípios da diversidade de meios de 

comunicação e de pluralismo de ideias é fundamental”, defendeu o relator da ONU 

após o encontro na Afsca.109 (PEIXOTO, 2012, não paginado). 

 

Outra tese da oposição empresarial difícil de sustentar é a ideia de que meios públicos e 

comunitários ficariam dependentes do orçamento público, se sujeitando ao governismo, ignorando 

que meios privados surgiram, cresceram e alcançaram o status de conglomerados irrigados por 

recursos geridos por governos. Tais fontes nem sempre foram criadas por líderes democráticos e 

raramente foram disciplinadas por critérios republicanos, nem tampouco foram publicizadas para 

atender aos critérios de transparência.     

Entretanto, o sofisma mais aberrante é o de que seria possível chegar a uma lei favorável a 

todos, em lugar de uma lei contrária a alguns. As leis sempre vão desagradar a algumas pessoas ou 

instituições, seja por criarem impedimentos, seja por preverem punições. A formação de 

monopólios e oligopólios midiáticos diminui drasticamente a capacidade de autocrítica por parte 

das empresas. Paradoxalmente, os conglomerados são rigorosos em fiscalizar governos, 

principalmente quando desagradam a agenda política das elites econômicas. Na verdade, a melhor 

regulação sob o ponto de vista dos conglomerados é regulação nenhuma. 

Este artigo é apenas um exemplo dos diversos textos produzidos com a finalidade de 

combater a regulação, sem abrir espaço para o debate racional público. Necessário observar que esta 

postura de se opor à nova norma, desconsiderando qualquer aspecto positivo, não é exclusiva de 

grandes empresas argentinas. Os conglomerados brasileiros também fizeram uma oposição 

ferrenha, como demonstra a pesquisa desenvolvida por Machado e Domingues (2014): 

 

Ao final da análise, pudemos constatar que nossas hipóteses iniciais acerca da 

estratégia discursiva do Jornal O Estado de São Paulo confirmaram-se, visto que, 

ao invés de trabalhar a Lei de Mídia como o resultado de um longo processo 

vivenciado pelos argentinos, cujo objetivo principal era a regulação das mídias, o 

veículo brasileiro preferiu insistir na desqualificação da lei. Insistiu em diversas 

notícias e editoriais que a Lei de Mídia fere a liberdade expressão e que visa acabar 

o grupo Clarín, o qual seria considerado um inimigo pelo governo por fazer duras 

críticas às estratégias administrativas de Kirchner. Ademais, o jornal silenciou 

sobre questões importantes como o direito à comunicação, que é preconizado pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, desde 1948. O veículo também 

ignorou tratados internacionais assinados em torno da questão, nos quais é claro o 

fato de que os oligopólios midiáticos são considerados uma afronta à livre 

                                                 
109 Acesso em: 10/06/2015, disponível em: <http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Internacional/Ley-de-Medios-argentina-

e-modelo-diz-relator-da-ONU%0D%0A/6/26192>. 
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circulação de idéias e ao direito que todos os cidadãos devem ter a uma informação 

plural, que impulsione e fortaleça os regimes democráticos. A partir do exemplo da 

cobertura da Lei de Meios da Argentina, podemos perceber o quão virulento em 

suas críticas pode se tornar um oligopólio como é o caso de O Estado de São Paulo, 

quando em jogo a possibilidade de que sejam regulados e que sejam proibidos de 

práticas industriais que hoje parecem absolutamente normais aos olhos da 

população brasileira que não acompanha a discussão de forma atenta e que sofre os 

impactos de uma cobertura tendenciosa, a qual visa garantir direitos de propriedade 

que massacram os direitos gerais dos cidadãos.110 (MACHADO; DOMINGOS, 

2004, p.14). 

  

 Outros veículos adotaram posição política semelhante, não só no Brasil e na Argentina, mas 

também no Uruguai, conforme discussão nos capítulos posteriores. Fica evidente a repercussão 

mundial alcançada pela legislação, acompanhada por profundo mal estar percebido nos 

conglomerados de informação. Vale ressaltar, que em se tratando da economia global, o conflito se 

acirra mediante o ardente desejo que grandes capitalistas têm pela desregulamentação.  

No plano judicial, as tentativas de derrubar os artigos trouxeram algumas vitórias 

circunstanciais para o grupo Clarín, que conseguiu medidas cautelares em defesa de seus 

posicionamentos. Entretanto, decisões na justiça federal e até posicionamentos iniciais da Suprema 

Corte de Justiça111 já indicavam um resultado pouco animador para o grupo econômico. Por fim, a 

Suprema Corte de Justiça corroborou a lei, em decisão final publicada no dia 29 de outubro de 

2013. O pronunciamento redimensionou o prazo para redução do número de emissoras, fixando o 

novo limite para 7 de dezembro de 2012. Interessante observar como o jornal Clarín noticiou112 o 

fato: 

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró hoy constitucional por mayoría 

de seis votos a uno, en dos artículos, y de cuatro a tres, en otros dos, la ley de 

Medios. La norma era hasta hoy inaplicable para el Grupo Clarín respecto de esos 

cuatro artículos en virtud de una medida cautelar que lo protegía dictada por la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. A favor de la 

constitucionalidad de los artículos 41 y 45 votaron los jueces Ricardo Lorenzetti, 

Elena Highton, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen 

Argibay. En cambio, Maqueda y Argibay fallaron en contra de la constitucionalidad 

de los artículos 161 y 48, a los que sí avalaron Lorenzetti, Highton, Petracchi y 

Zaffaroni. El séptimo magistrado del tribunal, Carlos Fayt, votó en contra de los 

cuatro artículos cuestionados y por ello declaró inconstitucional la norma por 

afectar la libertad de expresión. El artículo 41, según explicaron fuentes judiciales, 

sujeta la transferencia de licencias a la autorización estatal y establece limitaciones 

                                                 
110  A Lei de Mídia Argentina vista pelo Jornal O Estado de S. Paulo, disponível em: 

<http://congreso.pucp.edu.pe/alaic2014/wp-content/uploads/2013/11/vGT18-Liliane-Machado-Marina-

Domingos.pdf>.  
111 Conforme matéria disponível em: <http://www.telam.com.ar/nota/25991>, “La Corte resolvió mantener la medida 

cautelar porque ya se había pronunciado en ese sentido el 5 de octubre de 2010, cuando ordenó que se fijara un plazo 

“razonable”, pero destacó que la misma “no afecta de ningún modo la aplicación general de la ley 26.522”. 
112 Acesso em: 20/12/2015, disponível em: <http://www.clarin.com/politica/Corte-declaro-constitucional-Ley-

Medios_0_1019898332.html>. 
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a la enajenación. El artículo 45 es el que establece el límite de 24 licencias de cable 

a un mismo operador, una licencia de TV abierta o una de TV por cable en una 

misma ciudad; y no permite ser titular de más de una señal de contenidos, entre 

otras regulaciones. Respecto del artículo 48, la mayoría del tribunal -por cuatro 

votos contra tres- sostuvo que no se ha probado en el juicio que "exista una 

afectación actual de la libertad de expresión" del Grupo Clarín por cuanto "no ha 

sido acreditado que el régimen de licencias que establece la ley ponga en riesgo su 

sustentabilidad económica". (CLARIN, 2013, não paginado) 

 

 

O pronunciamento da Suprema Corte de Justiça também reafirma a validade das sanções 

previstas na lei de Servicios de Comunicación Audiovisual em caso de descumprimento. Contudo, 

também seria enganoso achar que a lei seria plenamente aplicada a partir deste momento. Voltando 

às contribuições de Marino (2014), é preciso vislumbrar a falta de empenho do próprio governo em 

aplicar medidas sob sua responsabilidade, destacando também as divergências no legislativo que 

comprometeram a aplicação e a regulamentação de dispositivos. Assim, entre 2009 e 2014, 

deixaram de ser tomadas diversas medidas essenciais, boa parte dela por desinteresse do poder 

executivo: 

• No se elaboró el PLAN TECNICO DE FRECUENCIAS; • No se redactaron 

pliegos diferenciados para cada tipo de licenciatario; • No hay avances concretos 

respecto de la reserva del 33% para el sector “sin fin de lucro” en ciudades 

importantes (con espectro saturado); • La evaluación y aprobación de los PLANES 

DE ADECUACION de algunos grupos no resulta transparente, su avance es muy 

lento y los aprobados hasta hoy habilitan debates y discusiones profundas (Caso 

Hadad-Indalo; caso Supercanal, caso DirecTV); • Es muy dificultoso conocer la 

composición accionaria de los licenciatarios por incapacidad (y otras razones) de 

AFSCA y falta de compromiso de los empresarios (Casos Canal 9; Telefé); • Otros 

aspectos vinculados indirectamente con la norma permanecen sin resolución, como 

la cuestión de las licencias para TV Digital; la democratización en la gestión y 

contenidos periodísticos de los medios públicos; regulación sobre Publicidad Oficial. 

(MARINO, 2014, p. 89) 

 

 Sem medidas efetivas para assegurar 33% do espectro para a radiodifusão sem fins 

lucrativos nas grandes cidades não se pode abrir espaço para meios alternativos. Sem Plano Técnico 

de Frequências e sem critérios diferenciados para cada tipo de licença não se promove a 

diversificação do mercado. Sem planos adequação e informações detalhadas sobre quem detem as 

licenças não se pode efetivar ações de desconcentração. Estas omissões criam um cenário pouco 

favorável a uma programação diversificada e mais qualificada, que preserve espaços generosos para 

a produção audiovisual independente; que priorize a representação de segmentos sociais 

tradicionalmente negligenciados; que aposte na formação de espectadores críticos; que respeite as 

potencialidades e vulnerabilidades de crianças e jovens. E se o cenário até 2015 evidenciava estas e 

outras dificuldades na aplicação da lei, com a eleição de Maurício Macri no fim daquele ano os 
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obstáculos se tornaram ainda maiores. 
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6 URUGUAI: SOCIEDADE E MÍDIA NO PERÍODO DEMOCRÁTICO 

 

6.1 A TELEVISÃO NO URUGUAI 

 

 A Televisão tem suas primeiras transmissões abertas no Uruguai em sete de dezembro de 

1956, com o Canal 10 Saeta Televisión. Assim como em diversos outros países, a contribuição do 

Rádio foi essencial, a começar pelo protagonismo das emissoras Carve e Voz del Aire. Outras 

empresas privadas começaram a explorar o novo mercado: o Canal 4 Monte Carlo TV, ligado ao 

grupo Monte Carlo e Oriental é inaugurado em 23 de abril de 1961; enquanto o Canal 12 Teledoce 

Televisora Color começa a transmitir em 1962. Como no Brasil e na Argentina, fica evidente o 

protagonismo privado, que conquista espaço rapidamente, se antecipando às tentativas de regulação 

e aos projetos de radiodifusão pública.  

Importante assinalar – de acordo com pesquisas de Iglesias (2013) – que desde 1946, 

sucessivos governos empregavam medidas prontas de seguridad, facultando ao poder executivo 

empregar medidas excepcionais, desconsiderando o legislativo em situações de urgência. Como o 

país vivenciou a influência da Guerra Fria de modo que as tensões sociais cresceram, 

principalmente nas décadas de 1960 e 1970, os governos se acharam no direito de recorrer mais e 

mais a esta estratégia, abrindo perigoso precedente. Esta conjuntura influenciou sensivelmente a 

Televisão no Uruguai.  

Somente em 1963, começa a transmitir o Canal 5, vinculado ao Estado.  

 

Televisión Nacional de Uruguay (TNU) es el canal abierto del Estado 

uruguayo. Es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura. 

En 1955 fue el primer canal de televisión autorizado a emitir pero inició sus 

transmisiones de forma experimental el 28 de febrero de 1963 y de forma 

regular el 19 de junio de ese mismo año. Llega por aire a todo el país y es el 

único canal uruguayo que transmite las 24 horas del día. Es un canal 

generalista cuya programación apunta a la cultura, la información y el 

entretenimiento113. (TNU, s.d, não paginado) 

 

Conforme comenta Kaplun (2014), a concentração de mercado se estabelece gradualmente, 

a partir do domínio de três conglomerados verticalizando a produção de conteúdos em Montevideo. 

                                                 
113 Acesso em: 10/08/2015, disponível em: http://www.tnu.com.uy/institucional .   TNU tem repetidoras em: Artigas, 

Bella Unión, Baltasar Brum, Chuy, Colonia, Durazno, Guichón, Maldonado, Melo, Mercedes, Paso de los Toros, 

Paysandú, Río Branco, Rivera, Rocha, Salto, San Gregorio, Sarandí del Yí, Tacuarembó, Treinta y Tres, Trinidad, 

Vergara, Vichadero y Young. 
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Em contraste, a radiodifusão pública teve que enfrentar diversos problemas, colocando-se como 

retardatária na disputa pela audiência.  

 

Tres grupos económicos concentran el mayor poder en el sistema de medios 

de comunicación de Uruguay, teniendo como cabecera los canales privados 

de televisión capitalinos. En más de medio siglo han ido tejiendo una red de 

integración horizontal y vertical, controlando diversos medios además de la 

televisión, así como la cadena de producción, distribución, transmisión y 

venta de contenidos. Y aunque compiten entre sí, comparten algunos 

negocios estratégicos. Las relaciones entre ellos no son siempre armónicas y 

han ido cambiando, así como la integración de alguno de los grupos. El 

grupo Romay-Salvo (Canal 4) tiene seis canales de TV abierta, tres de pago 

y cuatro emisoras de radio. El grupo Fontaina-De Feo (Canal 10) es dueño 

de tres canales abiertos, tres de pago, dos radios, un portal de noticias y 

servicios de triple-play en un llamativo acuerdo con Antel, la telefónica 

estatal. El grupo Scheck, que durante años fue propietario de Canal 12, el 

diario El País y Radio Sarandí, es hoy socio minoritario del Grupo Cardozo-

Pombo, cuyos intereses principales están en el supermercadismo pero 

conservan la televisión abierta y de pago y el semanario Búsqueda. Los tres 

grupos gestionan juntos la Red Uruguaya de Televisión, que proporciona 

casi toda la programación –y retiene el grueso de la publicidad– de siete 

canales propios y de otros diez en el interior del país, que por esta vía 

dependen también de ellos y tienen escaso margen para desarrollar 

producción propia.114 (IEALC,2011, não paginado) 

 

 São graves conflitos em decorrência de acordos feitos sem transparência, sem respeitar até 

mesmo as ideias de livre concorrência, causando prejuízo à sociedade, específicamente aos cidadãos 

espectadores. Se o mercado é excessivamente concentrado na TV aberta, nos serviços de acesso 

condicionado também se verifica a ocorrência de monopólio (KAPLUN, 2014, p. 130). 

 

Cuando se inició la TV de pago en la década del noventa crearon la empresa 

Equital, que operaba como un único proveedor para Montevideo. Esta situación, 

que violaba de modo demasiado evidente las normas vigentes, fue sancionada por 

las autoridades lo que, sumado a algunos problemas entre ellos, llevó a que 

establecieran una relativa autonomía de operación. Pero la alianza se mantiene y 

Equital controla once empresas de televisión para abonados en el interior y brinda 

servicios y contenidos a otros 60 pequeños cableros locales. Sólo en televisión, 

entonces, 22 señales abiertas y 76 de pago están vinculadas a este conglomerado. 

(KAPLUN, 2014, p. 130) 

 

 O fato é que os conglomerados uruguaios concentram 75% da audiência televisiva em todos 

os segmentos (LANZA; BOUQUET, 2011). Especificamente na TV aberta sua participação no 

                                                 
114 Acesso em: 10/08/2015, disponível em: <http://iealc.sociales.uba.ar/publicaciones/observatorio-latinoamericano/>. 
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mercado é ainda maior: 95% da audiência. Esta posição econômica repercute na influência quanto à 

agenda informativa e cultural, incidindo na formação das opiniões. “Su peso económico es también 

decisivo en el sector: facturan el 46% de los abonos de la televisión de pago y el 95% de la 

publicidad de la televisión abierta -que absorbe la mitad de la inversión publicitaria del país” 

(LANZA;BOUQUET, 2011). 

Para melhor compreender como se deu a construção destas relações de poder, é conveniente 

rememorar a ditadura que teve lugar no Uuguai a partir de 1973, analisando vínculos com grandes 

empresários e interesses em controlar a sociedade e as opiniões. 

 

 

6.2 DITADURA E RADIODIFUSÃO NO URUGUAI 

 

 Entre o fim da II Guerra Mundial e o começo dos anos 1970, o Uruguai sentiu os efeitos das 

tensões entre capitalistas e comunistas, em renhida disputa por zonas de influência. A América 

Latina, como zona de influência estadunidense, experimentou diversos regimes autoritários, vistos 

como guardiões das elites políticas contra o avanço comunista. Os golpes articulados por civis e 

militares, contando com intensa participação dos EUA, criaram uma espécie de rede voltada para 

disseminação de ditaduras. O Uruguai, com o agravante de ser um país pequeno tanto em população 

quanto em território, foi severamente afetado pelo golpe no Brasil (1964) e pelas convulsões sociais 

na Argentina. O emprego das medidas prontas de seguridade mostra fragilidades do processo 

democrático neste contexto.    

 

el estado de excepción mediante la forma constitucional de mps, fue un recurso 

presente en la historia política del Uruguay desde el inicio del siglo XX. Es de 

suponer que su sentido fue variando a lo largo del tiempo acorde a los climas de 

época imperantes, a las concepciones políticas e ideológicas de los gobernantes que 

las impulsaron y a las correlaciones entre fuerzas sociales, económicas y políticas 

de las respectivas coyunturas. En cuanto a la predominante identificación de las 

mps con el período 1968-1973 cabe resaltar que las coordenadas que caracterizaron 

a las décadas del sesenta y del setenta son evidentes tanto en Uruguay como en el 

resto de América Latina y que ello puede explicar que la disposición del recurso 

haya adquirido una especificidad determinada en esos años y, tal vez, justificar que 

la aplicación de mps a partir de 1968 conforme un problema analítico específico 

(IGLÉSIAS, 2013,p.71).115  

 

  Com a exacerbação dos conflitos experimentados nos anos 1960, o Uruguai vivenciou uma 

ditadura, entre 27 de junho 1973 e 28 de fevereiro de 1985. Vale destacar, que diferentemente do 

                                                 
115 Disponível em: <http://iealc.sociales.uba.ar/files/2013/06/OL11-DossierUruguay-1.pdf.> 
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que ocorrera nos países vizinhos, o primeiro ditador foi um civil: o presidente eleito Juan Maria 

Bordaberry, que, em face de uma grave crise institucional com as forças armadas, decidiu dissolver 

o congresso, suspender direitos políticos e estabelecer a censura. Bordaberry fora eleito em 1971 

sob suspeita de fraude, sendo sucedido por militares a partir de 1976. 

 

El golpe de Estado fue el desenlace de un largo proceso de crisis que se había 

iniciado en la década del ‘60. De esta forma, y tal vez como en pocas 

oportunidades, “el Uruguay quedaba asimilado a la pulsación dramática de 

América Latina y en apariencia enterraba su ‘singularidad’ de la que tantas veces 

había hecho caudal” (Caetano y Rilla, 2005: 255). En el caso uruguayo el proceso 

dictatorial ha sido periodizado en tres grandes etapas un primer período que abarcó 

desde el golpe de Estado en 1973 protagonizado por las fuerzas castrenses y quien 

hasta ese momento era el presidente electo, Juan María Bordaberry, hasta 1976 

cuando los militares tomaron la decisión de llevar adelante el gobierno sin un civil 

en la primera línea de acción, y prescindieron de la figura del otrora presidente. 

(PEREIRA, 2012, não paginado) 

 

 

 

6.3. REGULAMENTAÇÃO NA DITADURA: DECRETO-LEI 14.670 

 

 

A mídia serviu de arena para a disputa das opiniões. Antonio Pereira (2012) analisa as 

interações entre TV e ditadura116, considerando que as décadas de 1970 e 1980 foram determinantes 

para compreendermos as relações políticas e econômicas que influenciam o setor. O regime de 

excessão no Uruguai pode ser dividido em três momentos: entre 1973 e 1976, quando Bordaberry 

governou sob os auspícios militares; de 1976 a 1980, quando os militares desconsideram a figura do 

presidente e passam a exercer o poder sem intermediários; de 1980 a 1985, depois da derrota dos 

militares nas eleições de 1980, quando os ditadores esperavam referendar o regime por meio de 

eleições tuteladas, até 1985, quando o poder é repassado para representantes legitimamente eleitos.  

 

Esta primera etapa se denomina “dictadura comisarial” y como momento inaugural 

del “proceso” tuvo entre sus principales objetivos poner la “casa en orden”. En 

dicho marco se inscribió la clausura de la actividad política tradicional, la 

ilegalización de los partidos y agrupaciones, la liquidación de la central sindical, la 

intervención de la Universidad y el “saneamiento” de la Administración Pública. El 

segundo momento, denominado como el “ensayo fundacional”, se inició en 1976 y 

finalizó en 1980 con el fracaso en las urnas del proyecto constitucional promovido 

                                                 
116 Acesso em 17/08/2015, disponível em: 

<http://www.rehime.com.ar/escritos/cuadernos/ReHiMe_Cuaderno_02_final_web_02.pdf. > 
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por los militares, en su intento de refundación del Estado. Toda esta segunda etapa 

estuvo signada por la voluntad manifiesta del régimen de construir un “nuevo 

Uruguay”, que alejara al país de todo aquello que lo había conducido a la crisis. 

Los militares consideraban que el proyecto constitucional, que extendía la tutela 

militar sobre el sistema político uruguayo, sería la culminación de un proceso 

fundacional de un “nuevo orden” e impulsaría un nuevo país. El 30 de noviembre 

de 1980 los uruguayos concurrieron a votar en medio de sospechas de derrota y 

fraude. Sufragaron más del 85% de los habilitados, haciéndolo en contra del 

proyecto militar el 57,9% de los ciudadanos y a favor, el 42%. “De esta forma la 

derrota del 30 de noviembre se convirtió, cual victoria de la oposición, en el 

momento más decisivo del comienzo de la transición democrática” (Caetano y 

RILLA, 2005, p. 270). Finalmente el período comprendido entre 1980 y 1985 se 

conoce como “la transición democrática”. Producto de la derrota del ´80 y la 

movilización popular, los militares comenzaron las negociaciones, en ocasiones 

muy a su pesar, que finalizaron con la asunción de las autoridades legítimas en 

1985. (PEREIRA, 2012, não paginado) 

 

 E foi neste contexto, marcado pela supressão das garantias democráticas, que foram 

estabelecidas as leis de radiodifusão em vigor até 2014. Este cenário foi propício à manutenção de 

vínculos promíscuos entre empresários da radiodifusão e ditadores, sempre atentos a mecanismos 

úteis para disciplinar a informação e o pensamento. Conteúdos eram veiculados de acordo com as 

conveniências dos radiodifusores, sem maiores preocupações quanto aos interesses da audiência, 

desrespeitando ao princípio pelo qual a TV é antes de tudo um serviço público.  

 

A lo largo de los años, los canales privados actuaron como un verdadero cártel de 

las comunicaciones, articulando estrategias y acciones colectivas que les 

permitieran mantener su posición dominante en el mercado. Un ejemplo de ello es 

que lejos de debatir arduamente, y plantear un escenario de competencia entre las 

propuestas televisivas que se ofrecían, era costumbre que los ejecutivos de las tres 

televisoras viajaran juntos para la adquisición de producciones extranjeras. En la 

práctica adquirían los paquetes, tanto de series como de películas estadounidenses 

en conjunto, al tiempo que establecían un calendário de “rotación” de los 

programas, donde cada año uno de los canales, alternadamente, comenzaba el ciclo 

de exhibición (Prats, 2009:100). Salvo excepciones, éste fue el modelo de trabajo 

durante años, logrando de esta forma segmentar las audiencias, pero sin correr el 

riesgo de que éstas se fragmentaran. (PEREIRA, 2012, não paginado) 

 

 Esta configuração de mercado, em lugar de sofrer qualquer reconfiguração que favorecesse a 

competição, manteve um arranjo concentrador, a despeito da assimilação de novas tecnologias. 

 

Durante la década del setenta, con la posibilidad de las transmisiones vía satélite, 

los canales privados demostraron una vez más su capacidad para actuar en 

conjunto. El emprendimiento de proyectar transmisiones satelitales recayó por 

primera vez en un evento deportivo: el Mundial de México 1970. Ante la 

posibilidad de emitir en vivo los partidos, los canales 4, 10 y 12 compraron los 

derechos de transmisión, asociados a la agencia publicitaria Ímpetu, y estructuraron 

tanto los anuncios publicitarios, como la programación de partidos y una grilla 

única. Lograron de esta manera que el evento deportivo se transmitiera en cadena 
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por los tres canales de aire, garantizándose el 100% de la audiencia. Vale decir que 

esta práctica fue llevada adelante por los mismos actores durante 20 años, cuando 

nuevas empresas ganaron los derechos de televisación (Campodónico, 2006: 114-

115). Elementos como estos son los que brindan pistas para poder comprender por 

qué el sistema de medios, en particular en lo que a televisión se refiere, en Uruguay 

no se ha modificado sustancialmente desde su creación. Sin importar el signo 

partidario de los gobiernos, los tres grandes grupos de radiodifusión han sabido 

mantener relaciones con el poder político de turno, incluso con la Dictadura. 

(PEREIRA, 2012, não paginado) 

 

  

 

Assim como na Argentina e no Brasil, a legislação referente à radiodifusão foi estabelecida 

há muitos anos, sujeitando-se à defasagem em função das importantes mudanças sociais, 

econômicas, comunicacionais e tecnológicas. O decreto-lei 14.670 de 1977 – criado na ditadura – 

vigorou por muito mais tempo do que seria compreensível mediante critérios democráticos. Se 

pensarmos nesta normatização de uma forma mais profunda, perceberemos que tanto o processo 

que explica sua gênese, quanto o conteúdo expresso em seus artigos permitem compreender os 

desafios contemporâneos à democracia na América Latina.   

 
Prácticamente desde el inicio de la Dictadura existen normas referentes a la 

radiodifusión. Un primer mojón en este sentido se produce en julio de 1974 con la 

creación de ANTEL (Administración Nacional de Telecomunicaciones), a través 

del Decreto-Ley Nº 14.235, cuyo principal cometido era prestar servicios de 

telecomunicaciones urbanas y larga distancia nacionales e internacionales, 

servicios éstos calificados como esenciales y monopólicos. La creación de este 

organismo estatal descentralizado fue fundamental, ya que tuvo un peso 

significativo en la instrumentación de las normas posteriores. Pocos años después, 

el 23 de junio de 1977, se encuentra el Decreto-Ley de Radiodifusión Nº 14.670. 

En él no solamente se establecía el marco normativo en materia de radiodifusión, 

sino que además se derogaba la ley Nº 8.390 de 1928. Esta nueva ley disponía en 

su art. 1º, inc. 1º que “[…] los servicios de radiodifusión, considerados de interés 

público, podrán explotarse por entidades oficiales y privadas, en régimen de 

autorización o licencia, con la respectiva asignación de frecuencia”. En tanto en el 

segundo inciso de la misma ley se señalaba: “entiéndase por radiodifusión a los 

efectos de esta ley, el servicio de radiocomunicaciones, cuyas emisiones sonoras, 

televisivas o similares estén destinadas a la recepción directa por el público”. Esta 

normativa se vio ampliada, un año más tarde, con el decreto Nº 734/1978, que tuvo 

por objetivo la reglamentación, para su aplicación. En 1975 se creó la Dirección 

Nacional de Relaciones Públicas (DINARP), este organismo tendría a su cargo la 

tarea de dar a conocer “[…] el proceso revolucionario que orienta y conduce el 

gobierno de la República”. (ARGENTINA, 2009, não paginado). 

 

 A tentativa de moldar as opiniões se deu por meio das leis e das políticas e também pela 

produção de conteúdos destinados a veicular a ideologia do regime: 

 
Coincido con el análisis de Aldo Marchesi cuando plantea que los productos de la 

DINARP, “[…] tuvieron un valor particular que trascendieron lo estrictamente 
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político institucional, desarrollando una propuesta cultural que contempló múltiples 

áreas de la vida social. Fue una de las expresiones más claras del régimen en el 

intento por desarrollar un discurso fundacional […]” (Marchesi, 2001:12). Por esto 

se verá cómo a lo largo del período este organismo ocupó un rol central en torno a 

los medios de comunicación en Uruguay. Tanto a la hora de actuar como organismo 

de censura, como en la producción y difusión de la información “autorizada” por el 

régimen. A lo antes mencionado se debe sumar el Decreto–Ley 1659/980 del 22 de 

julio de 1980 que dio origen a la Red Uruguaya de Televisión (RUTSA) en agosto 

de 1981. Finalmente, pocos meses antes de finalizar la dictadura, en noviembre de 

1984, se promulgó el Decreto-Ley Nª 15.671 donde se creaba la Dirección 

Nacional de Comunicaciones (DNC), que se encontraba en la órbita del Ministerio 

de Defensa Nacional. Entre otras competencias tenía a su cargo: administrar, 

defender y controlar el espectro radioeléctrico nacional y autorizar precariamente la 

instalación y operación de estaciones radioeléctricas, excepto estaciones de 

radiodifusión y televisión, cuyas autorizaciones se reservan al Poder Ejecutivo. 

Esta reglamentación establecía las condiciones jurídicas para los servicios de 

televisión para abonados. En esta oportunidad los beneficiarios serán los tres 

grandes canales privados, como prestadores del servicio en buena parte del 

territorio, bajo la modalidad de una nueva empresa llamada Equital. 

(ARGENTINA,2009, não paginado)    

 

 

A lei permanceceu em vigência por mais de três décadas, mesmo quando os conservadores 

deixaram o poder. Algumas situações indicam semelhanças entre Uruguai, Argentina e Brasil, no 

tocante às leis do audiovisual. Kaplun (2014) concorda com Ramos (1997), observando que na 

América Latina os modelos de Televisão imitaram em parte os paradigmas europeu e estadunidense.  

 

En el caso europeo, los sistemas de medios se desarrollaron sobre la base de una 

presencia muy fuerte del sector público, financiado con aportes de los ciudadanos. 

En Estados Unidos, la base fue el sector privado sustentado en la publicidad, pero 

con fuertes regulaciones estatales anti-concentración. Los sistemas 

latinoamericanos se basaron en el sector privado comercial, pero con muy débiles 

regulaciones. La radio y la televisión públicas en Uruguay fueron tradicionalmente 

la cenicienta del sistema de medios. Desde su nacimiento encontraron diversos 

obstáculos para su desarrollo: tendencia a reducirse a la “alta cultura”, severas 

deficiencias técnicas y de programación, reglas de juego estatales que hacen difícil 

la gestión de un medio de comunicación, carencias financieras y presupuestarias, 

tercerizaciones que en general empeoraron la situación, presión del sector privado 

para que las cosas siguieran así y no apareciera un competidor estatal. Quienes 

ocuparon los sucesivos gobiernos y designaban sus autoridades parecen haberla 

visto como una pieza menor de la gestión gubernamental más que como un 

protagonista de lo público. (KAPLUN, 2014, não paginado) 

 

 Este cenário se assemelha ao observado no Brasil e na Argentina. Em diversos momentos, a 

convergência de interesses entre dirigentes políticos e grandes empresários da comunicação se 

alinharam para manter uma ordem conservadora, para a qual uma mídia oligopolizada sempre foi 

conveniente. Em lugar de uma regulação baseada em leis, apoiadas na discussão pública e em 

parâmetros democráticos, pareceu mais conveniente apostar nos acordos feitos em salas fechadas. 
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Desta forma, para os proprietários de TV na Argentina, a melhor lei é que não existe. 

 

Algunos de los problemas del sistema mediático actual provienen de una 

legislación muy rezagada, generada en su nudo principal a fines de los años 

70, durante la dictadura cívicomilitar, y refrendada luego con pocos cambios 

importantes. Sin duda se requiere un nuevo marco legal, que atienda los 

cambios tecnológicos de las últimas décadas y los compromisos del país con 

estándares democráticos, que respeten de modo integral el derecho a la 

información y la comunicación del conjunto de los ciudadanos y reflejen 

mejor su diversidad social, cultural y política. Pero una aplicación rigurosa 

de la legislación aún vigente podría haber evitado o mitigado algunos de los 

problemas. Por ejemplo, el Decreto Ley 734 de Radiodifusión, de 1978, 

limita las frecuencias que una misma persona puede usufructuar a dos en 

cada banda (AM/FM/TV) y a tres en total. También impide la adjudicación a 

extranjeros y la transferencia a un tercero sin autorización expresa. ¿Cómo 

se explica entonces la existencia de los conglomerados mediáticos de las 

tres familias, la presencia notoria de empresas extranjeras y la continua 

compra y venta de emisoras? Las dos primeras mediante el uso de 

testaferros y la última por una actitud permisiva de sucesivos 

gobiernos.(ARGENTINA, 2011, não paginado) 

 

 A estratégia conservadora voltou-se para a formulação de leis pouco avançadas. Entretanto, 

mesmos com normas mais brandas, quando havia possibilidade de que as leis desarranjassem a 

ordem midiática, os instrumentos não foram aplicados.  

 

A la salida de la dictadura fue habitual además que los gobiernos entregaran 

frecuencias a amigos y conocidos poco antes o poco después de las 

elecciones, ayudándolos luego a sostenerlas con publicidad oficial o 

auspiciando indirectamente el negocio de la venta de frecuencias. La 

legislación vigente, que otorgaba discrecionalidad absoluta al Poder 

Ejecutivo para estas adjudicaciones, contribuyó mucho a ésta y otras 

prácticas poco transparentes. También el hecho de que estas adjudicaciones 

no tuvieran plazo, sino que fueran “precarias y revocables”, algo que fue 

interpretado como “vitalicias y hereditarias”. (ARGENTINA, 2011, não 

paginado) 

 

 

Novamente, a despeito de certas singularidades essenciais, observam-se semelhanças. O uso 

de concessões como moeda de troca no mercado dos favores políticos é duplamente útil a 

determinadas forças políticas e duplamente lesivo à sociedade: consagra expedientes autoritários de 

negociação política e ao mesmo tempo ajuda a formar uma mídia condicionada, dependente, ligada 

aos governantes por amizades e posições ideológicas.  

Desde 2005, foi estabelecida uma sequência de três governos progressistas no Uruguai: 
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Tabaré Vasquez, entre 01/03/2005 e 01/03/2010; Pepe Mujica, entre 01/03/2010 e 01/03/2015; e o 

retorno de Tabaré Vasquez para um terceiro mandato iniciado em 2015. Estes governantes integram 

a Frente Ampla, coalizão formada em 1971 com os partidos comunista e socialista, bem como 

egressos dos tradicionais partidos colorado e blanco. A estabilidade política no país destoa das 

demais nações latino-americanas de forma generalizada, e particularmente dos vizinhos. Enquanto 

Brasil e Argentina têm experimentado crises cada vez mais preocupantes, o Uruguai conseguiu se 

preservar sem abalos institucionais tão severos.  

Já em 2005, o programa de governo vitorioso nas urnas propunha: 

 

• Fortalecer los medios público-estatales.  

• Regularizar y estimular el desarrollo de medios comunitarios.  

• Estimular la competencia y la calidad y desestimular la concentración de 

los medios comerciales.  

• Un rediseño institucional, incluyendo canales de participación para la 

sociedad civil en el debate y la orientación de las políticas de comunicación. 

(URUGUAI, 2005, não paginado)  

 

Estas proposições dialogam com documentos, relatórios e recomendações internacionais – 

relatório Macbride, relatorias de Liberdade de Expressão da ONU e da OEA – conferindo 

legitimidade a estas pautas. Entretanto, nem só de legitimidade vive a política: as pressões e os 

interesses em muitos momentos falam mais. A princípio, os governos da Frente Ampla optaram por 

mudanças pontuais, ainda assim significativas, em lugar de propor uma nova lei para os serviços de 

comunicação. Entre os avanços, Kaplun (2014, p.133-134) enumera as seguintes medidas: 

 

• Comenzó un proceso de fortalecimiento de los medios públicos, ampliando 

su cobertura, diversificando su oferta y mejorando su calidad.  

• Se aprobaron la Ley de Radiodifusión Comunitaria y La Ley de Acceso a la 

información Pública, que apunta a combatir el secretismo en los organismos 

del estado. También se modificaron aspectos de la Ley de Prensa que 

implicaban riesgos para el trabajo periodístico.  

• Se estableció por ley la prohibición de adjudicar frecuencias de radio y 

televisión un año antes y seis meses después de las elecciones. También 

comenzó a hacerse un uso más cuidadoso de la publicidad oficial, aunque no 

llegó a establecerse una regulación clara en la materia.  

• Se favoreció el acceso a internet, con el Plan Ceibal, ampliando la cobertura 

y bajando los costos de conexión.  

• Se trasladó la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) al 

Ministerio de Industria, Energía y Minería, aunque prácticamente permaneció 

inactiva en ese período. (KAPLUN, 2014, p.133-134) 

 

 A inatividade da Dinatel no novo contexto institucional repercutiu na dispersão e nos poucos 
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avanços quanto a algumas políticas estratégicas, entre as quais as decisões sobre TV Digital. 

Também é necessário destacar a aprovação da lei de Radiodifusão Comunitária, em dezembro de 

2007, formulada sob expressiva participação social. Esta lei já delimitava um terço do espectro 

eletromagnético para os meios comunitários.  

Já em 2010, o governo Mujica iniciou as discussões para a elaboração da lei referente a 

serviços audiovisuais, reativando a Dinatel. Promovidas por um Comitê Técnico Consultivo, as 

discussões envolveram amplos segmentos, desde empresariado, movimentos sociais, universidades, 

contando com respaldo de entidades internacionais dedicadas à liberdade de expressão, Unesco e 

Unicef. Como no Brasil e na Argentina, houve oposição sistemática dos empresários a uma nova lei 

debatida, formulada e aprovada conforme a liturgia democrática. Eis o paradoxo: empresários que 

exploram um mercado oligopolizado passam a se apoiar neste mesmo oligopólio, como instrumento 

para impedir o debate sobre um mercado mais democrático. 

Mesmo enfrentando a oposição empresarial, com ampla representatividade nos meios 

jornalísticos, o comitê conseguiu formular acordos importantes, lançando as bases para o 

anteprojeto encaminhado ao congresso. As contribuições foram sintetizadas nos seguintes eixos: 

 

• Un equilibrio entre medios privados, públicos y comunitarios, con 

propuestas específicas para el desarrollo de estos dos últimos, los más 

débiles del sistema.  

• Procedimientos transparentes para la adjudicación de licencias y 

frecuencias, con limitaciones efectivas en el máximo de licencias a un 

mismo adjudicatario.  

• Promoción de la máxima libertad de expresión, con regulaciones mínimas 

en materia de contenidos (infancia, adolescencia, discriminación, publicidad 

engañosa) y la creación del Ombudsman o Defensor de las Audiencias.  

• Promoción de la producción nacional, local e independiente y estímulos a 

la calidad de los medios.  

• Un plan de educación para la comunicación promoviendo un uso activo y 

crítico de los medios por parte de la ciudadanía.  

• Una institucionalidad que incluyera un organismo de diseño de políticas a 

nivel gubernamental, un regulador independiente y mecanismos de 

participación social. (URUGUAI, 2010, não paginado). 

 

Após amplo debate, depois de um ano tramitando em cada casa legislativa, a lei 19.307 de 

serviços audiovisuais foi promulgada em 29/12/2014, substituindo a legislação adotada em 1977. 

Os eixos principais da legislação uruguaia são: 

. Limites à concentração e à propriedade cruzada; 

. Reconhecimento dos setores público, comercial e comunitário; 

. Reserva de pelo menos um terço do espectro – incluindo Rádio Am/FM, 

TV analógica e digital – para serviços comunitários. 

. Cotas para conteúdos nacionais, determinando um mínimo de 60% dos 
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conteúdos televisivos. 

. Criação de um Sistema Nacional de Meios Públicos. 

  

Há semelhanças com a lei argentina, a despeito de algumas diferenças significativas no 

conteúdo, na estrutura e na tramitação. Embora a lei argentina tenha sido discutida amplamente na 

sociedade, a tramitação no congresso foi rápida. Há que se considerar também a disputa judicial que 

atrasou a validação da lei na Argentina. 

 

6.3 ANÁLISE DESCRITIVA DA LSCA URUGUAIA 

 

Passemos a uma análise dos dispositivos regulatórios para além dos fundamentos. A nova 

regulamentação toma como ponto de partida documentos internacionais indispensáveis para 

fundamentar a comunicação de acordo com o Estado Democrático de Direito: 

 

Artículo 2º. (Interpretación de la ley).- Constituyen principios rectores para 

la interpretación y aplicación de la presente ley las disposiciones 

consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, se tomarán en 

cuenta muy especialmente los criterios recogidos en las sentencias y 

opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

en las resoluciones e informes de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, siempre que ello no implique disminuir los estándares de 

protección establecidos en la Constitución de la República, en la legislación 

nacional o reconocidos por la jurisprudencia nacional. (URUGUAI, 2014, 

não paginado).  

 

Estas premissas estabelecidas nos artigos iniciais constituem mudanças drásticas quanto aos 

fundamentos políticos anteriores. Neste caso, as ausências gritam. Não há no decreto lei 

14.670/1977 qualquer menção às declarações internacionais sobre Direitos Humanos, à importância 

da Radiodifusão como instrumento democrático. A ausência de um debate público racional na 

formulação – reflexo indelével do autoritarismo – prejudica a lei, restringindo sua importância 

política, econômica e social.  

Quando nos referimos à norma vigente, é relevante analisar o título II, que contém os artigos 

do 5º ao 13º, referentes aos princípios norteadores da lei. Ao tratar da natureza dos serviços de 

comunicação audiovisual, o artigo 5º reconhece que estes serviços fazem parte das Indústrias 

Culturais, contendo informações, opiniões, ideias, identidades, valores e significados. Isto faz com 

que tenham importância que vai muito além de interesses mercadológicos. O artigo sustenta que os 
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serviços de comunicação audiovisual são suportes técnicos para o exercício do direito humano à 

liberdade de expressão e à liberdade de informação, antes de qualquer intervenção estatal.  

 

Los servicios de comunicación audiovisual son industrias culturales, 

portadores de informaciones, opiniones, ideas, identidades, valores y 

significados y, por consiguiente, no deben considerarse únicamente por su 

valor comercial. Los servicios de comunicación audiovisual son soportes 

técnicos para el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión y a 

la libertad de información, preexistentes a cualquier intervención estatal. 

Les son aplicables la Constitución de la República, los instrumentos 

internacionales referidos tanto a la protección y promoción de la libertad de 

expresión y de la diversidad de expresiones culturales tales como la 

Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales de la Unesco, así como los emanados de los 

organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre otros. 

(URUGUAI, 2014, não paginado).  

 

  

O artigo 6º afirma os serviços de comunicação audiovisual como de interesse público, por 

figurarem entre os principais meios de informação social e permitir o exercício do direito a 

comunicar e receber informação para o exercício pleno da liberdade de expressão, da cidadania e da 

difusão de valores, compondo um sistema essencial para promover a convivência, a integração 

social, a igualdade, o pluralismo e os valores democráticos117. 

 Os princípios e os fins da lei são apresentados no artigo 7º: 

 

A) Ejercicio del derecho a la libre expresión de informaciones y opiniones. 

B) Garantía del derecho de las personas a acceder a una pluralidad de 

informaciones y opiniones. C) Facilitación del debate democrático y 

promoción de la participación democrática en los asuntos públicos. D) 

Elaboración y fomento de la producción de contenidos y aplicaciones 

nacionales mediante el empleo de recursos humanos nacionales: artísticos, 

profesionales, técnicos y culturales. E) Difusión y promoción de la identidad 

nacional, así como del pluralismo y diversidad cultural de Uruguay. F) 

Promoción del conocimiento de las producciones culturales uruguayas, las 

artes, la ciencia, la historia y la cultura. G) No discriminación en 

consonancia con los términos estabelecidos por la Ley N° 17.817, de 6 de 

setiembre de 2004. H) Apoyo a la integración social de grupos sociales 

                                                 
117 Los servicios de comunicación audiovisual son de interés público ya que constituyen uno de los principales medios 

de información social, permiten el ejercicio del derecho a comunicar y a recibir información para el ejercicio pleno de la 

libertad de expresión de la ciudadanía, la difusión de valores como la identidad y la diversidad cultural y el apoyo a la 

educación, componiendo un sistema esencial para promover la convivencia, la integración social, la igualdad, el 

pluralismo y los valores democráticos. Podrán ser prestados por personas físicas o personas jurídicas, privadas o 

públicas, estatales o no estatales, en régimen de autorización o licencia y en las condiciones establecidas en la presente 

ley y la reglamentación respectiva.  
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vulnerables. (URUGUAI, 2014, não paginado).  

 

 

Ao detalhar e reiterar princípios humanistas em conformidade com os fundamentos sócio-

políticos dos direitos humanos, fica evidente o interesse em proteger a sociedade das tentações 

autoritárias, seja de governos ditatoriais, seja de conglomerados e grandes empresários.  

Os artigos 8º e 9º tratam respectivamente dos limites regulatórios do Estado e do direito ao 

uso equitativo de frequências. O artigo 8º estabelece que o Estado tem a obrigação de regular 

tomando como marco a garantia de direitos – a liberdade de expressão em condições de igualdade, 

sem discriminação, bem como o direito que a sociedade tem de conhecer informações e ideias. 

Define ainda, que o poder público só pode ser usado em favor da diversidade de ideias, sem apelar 

para censura.  Por sua vez, o artigo 9º afirma que o espectro radioelétrico é um patrimônio comum, 

sujeito a administração dos Estados e ao acesso equitativo por parte de toda a sociedade. O texto 

evidencia que o poder do Estado em regular está subordinado à sociedade, demonstrando a intenção 

de conter qualquer tipo de ambição autoritária. O artigo 9 assevera ainda que a utilização do 

espectro radioelétrico só será limitada pelas garantias para o exercício dos direitos de todos os 

habitantes do Uruguai, o que define limites e o caráter da intervenção estatal em seu poder de 

administrar a designação de frequências.  

O artigo 10º estipula princípios para a regulação dos serviços de comunicação audiovisual, 

atribuída ao Estado: a) promoção do pluralismo e da diversidade; b) não discriminação; c) 

transparência e publicidade nos procedimentos e condições de outorga, transferências e caducidade 

das autorizações e licenças, sob controle dos cidadãos. 

Os artigos 11º, 12º e 13º discutem três aspectos essenciais para que pensemos numa 

economia sustentável num sentido amplo. Tratam respectivamente de: diversidade e pluralismo, ao 

definir que o Estado deve atuar na prevenção ao surgimento de oligopólios e monopólios, 

reconhecendo e promovendo a existência de serviços comerciais, públicos e comunitários; acesso 

universal ao Rádio e à Televisão, como parte de uma estratégia integral para assegurar a inclusão 

social de toda a população e o exercício de direitos fundamentais reconhecidos na Constituição; 

desenvolvimento da indústria de conteúdos audiovisuais e aplicações, reconhecendo o imenso 

potencial da indústria criativa, tanto para a difusão da identidade cultural do país, quanto para a 

produção nacional e sua comercialização no exterior.  

O título III, que congrega os artigos que vão do 14º ao 21º, determina o direito dos 

prestadores de serviço de comunicação audiovisual. Isto tem a importância de atribuir segurança 

jurídica ao segmento econômico, criando salvaguardas em face de mudanças nas políticas 
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governamentais. Cabe destacar os artigos 14º, 15º, 16º que asseguram:  

- o exercício do direito à liberdade de expressão e informação aos concessionários, aos 

jornalistas e demais trabalhadores nos serviços de comunicação audiovisual, que têm o direito de 

buscar, receber e difundir informações e ideias;  

- a proibição à censura prévia, assim como qualquer tipo de pressão direta ou indireta sobre 

qualquer informação, pressão ou opinião. Tais artigos visam estabelecer autonomia entre meios 

audiovisuais e governos, criando mecanismos para evitar perseguição aos jornalistas e às empresas.  

- a independência dos meios de comunicação, que não podem nem ser premiados, nem 

perseguidos por sua linha editorial, evitando assim que sejam instrumento de interesses 

corporativos.  

Os artigos 17º, 18º, 19º, 20º e 21º se referem aos direitos das empresas em definir e 

administrar a forma como vão explorar economicamente determinados conteúdos. O artigo 17º 

estabelece a liberdade editorial, isto é, a possibilidade de que cada empresa ecolha livremente os 

conteúdos e como serão produzidos, veiculados, desde que obedeçam aos princípios da presente lei 

e à Convenção Americana de Direitos Humanos. Já o 18º possibilita a veiculação de mensagens 

publicitárias, importante meio de financiamento da TV aberta. O artigo 18º permite a transmissão 

exclusiva de conteúdos audiovisuais, excetuando os eventos que forem declarados de interesse 

geral. Os artigos 20º e 21º permitem a gestão compartilhada de canais e o recurso da 

interactividade, abrindo ampla perspectiva tecnológica. 

Prosseguindo, o título IV, com os artigos do 22º ao 50º, se dedica aos direitos das pessoas. 

Aqui evidencia-se a intenção de ir além da dimensão econômica, ressaltando a ideia de que cada 

indíviduo é muito mais do que mero consumidor. O primeiro capítulo apresenta as bases 

conceituais.  

A própria extensão deste título enuncia a importância dada às pessoas, subdivididas em 

grupos conforme suas especificidades. O capítulo final cria instrumentos para garantir estes direitos: 

direitos das crianças e adolescentes; direitos das pessoas com deficiências; acesso a eventos de 

interesse geral; direitos dos jornalistas; procedimentos para exigir os direitos das pessoas na 

comunicação.  

O título V discute um tema particularmente sensível na sociedade contemporânea, em que se 

verifica drástica concentração das propriedades midiática: diversidade e pluralismo. Ao propor 

dispositivos para impedir a formação de monopólios e oligopólios, a lei 19.307 cria instrumentos 

para efetivar os fundamentos humanistas dispostos nos capítulos anteriores. Logo no primeiro 

capítulo, o tema é garantias e promoção da diversidade e do pluralismo.  
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6.4 LIMITES À CONCENTRAÇÃO E À PROPRIEDADE CRUZADA 

 

O título V tem como tema garantias da promoção da diversidade e do pluralismo, 

aglutinando os artigos que vão do 51 ao 60. Logo no começo, define que monopólios e oligopólios 

não coadunam com o Estado de Direito.  

 

Artículo 51. (Monopolios y oligopolios).- Los monopolios u oligopolios en 

la titularidad y control de los servicios de comunicación audiovisual 

conspiran contra la democracia al restringir el pluralismo y diversidad que 

asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de las personas. Es 

deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar la 

existencia y formación de monopolios y oligopolios en los servicios de 

comunicación audiovisual, así como establecer mecanismos para su control. 

(URUGUAI, 2014, não paginado).  

 

Este artigo discute algo determinante, nas democracias contemporâneas: o fato de que os 

indivíduos formam suas opiniões a partir da mediação, isto é, sob influência de outros. Merece 

destaque neste processo, a influência de empresas comunicacionais, que ao estarem sob monopólio 

ou oligopólio, eliminam a diversidade de abordagens, a pluralidade de perspectivas a respeito de 

acontecimentos, práticas culturais, fenômenos sociais. Monopólios e oligopólios disseminam a 

unificação do pensamento, tutelam as decisões políticas, ditam a agenda pública, fabricam 

consensos mediante seus próprios interesses. 

O artigo 52 estabelece o Registro de Serviços de Comunicação Audiovisual, a ser 

constantemente atualizado, estando disponível em endereço eletrônico gratuito, no qual figurem 

informações essenciais118. Com este instrumento, busca-se dar transparência às concessões, 

esclarecendo sempre quem são os donos das empresas emissoras de Rádio e TV. O artigo também 

estipula que os critérios para distribuição de concessões ficarão sob responsabilidade do Conselho 

de Comunicação Social. 

O artigo 53 restringe a concentração de propriedade e a propriedade cruzada, ao determinar 

que. 

                                                 
118 A) Los titulares de autorizaciones y licencias para operar en Uruguay de los distintos tipos de servicios de 

comunicación audiovisual. B) Los titulares de señales de radio o televisión establecidas en Uruguay. C) Los 

representantes nacionales de los titulares de servicios de comunicación audiovisual no establecidos en Uruguay, que se 

difundan o distribuyan a través de un servicio de comunicaciones electrónicas bajo jurisdicción uruguaya y que 

comercialicen sus servicios o vendan publicidad en territorio nacional. D) Los representantes nacionales de los titulares 

de señales de radio o televisión no establecidos en Uruguay cuya difusión o distribución se realice por un servicio de 

comunicación audiovisual establecido en Uruguay. (URUGUAI, 2014, não paginado).  
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una persona física o jurídica privada no puede ser beneficiada con la 

titularidad, total o parcial, de más de tres autorizaciones para prestar 

servicios de radiodifusión abierta de radio o televisión, ni más de dos para 

prestar servicios de radiodifusión abierta en la misma banda de frecuencias 

–amplitud modulada (AM), frecuencia modulada (FM), televisión–, en todo 

el territorio nacional. (URUGUAI, 2014, não paginado).  

 

O texto deixa claro que esta restrição119 se aplica tanto a quem é o único dono de uma 

empresa, como a quem está associado com outros empresários.  

Os artigos 54 e 55 criam limites para a concentração de propriedade na TV por assinatura e 

barreiras quanto ao número de assinantes respectivamente. Ao determinar que uma pessoa física ou 

jurídica só pode ser titular de no máximo seis autorizações ou licenças para prestar serviços de 

televisão por assinatura, ao determinar que uma operadora não pode oferecer seus serviços para 

mais de 25% dos lares, abrem-se espaços para que mais empresas participem deste segmento 

midiático. Outra medida neste sentido, é a disposição de que nenhuma empresa poderá ter mais de 

35% dos assinantes. 

Um outro problema contemporâneo é discutido no artigo 56: a formação de oligopólios 

detentores de propriedade cruzada. Devido à convergência midiática e ao desenvolvimento 

capitalista, quando não existem barreiras legais, é possível verificar o interesse de conglomerados 

em estender sua atuação por diversas mídias, envolvendo entretenimento, jornalismo, Internet e 

Telecomunicações. A concentração da propriedade também repercute no controle da produção, 

distribuição e transmissão de conteúdos ou dados. O artigo 56 proíbe que um mesmo grupo 

econômico atue em TV aberta e em TV por assinatura simultaneamente. Ou ainda em TV e em 

serviços de Telecomunicações ou transmissão de dados. Para controlar estas vedações, o artigo 57 

atribui a função de fiscalizar ao Conselho de Comunicação Social, que poderá fazer recomendações 

ao poder executivo. No artigo 58, fica estabelecido que os limites à concentração de emissoras 

comunitárias são os estipulados pela lei 18.232, de 22 de dezembro de 2007. Prosseguindo, o artigo 

59 os serviços de radiodifusão privados que retransmitam canais de forma reiterada devem pedir 

                                                 
119 “Se entiende que una persona física o jurídica privada es titular parcialmente de una autorización para prestar 

servicios de radiodifusión abierta cuando no es el único titular de ella, sino que la comparte con otra u otras personas 

físicas o jurídicas, a título personal o en forma societaria, o es dueño de acciones o cuotas de una sociedad titular de una 

autorización de radiodifusión o integra un grupo económico que tiene personas o empresas que son titulares de dichas 

autorizaciones. Asimismo, se considerará que una persona física o jurídica privada es titular, total o parcialmente, de la 

autorización para prestar servicios de radiodifusión abierta cuando realice actos relativos a dicha titularidad a través de 

interpuesta persona. Las nuevas autorizaciones para servicios de radiodifusión de radio abierta en la banda de FM y de 

televisión abierta de los sectores comercial y comunitario tendrán alcance, a lo sumo, departamental. Para el caso del 

departamento de Montevideo se considerará el área metropolitana según la define el Instituto Nacional de Estadística. 

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) velará en su identificación de canales radioeléctricos y 

parámetros de transmisión por el cumplimiento de este inciso dentro de las posibilidades que brinde la tecnología.” 
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autorização ao Conselho de Comunicação Audiovisual.                        

O capítulo 2, que trata da produção audiovisual nacional, começa com o artigo 60, 

determinando uma cota mínima de 60% reservada para produções ou co-produções nacionais, com 

uma porcentagem a ser regulamentada para produção local.  

 Ainda no artigo 62, é estabelecida uma cota de 30% para produção independente, 

prevendo que cada produtora só pode ocupar no máximo 40% da programação. Em outras palavras, 

a lei não só delimita tempo de programação para produção independente, também impede que uma 

mesma produtora controle uma parte tão grande dos conteúdos enfraquecendo a concorrência. É 

instituída uma cota de duas horas semanais para ficções televisivas ou filmes em primeira exibição, 

com um mínimo de 50% dedicados a produção independente. O horário deve ser entre as 19 e 23 

horas. Nesta faixa, serão veiculados ao menos dois filmes uruguaios. A lei também define 

programação mínima para agenda cultural, programas nacionais educativos, ficções para crianças e 

adolescentes. 

Ao estabelecer o Fundo para Promoção do Setor de Comunicação Audiovisual, o artigo 62 

cria um mecanismo de financiamento efetivo para a produção independente. 

O Título VI descreve o desenho institucional necessário para efetivar o direito humano à 

comunicação no Uruguai. No capítulo I, é discutido o papel do poder executivo na formulação de 

uma política nacional de serviços de comunicação audiovisual. Além disso, logo do artigo 63, 

diversas competências são atribuídas ao poder executivo quanto às concessões de Rádio e 

Televisão, entre as quais as referentes a convênios, concessões, licenças, autorizações, bem como 

renovações, revogações e declarações de caducidade relacionadas às licenças. Fixar preços, 

critérios, obrigações, autorizar transferências, listar eventos de interesse geral também cabem ao 

executivo.  

O artigo 64 atribui ao Ministério da Indústria, por meio da Direção Nacional de 

Telecomunicações e Serviços de Comunicação Audiovisual, o papel de coordenar a construção de 

uma política de comunicação para o país, assessorando o executivo em diversos aspectos.  

O artigo 65 cria a agência reguladora responsável por fiscalizar o setor, denominada 

Unidade Reguladora de Serviços de Comunicações. É função da Ursec, assessorar o poder 

executivo e o Conselho de Comunicação Audiovisual quanto à gestão do espectro radioelétrico, 

entre outras atividades. 

O capítulo II do título VI aborda o conselho de comunicação social, que tem por finalidade, 

atendendo ao artigo 67, atuar em função do interesse público, protegendo a liberdade de expressão, 

direito a informação e os direitos culturais de todas as pessoas e dos prestadores de serviços. Entre 
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as competências, explicitadas no artigo 68, estão: monitorar as políticas e gestão do Sistema Público 

de Radio e Televisão; estudar e monitorar o desenvolvimento do setor; promover educação 

midiática; desenvolver um observatório audiovisual; assessorar o poder executivo. 

Administrativamente, o Conselho está vinculado ao Ministério da Indústria, Energia e Mineria, vide 

artigo 69. 

Já o artigo 70º se dedica aos mecanismos de financiamento que permitem ao Conselho de 

Comunicação Audiovisual funcionar adequadamente. Isso se dará por meio de taxas, multas, 

dotações orçamentárias, doações, entre outras fontes. Cinco membros fazem parte deste órgão, de 

acordo com o artigo 71. Os integrantes deverão ser indicados por sua qualificação, experiência e 

idoneidade para defender os direitos e a liberdade de expressão e informação, consoante o artigo 72. 

Os membros do Conselho estão impedidos de atividades que afetem sua independêrncia, de manter 

vínculos com empresas de radiodifusão, de exercer outras atividades remuneradas, exercer cargos 

ou assessorias em partidos, sindicatos, comissões ou associações, entre outras vedações, atendendo 

ao artigo 73. Complementando, os artigos 74, 75, 76, 77 e 78 dissertam sobre designação do 

Conselho, comissão da assembleia geral, mandato dos membros, condições para encerrar o 

mandato, remuneração dos conselheiros. 

O capítulo III do título VI cria a Comissão Assessora de Comunicação Audiovisual, com 

atuação definida no artigo 79 como órgão consultivo. Os artigos que vão do 80 ao 83 apresentam a 

formação, os objetivos, o funcionamento e a substituição do Conselho de Radiodifusão Comunitária 

pela Comissão Assessora.  

Uma outra inovação essencial surge no capítulo IV do título VI: a Defensoria do Público, 

instituída no artigo 84 com a missão de promover os direitos das pessoas. Os compromissos da 

instituição são estabelecidos no artigo 85 e as faculdades atribuídas no artigo 86.             

O título VII introduz um tema basilar para o setor: os serviços de comunicação audiovisual 

privados. Interessante observar o detalhismo com o qual se definem atribuições, direitos e 

obrigações, descritos do artigo 87º ao 148º. Isto destoa de normas anteriores, como o decreto lei 

14.670, propositadamente muito mais vago, o que colocava a sociedade em situação muito mais 

vulnerável, diante de ditadores ou grandes conglomerados.  

No primeiro capítulo do título VII, são discutidas as disposições gerais: no artigo 87º é 

determinada a continuidade do serviço durante a vigência da autorização ou licença respeitando os 

compromissos de programação assumidos; o uso dos canais radioelétricos conforme contratos 

assumidos é disciplinado no artigo 88º. Cabe ao poder executivo fazer com que a utilização do 

espectro radioelétrico seja a mais eficiente possível. 
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O artigo 89º estabelece que o acesso à infraestrutura de transmissão para quem detenha 

autorização e não disponha dos meios de transmissão fica a cargo do sistema público de Rádio e 

Televisão Nacional e da Administração Nacional de Telecomunicações. Já o artigo 90º afirma que 

cabe ao poder executivo definir prazos para instalação e início dos serviços, que poderão ser 

prorrogados sob justificativa. A prorrogação terá no máximo metade do tempo inicial determinado 

para concessão.  

Modificações em relação a um canal radioelétrico já concedido podem ser alterados pelo 

Poder Executivo, com assessoramento da Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, 

conforme o artigo 91º. O tempo mínimo de 12 horas para a radiodifusão aberta é fixado no artigo 

92º. Esta determinação não prejudica o que está disposto na lei 18.232/2007, referente aos serviços 

de radiodifusão comunitária. Já o artigo 93º obriga cada radiodifusor aberto a emitir aviso 

identificando o serviço ao começo e ao fim do período de operação diário e a cada hora. Os titulares 

do serviço devem ser de conhecimento público, divulgados em página na Internet ou durante 

transmissão diária, assim como outros dados referentes à propriedade. 

A obrigatoriedade em transmitir cadeias oficiais de Rádio e TV fica instituída no artigo 94º. 

Todos os canais abertos ou por assinatura devem entrar em cadeia neste caso. As contrapartidas que 

são exigidas dos concecionários de serviços de Rádio e TV ficam explicitadas120 no artigo 95º. 

O artigo 96º cria condições de operação, dentro de padrões técnicos aceitáveis para a 

recepção adequada na zona de cobertura. Falhas no serviço podem motivar suspensão, após 

notificação da URSEC. Os titulares de serviços audiovisuais devem fornecer dados e documentos 

requisitados pelas autoridades, de acordo com o artigo 97º e em consonância com a lei 18.331/2008. 

Também devem facilitar inspeções e fiscalizações, bem como o acesso a instalações e 

equipamentos. O artigo 98º complementa o anterior, sistematizando condições para que seja 

verificada a qualidade dos serviços e reiterando a possibilidade de suspensão em caso de 

descumprimento. 

                                                 
120 “a) Permitir el uso gratuito de hasta quince minutos diarios, no acumulables, para realizar campañas de bien público 

sobre temas tales como salud, educación, niñez y adolescencia, igualdad de género, convivencia, seguridad vial, 

derechos humanos y combate a la violencia doméstica y la discriminación, por parte de organismos públicos y personas 

públicas no estatales, de acuerdo a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo. La Secretaría de Comunicación Institucional, 

creada por el artículo 55 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008, recepcionará las solicitudes correspondientes y 

ejercerá la coordinación de estas a efectos de tramitar su autorización mediante resolución del Presidente de la 

República, previa intervención del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Dichas campañas no podrán utilizarse 

para fines propagandísticos de los partidos políticos ni podrán incluir la voz, imagen o cualquier otra referencia que 

individualice a funcionarios        públicos que ocupen cargos electivos o de particular confianza. 

B) Brindar espacios gratuitos para publicidad electoral, según lo establecido en el Capítulo VII del presente Título. 

C) Brindar sin costo y de acuerdo a la tecnología disponible, acceso a servicios interactivos provistos por el Estado tales 

como aplicaciones de gobierno electrónico, de salud o educación, entre otros, los cuales serán desarrollados bajo 

responsabilidad y presupuesto de los organismos estatales involucrados, conforme a la reglamentación que el Poder 

Ejecutivo determinará a tales efectos.” (URUGUAI, 2014, não paginado). 
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O título VII prossegue tendo o segundo capítulo dedicado ao regulamento para a prestação 

de serviços de comunicação audiovisual. O regimento jurídico, descrito no artigo 99º, cria a 

necessidade de licença ou autorização para iniciar transmissões de Rádio e TV, mesmo em caso de 

difusão provisória ou experimental. Em caso de uso do espectro radioelétrico exige-se a concessão e 

a designação do canal a ser explorado. Já o artigo 100 discorre a respeito do caráter das licenças, 

outorgadas a pessoas físicas ou jurídicas, que tem a responsabilidade intransferível sobre a 

prestação de serviços audiovisuais. 

              Um problema corriqueiro no Brasil é a sublocação de espaços na grade de programação, 

especialmente para Igrejas Evangélicas. O artigo 101º cria barreiras para esta prática, altamente 

questionada por caracterizar uso de bem público para fins privados sob abuso do poder econômico. 

A lei proíbe a delegação caracterizada como: 

 

a) Vender o ceder a cualquier título espacios para terceros de la programación 

propia más allá de los siguientes límites: 25% (veinticinco por ciento) de la 

programación a un mismo terceiro y 75% (setenta y cinco por ciento) en total. En 

todo caso, um aumento de los espacios vendidos o cedidos, respecto a lo 

comprometido en el proyecto comunicacional deberá contar con la autorización del 

Consejo de Comunicación Audiovisual. 

b) Acordar con un tercero la comercialización del abono al servicio en 

exclusividad. (URUGUAI, 2014, não paginado) 

 

Já o artigo 102º estabelece a obrigatoriedade de um projeto comunicacional apresentado pelo 

titular, como pré-requisito para obter autorização ou licença para serviço de comunicação 

audiovisual. O plano é mais do que uma carta de intenções: é um compromisso, sujeito a 

fiscalização, que deve ser mantido sob pena de receber sanções. Qualquer mudança deve ser 

aprovada pelo Conselho de Comunicação Audiovisual e, em alguns casos, pelo poder executivo.  

A gratuidade na radiodifusão aberta fica expressa no artigo 103º. Entende-se que o principal 

meio de financiamento para emissoras que não cobram assinatura seja a publicidade. Entretanto, 

vale salientar que quem paga pela publicidade é o cidadão consumidor, conforme comentaremos no 

próximo capítulo. 

Requisitos para que pessoas físicas possam atuar na radiodifusão são estabelecidos no artigo 

104º: a) cidadania uruguaia – natural ou legal; b) domicílio no Uruguai – preferencialmente na 

localidade em que presta o serviço; c) capacidade econômica para gerir a empresa; d) efetuar 

depósito de garantia para manutenção da concessão com prazos de devolução e valores definidos 

pelo executivo; e) assumir investimentos e custo para instalar e operar o serviço, bem como plano 

de negócios; f) comprovar origem dos fundos destinados aos investimentos assumidos; g) declarar 

se o proprietário da empresa concessionária ou algum sócio ou empresa pertencente ao mesmo 
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grupo econômico detém participação em outros serviços de comunicação audiovisual; h) Apresentar 

projeto comunicacional e de serviços a serem oferecidos à população, conforme descrito no artigo 

102º. 

O artigo 105º descreve situações que impedem a titularidade de licença ou autorização para 

pessoas físicas ou jurídicas: a) devedor em atraso com o Estado ou impedido de assumir contrato 

com o Estado; b) incapacidade ou inabilitação civil ou penal para contratar ou exercer atividade 

comercial; c) pessoas ou empresas que tenham sido autorizadas para serviços de comunicação 

audiovisual, mas tenham recebido sanção pelos últimos cinco anos com revogação de sua 

autorização ou licença; d) que por si ou por empresas ou pessoas integrantes de um mesmo grupo 

econômico infrinjam os limites de concentração impostos por lei; e) condenação por crimes de lesa 

humanidade; f) ser cônjuge, parente por afinidade ou consanguinidade em linha reta, colateral até 

segundo grau de titulares de serviços de comunicação audiovisual, sempre que se infrinjam os 

limites de titularidade impostos pela lei, nos artigos 53 e 54. Estas proibições são válidas nos 

diferentes serviços de comunicação audiovisual.  

Requisitos específicos para pessoas jurídicas são apresentados no artigo 106º: a) estar 

legalmente constituída no país; b) cumprir com os requisitos dos artigos 104 e 105; c) cada sócio ou 

acionista deve estar em conformidade com os artigos 104 e 105; d) em caso de sociedade acionária, 

as ações devem ser nominais e seus titulares pessoas físicas; e) não ter vinculação jurídica 

societária, nem sujeição direta ou indireta com empresas de serviços de comunicação audiovisual 

estrangeiras; f) não ser filial ou subsidiária de sociedades estrangeiras, nem realizar atos, contratos 

ou pactos societários que permitam posição dominante de capital estrangeiro na administração de 

pessoa jurídica licenciatária. As exceções aos requisitos de pessoas jurídicas são apresentadas no 

artigo 107º, aplicáveis a titulares de serviços por assinatura que obtiveram licença antes da presente 

lei.  

Definições quanto aos diretores e administradores são dispostas no artigo 108º. As 

exigências descritas nos itens de a) a c) e g) do artigo 104º e todo o artigo 105º se estendem a estas 

funções.  

O artigo 109º se refere à transferência de autorização ou licença, esclarecendo que qualquer 

venda, repasse, doação ou qualquer medida jurídica que altere total ou parcialmente a titularidade 

das autorizações ou licenças exige aprovação do poder executivo, bem como pedido ao conselho de 

Comunicação Audiovisual. Nestes casos ficam mantidos todos os requisitos estabelecidos na lei, 

adotando critérios rígidos, sob controle público.  

Em caso de falecimento do titular, sócio ou acionista, o artigo 110º reitera todas as garantias 
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legais, prevendo a transmissão da propriedade por herança. Já em caso de dissolução da sociedade, 

o artigo 111º assevera a obrigatoriedade de que os sócios avisem o Conselho de Comunicação 

Audiovisual num prazo de 72 horas. Neste caso fica extinta a autorização, conforme artigo 127º, 

que será comentado a seguir. Por sua vez, o artigo 112º veda completamente o arrendamento de 

canais a um terceiro. 

De acordo com o artigo 113º, os titulares de serviços de comunicação audiovisual devem 

cumprir as seguintes obrigações:  a) estar em dia com taxas e tributos para prestação de serviço; b) 

oferecer toda informação solicitada pelas autoridades; c) conservar o conteúdo dos programas 

difundidos durante um prazo mínimo de três meses, a contar da data de veiculação, para devida 

fiscalização. d) todas as obrigações dispostas em lei. 

O artigo 114º proíbe o uso discriminatório do outorgamento ou renovação de autorizações e 

licenças para pressionar, castigar, premiar ou privilegiar os comunicadores e os meios de 

comunicação em função de suas linhas editoriais.  

A oferta de serviços de TV aberta em pacotes de TV por assinatura deve acontecer de forma 

não discriminatória, isto é, o sinal de uma emissora aberta deve ser oferecido em igualdade de 

condições em todos os serviços de Televisão por assinatura que tenham área de cobertura similar. 

Isto fica estabelecido no artigo 115º. 

Conforme o artigo 116º, os serviços de Televisão por assinatura deverão incluir ao menos 

um canal de produção local própria em seu pacote básico, que vai operar nas mesmas condições que 

a lei estabelece para serviços de TV aberta. Em caso de serviços por satélite, o canal deverá ser de 

produção nacional. No caso de serviços por assinatura no interior do país, o requisito poderá ser 

cumprido mediante canal departamental regional que não inclua o departamento de Montevideo.  

O artigo 117º informa que os serviços de TV por assinatura deverão incluir no pacote básico 

os canais da Televisión Nacional Uruguay. Também devem transmitir no pacote básico os canais 

abertos, comerciais, públicos ou comunitários, cuja área de cobertura seja similar a sua área de 

prestação de serviços, nas condições que sua tecnologia permita, de acordo com a regulamentação 

correspondente. Exige-se um mínimo de três canais nacionais de TV, selecionados com base em 

critérios e mediante seleção pública, observando: a) contribuição ao desenvolvimento da produção 

uruguaia; b) colaborem para o fortalecimento da produção cultural local; c) que incluam a 

participação de produtores independentes e empresas nacionais; d) oferecimento de mais empregos 

diretos de qualidade; e) oferecimento de maior diversidade a oferta de canais; f) antecedentes 

quanto ao audiovisual dos responsáveis pelo projeto. 

Os titulares de serviços de Televisão por assinatura que possuam canais próprios poderão 
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oferecer estes canais para ser incorporados por outros serviços de TV por assinatura, seguindo o 

artigo 118º. Esta oferta deve ser sem discriminação na mesma cobertura geográfica. O sinal deve ser 

oferecido em igualdade de condições para todos os serviços de TV por assinatura com área de 

cobertura semelhante. 

 O terceiro capítulo versa sobre a autorização para serviços de comunicação audiovisual 

que utilizem o espectro radioelétrico. O artigo 119º apresenta os procedimentos para outorgar 

autorizações, que devem ser conferidas pelo poder executivo, mediante chamada pública. A URSEC 

deve ser informada previamente para identificar canais radioelétricos e demais parâmetros técnicos, 

as condições de consulta e avaliação da Comisión Honoraria Asesora de Servícios de Comunicación 

Audiovisual, designada pela sigla CHASCA. 

O artigo 120º define que o poder executivo realizará chamada pública para interessados em 

obter autorização para oferecer serviços de comunicação audiovisual que utilize o espectro 

radioelétrico, a respectiva concessão de uso do espectro e a designação do canal. Isto se dará 

quando a administração considerar conveniente ou a cada cinco anos sempre que se apresentem 

interessados em prestar serviço e existam canais vagos ou disponíveis. O prazo de cinco anos é 

contado a partir da última chamada para a mesma localidade ou área de cobertura, sempre 

preservando igualdade de oportunidades aos cidadãos que desejem participar do processo. 

A descrição de como deve ser a chamada pública consta no artigo 121º. A responsabilidade 

cabe ao poder executivo através do Conselho de Comunicação Audiovisual e exigirá prévia 

identificação das frequências disponíveis por parte da URSEC, assim como as condições técnicas 

para o uso total ou parcial dos canais radioeléticos, prazos para instalação e operação.  

Em caso de mais interessados do que frequências disponíveis se abrirá uma etapa de seleção 

mediante concurso público entre candidatos que cumprirem todos os requisitos estabelecidos para a 

chamada, de acordo com o artigo 122º. 

O artigo 123º descreve a organização de consultas públicas promovidas pelo Conselho de 

Comunicação Audiovisual, para dar publicidade e transparência à relação de postulantes para cada 

chamada pública. Este artigo também prevê a organização de audiências públicas, 

preferencialmente na localidade onde se realize o chamado. Estes procedimentos também se 

aplicam a transferências e renovação. 

Por sua vez, o artigo 124º esclarece os critérios de avaliação a serem considerados na 

escolha das propostas para assumir cada canal: a) que provenham de pessoas físicas ou jurídicas que 

não sejam titulares de outros serviços de comunicação audiovisual que utilizem espectro 

radioelétrico; b) que favoreçam a prestação de serviços à comunidade de uma determinada área de 
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cobertura mediante a oferta de diversidade de canais ou programas não oferecidos por outros meios; 

c) que tendam ao fortalecimento da produção cultural local através de espaços destinados a 

estimular e difundir programas de produção local, própria ou independente; d) que incluam a 

participação de produtores independentes e empresas nacionais da indústria audiovisual na cadeia 

de produção e difusão; e) que ofereçam a maior quantidade de empregos diretos e de qualidade; f) 

que incluam programação com conteúdo acessível para pessoas com deficiências auditivas e visuais 

mediante legendas, línguas de sinais e audiodescrição e informem a porcentagem deste tipo de 

programação em relação à grade; g) que possuam antecedentes em prestação de serviços de 

comunicação audiovisual semelhantes, demonstrando a capacidade técnica do postulante para 

prestação do serviço. 

Em consonância com o artigo 125º, as autorizações para prestar serviços de comunicação 

audiovisual que não sejam transmitidos por satélite, utilizando espectro radioelétrico, e a 

correspondente concessão de seu uso se outorgam por um prazo de dez anos para Rádio e 15 anos 

para TV. As renovações por ambos os casos serão de 10 anos.  

A autorização poderá ser renovada sob solicitação do interessado, que deverá apresentar-se 

ao menos 12 meses antes do vencimento do prazo. Conforme o artigo 126º, a solicitação terá 

prosseguimento sempre que o titular: a) mantenha todos os requisitos exigidos por lei, incluindo 

expressamente os compromissos de programação e serviços que oferecerá em caso de obter a 

extensão de sua autorização; b) tenha dado pleno cumprimento durante toda a vigência da 

autorização das condições e compromissos assumidos em oportunidade do outorgamento; c) conte 

com informe técnico favorável da Ursec assinalando a ausência de limitações em relação ao 

planejamento do espectro; d) não tenha dívidas com o Estado; e) não tenha sido objeto durante toda 

a autorização de três ou mais sanções graves parciais ou definitivas por descumprimento em suas 

obrigações. Este artigo também abre a possibilidade de convocar audiência pública não vinculante, 

bem como consulta à CHASCA. Ambas as atividades ficam a cargo do Consejo de Comunicación 

Audiovisual, que deverá informar ao poder executivo, que deverá outorgar ou não a renovação. 

Faltas quanto ao cumprimento do plano comunicacional ou punições serão levadas em conta. 

O artigo 127º descreve as situações em que a autorização pode ser revogada. Isto pode 

ocorrer por vencimento de prazo, por dissolução da sociedade titular ou por falecimento ou 

incapacidade quando se tratar de uma única pessoa física e não houver reivindicação por parte dos 

herdeiros, de acordo os artigos 109º e 128º. O titular também pode pedir extinção da autorização 

por circunstâncias imprevisíveis ou alheias a sua vontade, ao se julgar incapaz de prestar o serviço. 

A extinção da autorização cabe ao poder executivo. A comprovada impossibilidade de prestar 
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serviço é justificativa para a caducidade das licenças. 

Em caso de falecimenteo da pessoa física titular da totalidade da autorização, para manter a 

continuidade do serviço se poderá autorizar a seus sucessores a administração transitória da 

emissora, de acordo com o artigo 128º. Os sucessores a quem se autorize a administração transitória 

da emissora deverão comprovar o cumprimento dos requisitos a), b), c) e g) do artigo 104º da 

presente lei, e serão obrigados a cumprir todas as disposições assim como as estabelecidas na 

autorização respectiva e na norma aplicável.  

Seguindo o artigo 129º, o poder executivo não poderá outorgar novas concessões para 

fequências radioelétricas doze meses antes e seis meses depois das eleições nacionais. Isto reafirma 

a Constituição do Uruguai, em seu artigo 77, número 9.  

O capítulo IV trata das licenças para serviços de comunicação audiovisual que não utilizem 

recursos escassos. O artigo 130º determina que nos casos em que seja utilizada transmissão por 

satélite, ou tecnologia comparável, as licenças serão conferidas através de chamada pública, a serem 

realizadas sempre que a administração julgar conveniente ou em resposta a solicitações dos 

interessados, desde que tenham passado no mínimo cinco anos desde a última chamada para a 

mesma localidade ou similar área de cobertura.   Já o artigo 131º informa que o pedido para obter 

uma licença deverá ser apresentado ao Conselho de Comunicação Audiovisual, atendendo aos 

requisitos legais. Por último, em consonância com o artigo 132º, o Conselho de Comunicação 

Audiovisual deve examinar a informação apresentada para avaliar o devido cumprimento dos 

requisitos. Após avaliação da proposta, da viabilidade técnica e econômica dos projetos e solicitar 

informes à Chasca e à Ursec, o Conselho tomará decisão e informará ao Poder executivo. Com base 

nas informações encaminhadas, o poder executivo emitirá resolução negando ou outorgando as 

licenças. 

A licença ficará sem efeito por dissolução da sociedade titular, por falecimento ou 

incapacidade quando se tratar de pessoa física, atendendo ao artigo 133º. O titular também pode 

pedir extinção da licença por motivo alheio a sua vontade. A extinção só terá efeito com resolução 

do Poder Executivo. 

O capítulo V apresenta resoluções gerais acerca dos canais de Rádio e Televisão. A começar 

pelo artigo 134º, fica estabelecido o registro obrigatório dos canais nacionais no Conselho de 

Comunicação Audiovisual. Também poderão se registrar canais estrangeiros não sediados no 

Uruguai. Não são obrigados a se registrar canais estrangeiros de titularidade pública.   

O artigo 135º proíbe de solicitar autorização novamente, aqueles que perderam a titularidade 

ao terem sido penalizados por infração grave. O artigo 136º explica que o pedido de inscrição no 
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registro deverá ser apresentado pelo titular do canal ou um representante autorizado. Uma vez 

apresentado o pedido, o Conselho de Comunicação Audiovisual avaliará, analisando informações e 

pareceres recebidos. Uma vez inscrito o canal de forma provisória, o Conselho de Comunicação 

Audiovisual deverá se pronunciar sobre a solicitação num prazo de trinta dias corridos. No caso de 

não haver objeções do Conselho, ou de não haver pronunciamento, o canal será inscrito de forma 

definitiva. O artigo 136 é dedicado às inscrições, que devem ser solicitadas pelos titulares ou 

representantes, com a devida documentação. O pedido será apreciado pelo Conselho de 

Comunicação Audiovisual, averiguando possíveis impedimentos. 

Em atenção ao artigo 137º, a extinção do registro – a consequente extinção da habilitação 

para atuar na difusão ou distribuição de canais – acontecerá por: a) renúncia do interessado; b) 

resolução da autoridade de aplicação se acontecer alguma das seguintes situações: 1- suspensão 

ininterrupta das atividades por um ano; 2- infração que leve a revogação do registro;  

As obrigações dos titulares de canais estabelecidos no Uruguai são descritas no artigo 138º. 

O conteúdo dos canais de Rádio e Televisão estabelecidos no Uruguai deverá respeitar os princípios 

e valores constitucionais, regendo-se pelo que dispõe a presente lei e as demais aplicáveis. Isto se 

refere a temas como a publicidade, proteção dos consumidores e usuários, direito a honra, a 

intimidade e direito de resposta, em consonância com as convenções internacionais ratificadas pelo 

Uruguai nestas matérias. 

O sexto capítulo apresenta os fundamentos legais referentes à publicidade. Respeitando o 

artigo 139º, os serviços de comunicação audiovisual poderão emitir no máximo quinze minutos de 

mensagens publicitárias por hora de transmissão, por cada canal, tanto para TV quanto para Rádio. 

Estes tempos não podem ser acumulados. Serão incluídas para o cálculo, as mensagens em formatos 

não tradicionais, quando a duração da mensagem supere quinze segundos. Não se computarão 

dentro do tempo publicitário delimitado neste artigo: a) A autopromoção, os comunicados oficiais 

ou campanhas de bem público; b) a publicidade que se emita com sobreimpressão sobre a imagem 

emitida; c) a publicidade estática na transmissão de eventos públicos, bem como a localização de 

produtos.   

O artigo 140º apresenta as condições para a difusão de publicidade: a) as mensagens 

publicitárias deverão ser emitidas com o mesmo volume de áudio do resto da programação, com o 

selo da emissora no começo e no final de cada intervalo; b) as mensagens publicitárias em TV 

devem respeitar a integridade do programa no qual estão inseridas. Filmes poderão ser 

interrompidos uma vez a cada 30 minutos; c) as transmissões de eventos esportivos por TV poderão 

ser interrompidas por spots publicitários isolados, quando o evento estiver paralisado. Poderão ser 
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inseridas mensagens publicitárias contanto que se possa seguir o desenrolar do evento. d) nos 

serviços de radiodifusão aberta não se poderão emitir canais dedicados exclusivamente a mensagens 

publicitárias; e) fica proibida emissão de publicidade encoberta e publicidade subliminar.  

Conforme o artigo 141º, as disposições anteriores serão aplicáveis aos serviços de Televisão 

aberta, serviços de TV por assinatura em programadoras próprias e os canais de TV estabelecidos 

no Uruguai, que sejam difundidas ou distribuídas por serviços para assinantes com licença para 

atuar no país. 

O capítulo VII se dedica à publicidade eleitoral, começando pelo artigo 142º, que estabelece 

a gratuidade em todos os serviços de TV, sejam por assinatura, sejam abertos. Fica mantido o que 

está disposto na lei 17.045/1998, que outorga espaços gratuitos nas eleições para: a) membros de 

ambas as câmaras legislativas, presidente e vice-presidente da República, assim como qualquer 

órgão formado por eleições que envolvam o corpo eleitoral, de acordo com o artigo 77 da 

Constituição, denominadas eleições nacionais; b) intendentes, membros das juntas departamentais e 

das demais autoridades locais, de acordo com o artigo 77 da Constituição, doravante denominadas 

eleições departamentais e locais; c) em caso de eleição motivada por dissolução das câmaras, 

conforme o artigo 148 da Constituição; d) em caso de eleições complementares para presidente e 

vice-presidente; e) nas eleições internas nacionais dos partidos políticos.  

O artigo 143º se refere ao espaço ocupado pelos partidos na propaganda eleitoral, definindo 

que 20% do tempo a se dividir de forma igualitária e os 80% restantes são partilhados de acordo 

com os votos obtidos no último pleito. O artigo 144º atribui aos líderes partidários a função de 

dividir o tempo entre os correligionários. Por sua vez, o artigo 145º estende para todos os serviços 

de Rádio e TV nas previsões estabelecidas nos artigos 3º, 4º e 5º da lei 17.045/1998 e informa que o 

capítulo referente a eleições entra em vigor em 1º de janeiro de 2019. 

O capítulo VIII institui recursos para a autorregulação ética ou de conduta profissional. Em 

concordância com o artigo 146º, os titulares devem reger suas atividades conforme códigos públicos 

de normas éticas ou de conduta profissional.  Os códigos de ética ou de conduta profissional dos 

serviços de comunicação audiovisual devem ser divulgados para o conhecimento público na Web e 

em outros suportes, prevê o artigo 147º. Já o artigo 148º afirma que o Estado deve garantir que as 

empresas designem defensores da audiência, com a responsabilidade de receber e responder as 

mensagens remetidas pelo público, relacionadas ao código de ética e conduta profissional. 

 

 

6.5 OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL 
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O título VIII discute os serviços públicos de comunicação audiovisual e logo em seu 

primeiro capítulo, trata de definições: são serviços públicos aqueles cuja gestão e titularidade ficam 

a cargo de entidades públicas estatais ou não estatais, sejam estas nacionais, departamentais, 

educativas, universitárias ou outras, vide artigo 149º. A lei estabelece ainda que estes serviços têm 

preferência sobre os privados, quanto à designação de canais radioelétricos, localização de estações 

e outras infraestruturas necessárias para prestar serviços, assim como em tudo o que estiver 

relacionado às demais condições de instalação e funcionamento. 

No segundo capítulo, o tema é o Sistema Público de Rádio e Televisão Nacional. O artigo 

150º cria o SPRTN, como um serviço descentralizado, vinculado ao poder executivo, por 

intermédio do Ministério da Educação e Cultura. O SPRTN constitui pessoa jurídica, com domicílio 

principal em Montevideu. Exerce serviço público fundamental para a comunidade, oferecendo 

informação, cultura, educação e entretenimento à sociedade em todo território uruguaio, 

consolidando a cidadania. Seu papel social é permanente e, portanto, deve ser garantido seu acesso 

e sua continuidade. 

O artigo 151 descreve os compromissos do SPRTN, a saber: a) administrar, dirigir e operar 

serviços de radiodifusão públicos estatais; b) ofertar programação de Rádio e TV para todos os 

habitantes do Uruguai121; c) propor normativa vinculada a comunicação audiovisual pública; d) 

promover a edição e difusão de programações diversas e equilibradas para todo tipo de público, 

cobrindo todos os gêneros e destinadas a satisfazer necessidades de informação, cultura, educação e 

entretenimento da sociedade. Difundir sua identidade e diversidade culturais, promover o 

pluralismo, a participação e os demais valores constitucionais; e) garantir o exercício do direito de 

acesso aos distintos grupos sociais e políticos, como elemento de participação cidadã; f) 

                                                 
121 O SPRTN têm os seguintes objetivos: 1- facilitar o exercício do direito à informação a todos os habitantes do país; 2-  

respeitar e promover os valores da paz, da democracia, da integração e da justiça social, a não discriminação e a 

proteção ao meio ambiente; 3- fomentar atitudes de respeito e estima à diversidade humana, contra a discriminação, 

contra a discriminação, apoiando a inclusão social dos grupos vulneráveis, como as pessoas com deficiência; 4- 

promover a liberdade de expressão, a igualdade dos cidadãos, o pluralismo e a participação, o respeito à dignidade 

das pessoas e a proteção da infância; 5- promover a cultura e a educação aproveitando as potencialidades do 

audiovisual para colaborar no desenvolvimento e formação dos cidadãos, criando capacidade crítica entre os 

cidadãos; 6- oferecer informação com independência e imparcialidade; 7- impulsionar a participação efetiva 

fortalecendo a criatividade e conteúdos plurais e diversos, principalmente entre crianças e jovens, quem dão sentido 

à ação social individual e coletiva; 8- assegurar a independência editorial e de programão, a pluralidade e a 

diversidade de conteúdos para criar uma opinião pública crítica e criativa; 9- contribuir para o desenvolvimento 

cultural, artístico e educativo – formal e informal – das localidades onde estão inseridas e a produção de estratégias 

formais de educação massiva e à distância, sob controle das autoridades de educação pública; 10- prestar apoio, 

assistência e difusão à campanhas de interesse público, determinadas pelo poder executivo, organizações, 

instituições, empresas e sociedade civil em seu conjunto, sem prejuízo das campanhas próprias do Serviço de 

Comunicação Audiovisual; 11- promover a participação democrática. 
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desenvolver todos os elementos técnicos e tecnológicos a fim de abarcar todo o território nacional; 

g) promover a produção, coprodução, distribuição e exibição de audiovisuais, assim como a difusão 

de produções nacionais independentes e fomentar a difusão de produções nacionais independentes e 

fomentar o desenvolvimento da indústria audiovisual nacional; h) promover a colaboração e a 

produção latino-americana como indústria de encontro de valores comuns da região; i) A atuação do 

SPRTN deverá se encaixar nos princípios éticos da matéria; j) todos os compromissos que as 

distintas leis, decretos e resoluções estabeleceram para a Unidade Executora 024 “Servicio de 

Educación y Cultura”, podendo exercer todas as faculdades determinadas nos mesmos, pelo que 

toda remissão efetuada na normativa à unidade executora deverá entender-se efetuada pelo SPRTN.  

O artigo 152 define que a direção e a administração do SPRTN serão exercidas por um 

diretório, composto por presidente, vice-presidente e um vogal, a serem designados pelo poder 

executivo, de acordo com o artigo 187 da Constituição do Uruguai. O primeiro diretório será 

designado trinta dias após a vigência desta lei, sendo renovado a cada cinco anos, coincidindo com 

os mandatos presidenciais. Seus integrantes poderão exercer suas funções até que tomem posse seus 

substitutos. Os diretores da Rádio Nacional e da Televisão Nacional deverão ser convidados às 

sessões que celebrem o diretório do SPRTN, podendo participar com direito de voz e sem direito de 

voto. 

São atribuições do diretório, consoante o artigo 153: a) exercer a direção geral 

administrativa, técnica e fiscal, assim como o controle de todos os serviços a seu cargo; b) cumprir 

e fazer cumprir as disposições relativas aos serviços sob sua responsabilidade; c) elaborar e aprovar 

as políticas gerais que orientem desenvolvimento e funcionamento do SPRTN para efetivação dos 

compromissos e obrigações do organismo, estabelecidos na presente lei e sua regulamentação; d) 

administrar o patrimônio e os recursos do SPRTN; e) ser ordenador primário de gastos e 

pagamentos em conformidade com as normas vigentes na matéria; f) formular seus regulamentos  

internos e, em geral, realizar todos os atos jurídicos e operacionais destinados a alcançar seus 

compromissos; g) fixar tarifas e contrapartidas para seus serviços. A regulamentação estabelecerá 

tarifas e contrapartidas que requeiram aprovação do Poder Executivo; h) designar, promover, 

transferir, punir e destituir funcionários sob sua responsabilidade, respeitando normas e garantias 

estatutárias, podendo realizar as contratações que forem necessárias; i) contratar diretamente bens 

ou serviços, em conformidade com o disposto no artigo 33, do texto ordenado de contabilidade e 

administração financeira; j) designar diretamente o diretor da Rádio Nacional e o Diretor da 

Televisão Nacional, assim como exonera-los por resolução fundada, adotada por unanimidade de 

seus membros; k) aprovar os planos anuais de gestão dos meios, enviados pelos diretores da Rádio 
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Nacional e Televisão Nacional; l) Fiscalizar e vigiar seus serviços e formular as normas e 

regulamentos necessários para atingir seus compromissos; m) controlar a qualidade dos serviços 

próprios e contratados a terceiros; n) projetar o plano de salários, gastos e investimentos e enviá-lo 

ao poder executivo para aprovação; o) delegar atribuições por unanimidade de seus membros, 

podendo avocar por maioria simples os assuntos que foram objeto de delegação. 

Em atenção ao artigo 154, o presidente do SPRTN será o encarregado de executar e fazer 

executar as resoluções do Diretório. São também atribuições do presidente: a) convocar e presidir as 

reuniões do Diretório e informa-lo de todos os assuntos que possam interessar ao SPRTN; b) adotar 

as resoluções requeridas para o bom funcionamento e ordem interna do SPRTN e a prestação 

normal e regular de seus serviços, salvo as que sejam privativas do Diretório, conforme as normas 

constitucionais, legais, e as contidas no regulamento geral do organismo; c) preparar e submeter a 

consideração do Diretório os projetos de regulamentos, disposições, resoluções e outros atos que 

julgue convenientes para a boa prestação dos serviços de competência do SPRTN; d) ser ordenador 

secundário de gastos e pagamentos, com o limite do dobro do máximo das propostas vigentes para o 

organismo, sem prejuízo da competência para dispor gastos e pagamentos que possa ser atribuído a 

outros funcionários submetidos a hierarquia em conformidade com as normas vigentes; e) firmar e 

fazer publicar dentro dos cento e vinte dias corridos, após o encerramento do exercício e prévia 

aprovação do Diretório, o balanço anual, conforme o artigo 191 da Constituição do Uruguai. Ao 

final do artigo 154, um esclarecimento importante: os atos administrativos ditados pelo presidente 

podem ser motivo de recurso a serem julgados pelo Diretório, em conformidade com as normas 

constitucionais e legais vigentes. 

O artigo 155 define que a representação do SPRTN corresponde ao presidente, 

acompanhado do funcionário que seja determinado pelo Diretório. Em caso de ausência, vacância 

ou incapacidde do presidente, as funções do mesmo serão exercidas transitoriamente pelo vice-

presidente. Em sequência, o artigo 156 determina que o quórum para sessões do Diretório é de dois 

membros. A resoluções serão adotadas por maioria simples de votos, salvo em casos nos quais a lei 

ou o regulamento geral disponha a unanimidade de votos. Em atenção ao artigo 157, os membros do 

Diretório são pessoal e solidariamente responsáveis pelas resoluções votadas em oposição à 

Constituição do Uruguai, às leis e aos regulamentos. Ficam dispensados dessa responsabilidade: a) 

os presentes que fizerem constar em atas sua discordância com a resolução adotada e o fundamento 

que a motivou; b) os ausentes da sessão em que se adotou a resolução, sempre que façam constar 

em ata sua discordância na primeira oportunidade em que seja possível. Em ambos casos o 

presidente deverá ordenar que se remeta ao poder executivo, memorando da respectiva ata. 
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O diretor da Rádio Nacional e o diretor da Televisão Nacional serão designados pelo 

Diretório do SPRTN, mediante resolução adotada por unanimidade, vide artigo 158. No caso de não 

haver designação nos sessenta dias posteriores à constituição do Diretório, ou em caso de vacância 

definitiva no mesmo prazo, a designação poderá ser definida por maioria simples. Os diretores 

poderão ser exonerados mediante resolução fundada, por unanimidade do Diretório. A direção da 

Rádio Nacional e a direção da Televisão Nacional serão órgãos do SPRTN responsáveis por 

elaborar, para efeito de sua aprovação pelo Diretório, e executar os planos anuais de gestão dos 

meios sob sua direção. Uma vez aprovado o plano anual de gestão pelo Diretório do SPRTN 

poderão gerenciar as respectivas empresas, informando periodicamente o Diretório acerca das 

decisões tomadas, sempre em conformidade com os planos. 

Em atenção ao artigo 159, os membros do SPRTN, diretores da Rádio Nacional e Televisão 

Nacional não poderão ter vínculos diretos ou indiretos com empresa ou empreendimentos 

comerciais relacionados à Rádio, TV, Publicidade, comunicação ou similar, durante a gestão. Os 

integrantes do Diretório também devem observar as proibições dispostas nos artigos 200 e 201 da 

Constituição do Uruguai. Transgressões podem motivar inabilitação para ocupar cargos públicos 

por dez anos.  

O artigo 160 declara que as decisões dos membros do Diretório estarão sujeitas às 

disposições estabelecidas nos artigos 197 e 198 da carta magna daquele país. Já o artigo 161 repassa 

todos os bens e direitos que faziam parte do Serviço de Comunicação Audiovisual Nacional para o 

SPRTN, que assume também todas as dívidas e obrigações. De acordo com o artigo 162, são 

recursos do SPRTN: a) os frutos naturais e cíveis de seus bens; b) doações e legados que receba; c) 

transferências de ativos que realizem o Governo Central, Intendências Municipais ou qualquer outro 

órgão de Estado; d) pagamentos decorrentes de seus serviços e produtos; e) verbas resultantes de 

seu orçamento. 

Os artigos 163, 164, 165, 166 tratam respectivamente de doações, investimentos, prestação 

de contas e isenções fiscais referentes ao SPRTN. O artigo 167 declara de utilidade pública os bens 

necessários para que se cumpram seus objetivos, enquanto o 168 trata do pessoal transferido dos 

Serviços de Comunicação Audiovisual Nacional para o SPRTN. A seguir são dispostos os princípios 

que regem a administração, vide artigo 169: a) imparcialidade; b) legalidade; c) dever de ofício; d) 

verdade; e) economia, celeridade e eficácia; f) informalidade em favor do administrado; g) 

flexibilidade, materialidade e ausência de ritualismos; h) delegação material; i) devido 

procedimento; j) contradição. k) boa fé, lealdade e presunção de verdade, salvo prova em contrário; 

m) gratuidade. 
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O capítulo três discute a Comissão Honorária Assessora do Sistema Público de Rádio e 

Televisão Nacional, criada pelo artigo 170. Dela fazem parte, conforme o artigo 170: representante 

dos trabalhadores do SPRTN, representante do Plenário Intersindical de Trabalhadores – Convenção 

Nacional de Trabalhadores, representante da Universidad de la República, dois representantes da 

sociedade civil que trabalhem com temas vinculados aos compromissos do SPRTN, um 

representante não legislador designado pela Assembléia Geral, um representante do Instituto 

Nacional da Criança e do Adolescente do Uruguai, um representante da Associação Uruguai de 

Imprensa, um representante dos cidadãos, um representante do congresso de prefeitos, todos estes 

com seus respectivos suplentes. O presidente da Comissão Honorária Assessora será designado 

pelos membros, por maioria absoluta. São compromissos da Comissão, em consonância com o 

artigo 172: a) assessorar o SPRTN; b) receber, gerenciar e analisar as reclamações individuais ou 

coletivas realizadas pelo público quanto à programação; c) propor ao Diretório do SPRTN 

modificações devidamente justificadas; d) propor ao Diretório do SPRTN normativa para os meios 

de comunicação audiovisual; e) formular e aprovar seu regulamento interno. Em atenção ao artigo 

173, cabe ao Diretório fazer a convocatória para cria a Comissão, bem como prover investimentos e 

pessoas para garantir o funcionamento do órgão. 

O título IX versa sobre a Comunicação Comunitária nos meios audiovisuais, que, em caso 

de utilizarem o espectro radioelético, serão outorgados em conformidade com a lei 18.232/2007, 

vide artigo 174. As referências à Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, Ursec, feitas 

nos artigos 12 e 17, letras d) e g) da lei 18.232 se considerarão realizadas pelo Conselho de 

Comunicação audiovisual, de acordo com o artigo 175. 

O título X estabelece infrações e sanções. O primeiro capítulo discorre a respeito das 

infrações, cabendo ao Estado por meio do Judiciário, do Executivo, da Ursec ou do Conselho de 

Comunicação Audiovisual a supervisão e poder de impor sanções, vide o artigo 176. As infrações 

podem ser leves, graves ou muito graves, conforme artigo 177. As infrações muito graves122 são 

                                                 
122 a) prestar serviços audiovisuais sem autorização ou licença; b) delegar a prestação do serviço, vide artigos 100 e 101; 

c) o descumprimento dos requisitos para ser titular de serviços de comunicação audiovisual ou a caracterização de 

incompatibilidades previstas na lei; d) descumprimento das limitações à titularidade estabelecidas nos artigos 53 e 54 da 

presente lei, com prévia advertência; e) falsificação dos requisitos exigidos para obter autorização ou licença; f) 

transferência da titularidade do serviço, do canal, de ações, quotas ou licença sem autorização do poder executivo; g) 

não haver instalado ou iniciado as emissões dentro do prazo; h) suspensão de transmissões sem justificativa adequada, 

durante 30 dias; i) difusão de sinais de Rádio e TV quando a inscrição no Registro de Serviços de Comunicação 

Audiovisual for cancelada; j) negar ou impor dificuldades à fiscalização; k) reiteração de infrações graves num prazo de 

três anos; l) transmitir programação violando o direito de não discriminação estabelecido no artigo 28 da presente lei, e 

a proteção ao direito das crianças e adolescentes estabelecido em lei; m) falta grave reiterada ou mantida com os 

compromissos e obrigações assumidos ao obter licença ou autorização, recebendo intimação da autoridade competente; 

n) descumprimento reiterado dos conteúdos mínimos da indústria audiovisual; ñ) descumprimento reiterado da 

obrigação de difundir campanhas de bem público ou cadeias oficiais; o) descumprimento reiterado das resoluções 

vinculantes das autoridades em exercício de suas competências; p) não responder requerimentos de informação das 
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enumeradas no artigo 178. Por sua vez, o artigo 179 esclarece quais são as infrações graves123.  

Em adequação ao artigo 180, são infrações leves ações e omissões não tipificadas como 

graves ou muito graves, sempre que não impliquem em prejuízos graves aos direitos fundamentais 

protegidos na presente lei.  

O segundo capítulo do título X descreve as sanções impostas aos titulares, a enumeradas no 

artigo 181: a) observação; b) advertência; c) confisco de elementos usados para cometer a infração 

ou dos bens detectados na infração; d) multa; e) suspenção de até noventa dias, em caso de 

infrações muito graves; f) revogação da concessão, autorização, licença ou registro, conforme artigo 

183 desta lei. As multas serão graduadas, atendendo aos critérios fixados no artigo 181: a) 

gravidade das infrações anteriormente cometidas; b) prejuízo econômico e repercussão social, 

relacionada com audiência; c) benefícios obtidos pelo infrator em decorrência da infração. As 

multas poderão custar no máximo 10 mil Unidades Reajustáveis.  

Atendendo ao artigo 183, autorizações ou licenças poderão ser revogadas por: a) 

descumprimento dos requisitos exigidos para ser titular, ou quando não forem atendidos no prazo 

determinado; b) falsificação dos requisitos para autorização ou licença; c) incompatibilidades 

cometidas pelo titular ou titulares com controle societário; d) transferência de titularidade sem 

previa autorização do Poder Executivo; e) infração muito grave, quando houver cometido uma ou 

mais infrações graves no prazo de um ano; f) não iniciar transmissões dentro do prazo fixado ao 

outorgar autorização ou licença; g) suspensão das transmissões, sem motivo de força maior 

devidamente justificado, durante trinta dias dentro de um ano; h) não oferecer garantia quando 

exigido; i) descumprimento grave continuado ou reiterado dos compromissos e obrigações 

assumidos ao obter autorização ou licença. Transmitir programação sem estar autorizado é passível 

de multa e confisco de equipamentos. 

O artigo 184 determina que as penalidades aos serviços de comunicação audiovisual serão 

públicas, enquanto o artigo 185 explica que as sanções devem seguir o devido processo e a 

                                                                                                                                                                  
autoridades competentes. As condutas serão consideradas reiteradas quando repetidas em três ou mais vezes, em três 

anos desde a última infração. 
123 a) não pagar taxas e tributos obrigatórios; b) descumprir obrigações de registro ou falsear dados, quando não for 

infração muito grave; c) o descumprimento de obrigações assumidas ao receber autorização ou licença, quando não 

constitua infração muito grave; d) violação das obrigações relacionadas a Direitos Humanos estabelecidas nesta lei, 

quando não se caracterize infração muito grave; e)  violações das obrigações relativas a promoção do audiovisual 

nacional, quando não constituir infração muito grave; f) transmitir programação quando o titular não tenha se registrado 

ou tenha inscrição cancelada, quando não for infração muito grave; g) não responder a pedido de informação das 

autoridades em exercício de suas competências; h) descumprir resolução das autoridades em exercícios de suas 

competências; i) cometer infração leve em até um ano após ter sido notificado por duas ou mais infrações de qualquer 

gravidade; j) o descumprimento dos conteúdos mínimos da promoção da indústria audiovisual, quando não for falta 

muito grave; k) não veicular campanhas de interesse público ou cadeias oficiais; l) adotar práticas anticompetitivas; m) 

não oferecer garantias obrigatórias. 
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razoabilidade. Já o artigo 186 estabelece que infrações muito graves prescrevem em seis anos, 

graves em três e leves em um ano. 

O título XI define custos por licença ou uso de espectro. Os titulares de serviços por 

assinatura devem pagar anualmente a renovação da licença, correspondente à 2,10 unidades 

indexadas por assinante por mês, conforme o artigo 187, com recursos revertidos para o Fundo de 

Promoção do Setor de Comunicação Audiovisual. 

Em relação ao uso do espectro, no artigo 188, reafirma-se a legislação anterior – artigo 94 da 

lei 17.296/2001 e artigo 142 da lei 18996/2012 – ao determinar que serviços de radiodifusão 

comercial pagarão uma tarifa mensal pelo direito de usar este bem público124.      

O artigo 189, abrindo o título XII das disposições transitórias, discute as normas 

anticoncentração, afirmando que os titulares com licenças ou autorizações excedentes deverão 

transferi-las para não exceder os limites estabelecidos. O prazo para esta transição é de quatro anos 

a partir da vigência desta lei. Já o artigo 190 refere-se às incompatibilidades descritas no artigo 56, 

que devem ser sanadas em até 12 meses, ou das vedações relativas às letras d) e f) do artigo 105, 

que podem ser sanadas em até quatro anos. 

Já o artigo 191 disserta sobre os canais de Rádio e TV que superem limites estabelecidos no 

artigo 59, os quais terão no máximo 12 meses para adequação. Este processo será conduzido pelo 

Conselho de Comunicação Audiovisual. Caberá também ao Conselho de Comunicação Audiovisual, 

vide artigo 192 – criar cronograma para que sejam atendidas as exigências dos artigos 60 e 61 da 

presente lei, considerando localização geográfica, população atendida e o tipo de serviço. Tal 

cronograma deve ser pensando para no máximo dois anos. 

Atendendo o artigo 193, os serviços de Televisão por assinatura terão prazo de 12 meses 

para cumprir o que determina o artigo 116 desta lei. Seguindo o artigo 194, tornam-se caducas as 

autorizações para radiodifusão e concessões de canal que foram expedidas em caráter provisório, na 

promulgação da lei. O poder executivo outorgará novas autorizações, concessões e designações com 

prazos estabelecidos no artigo 125 desta lei. O Conselho de Comunicação Audiovisual publicará os 

índices temáticos dos projetos comunicacionais a serem apresentados pelos serviços com 

autorizações vigentes, 90 dias após a vigência desta lei. Estes serviços terão noventa dias para 

apresentar seus projetos comunicacionais, que serão considerados no processo de renovação. Ficam 

fora destes critérios, as autorizações, concessões e designações de canal que tenham sido outorgadas 

com prazo, assim como as autorizações, concessões e designações de canal para serviços de 

Televisão aberta analógica. Estas caducarão quando cessarem as transmissões de TV aberta 

                                                 
124 Vale observar que as taxas cobradas às empresas variam de acordo com o público potencial atendido, de acordo com 

o censo populacional. 
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analógica. 

O artigo 195 faz menção à Classificação Indicativa das obras audiovisuais, que deverá ser 

sistematizada pelo Conselho de Comunicação Audiovisual em articulação com o Instituto da 

Criança e Adolescente do Uruguai. Já o artigo 196 se refere às frequências que já estão sendo 

utilizadas para transmissão, os quais deverão se apresentar para registro, de acordo com artigo 136 

da presente lei, em prazo delimitado pelo Conselho de Comunicação Audiovisual. 

Em concordância com o artigo 197, os serviços de radiodifusão em Rádio do interior 

uruguaio deverão entrar em conformidade com o tempo destinado à publicidade num prazo de três 

anos, adequando-se ao artigo 139 da presente lei. Durante a transição, poderão transmitir no 

máximo vinte minutos de publicidade a cada hora de transmissão. Já o artigo 198 decide continuam 

em atividade os atuais órgãos de fiscalização, enquanto não for efetivado o Conselho de 

Comunicação Audiovisual. 

Por sua vez, declara o artigo 199 que enquanto não se sancione o primeiro orçamento para o 

SPRTV criado por esta lei, a fonte orçamentária será a unidade executora 024 “Serviço de 

Comunicação Audiovisual Nacional”. Enquanto não for definido o Diretório do SPRTN, os 

diretores do Serviço de Comunicação Audiovisual permanecem em suas funções, assim como 

regulamento geral e normativa sobre sancionamento e organização interna do órgão. 

Finalmente, chegamos ao título XIII, que apresenta as disposições finais. O artigo 200 

revoga os decretos-leis 14.670/1977, 15.671/1984 assim como os artigos 15 e 16 da lei 18.232/2007 

e todas as disposições contrárias à presente lei. As isenções tributárias genéricas dispostas por 

outras leis não se aplicam à presente legislação, salvo previsão específica, em atenção ao artigo 201. 

Cabe ao poder executivo regulamentar a presente lei em até 120 dias após a publicação no Diário 

Oficial, vide artigo 202.   

Antes, durante e até mesmo depois da aprovação, a insatisfação dos conglomerados se fez 

notar nas páginas de diversas publicações. Foi o que verificaram Gelvez e Gomez125 (2016), no 

artigo intitulado Un revólver em la nuca del periodismo independiente, no qual analisaram a 

cobertura jornalística acerca da lei. Os pesquisadores estudaram o jornal El Pais do Uruguai, 

classificando 78,2% dos textos como contrários a lei, 19,1% neutros e apenas 2,7% favoráveis. O 

título faz alusão a um editorial do El País de 24/12/2014, no qual se parafraseava o ex-presidente 

Julio María Sanguinetti:  

 

“La defensa de la libertad de expresión, tan cara para nuestros primeros 

constituyentes, hoy se encuentra en peligro ante un avance retrógrado de 

                                                 
125 Acesso em 15/08/2016, disponível em: <http://brecha.com.uy/revolver-la-nuca-del-periodismo-independiente/>.  
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concepciones extremistas” en una ley que “busca indisimuladamente poner una 

espada de Damocles sobre la cabeza de los médios. (GELVEZ; GOMES, 2016, não 

paginado).  

 

 O tom alarmista e uso de termos pejorativos, sem abrir espaço ao contraditório, marcou a 

cobertura na publicação e o exemplo foi replicado em outros discursos midiáticos.  

 
La cobertura periodística del debate sobre la propuesta del Poder Ejecutivo para 

reformar la legislación sobre la radio y la televisión en el principal diario del país 

merece una especial atención: sus directores y responsables editoriales están 

relacionados con los dueños de las empresas de comunicación audiovisual 

reguladas por la Lsca que se han opuesto públicamente a la norma y que, incluso, 

han presentado recursos de inconstitucionalidad en su contra. Los apellidos de los 

dueños de El País (Scheck, Beltrán, Aguirre, Rodríguez Larreta) se repiten entre 

quienes son accionistas de Canal 12 y de la tevé por cable Nuevo Siglo, de 

Montevideo. Forman parte de un entramado de empresas y familias que configuran 

desde hace muchos años un oligopolio en el mercado televisivo en Uruguay, que ha 

llegado a concentrar más del 60 por ciento de la cantidad de abonados en 

Montevideo y del 95,5 por ciento de la televisión abierta a nivel nacional (en 

audiencia y facturación). (GELVEZ; GOMES, 2016, não paginado).  

  

 

 Esta oposição veemente foi motivada pela ameça que a lei representa para interesses 

consolidados há décadas no país. Os sobrenomes dos articulistas servem para indicar as famílias 

afetadas pela possibilidade de disciplinar a propriedade dos meios, dentro de parâmetros 

republicanos.  

 
La nueva ley significaba un cambio en los privilegios detentados por estos medios 

por decenas de años: tener plazos en las concesiones en lugar de permisos eternos, 

la obligación de pagar por el uso del espectro, la gratuidad de la publicidad 

electoral y de las campañas de bien público, entre otras. Es conocido, además, que 

uno de los principales objetivos de la Lsca es prevenir y limitar los monopolios y 

oligopolios en la radio y la tevé. (GELVEZ; GOMES, 2016, não paginado)  

 

 Importante lembrar: a oposição à normas que estabelecem parâmetros para a regulação não 

se dirigiu apenas aos debates e às conjunturas nacionais. Veiculos de linha editorial conservadora 

também repudiaram as experiências democratizantes ocorridas nos demais países, independente de 

que estivessem fundamentadas em leis internacionais. 

 

Así, la posición editorial de El País fue explícita y fuertemente contraria a la 

iniciativa legal. Todos sus editoriales referidos al tema (por ejemplo firmados por 

Washington Beltrán, Julia Rodríguez Larreta o Martín Aguirre) fueron en 

contra. “Su finalidad última, evidentemente, copiando los malos ejemplos de la 

región, es procurar ejercer el control político sobre los medios de comunicación, 

en particular las radios y la televisión”, dice uno de los editoriales y es la tónica 

predominante. (GELVEZ; GOMES, 2016, não paginado).  
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 Fica explicita a preocupação de que ideias, debates e leis contrárias aos oligopólios fossem 

disseminadas pela América Latina, da mesma forma que acontecera com políticas sociais, 

posicionamentos nas relações internacionais e outras decisões notáveis. Isto evidencia a forte 

resistência conservadora, até mesmo em relação a prerrogativas recomendadas por organismos 

internacionais reconhecidos. 
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7. COMPARAÇÕES ENTRE AS LEIS: ANÁLISE INTERPRETATIVA 

 

 

7.1 DEMOCRACIA E REGULAMENTAÇÃO: DO SONHO ÀS COISAS 

 

 Neste capítulo, aprofundaremos nossos estudos sobre a LSCA argentina, a 12.485 brasileira 

e a LSCA uruguaia. A partir das análises descritivas feitas nos capítulos três, quatro e cinco, 

avançaremos para uma interpretação comparativa. Também trataremos da comparação com estudos, 

relatórios, recomendações e paradigmas internacionais. Após descrever os dispositivos com certo 

detalhamento, é necessário considerar o contexto no qual foram criados, fundamentos comuns, bem 

como as diferenças em relação ao objeto, as perspectivas e os obstáculos para a efetivação.  

Antes de passar à interpretação das leis, voltaremos às relações entre democracia e mídia, 

para consolidar nossa compreensão. Seja de forma sutil, seja de forma mais explícita, é considerável 

a influência das decisões tomadas no Brasil, na Argentina e no Uruguai, tanto no Mercosul, quanto 

na América Latina. Esta parte do continente foi vista em seu conjunto como área de influência da 

esquerda nos primeiros anos do terceiro milênio, o que teve certa repercussão mundial. Imperativo 

destacar que os três países estudados conservam relação muito próxima e que as propostas de 

regulação em um animaram o debate público nos demais, repercutindo nas discussões legislativas, 

em projetos do executivo, nos movimentos sociais e até entre os segmentos empresariais. Conforme 

discutimos nos capítulos anteriores, o debate acerca da comunicação democrática não é recente: 

ganhou impulso na luta contra as ditaduras e no período em que ocorreu a retomada de condições 

democráticas. 

Entretanto, a hegemonia conservadora na mídia vem sendo criada desde as primeiras 

experiências de imprensa nestes países. Desde que o Rádio se tornou um meio dominado pelo 

modelo comercial, podemos notar a estruturação de grandes grupos. Este modelo foi determinante 

ainda nas décadas de 1950 e 1960, quando grupos econômicos tomaram a iniciativa de controlar as 

emissoras de TV. A lógica de continuidade (SOUZA, p. 317, 2015) marcou o ambiente institucional 

da TV aberta no Brasil, tanto do ponto de vista formal quanto informal. Esta mesma lógica, ainda 

que com nuances importantes, influenciou o ambiente na Argentina e no Uruguai, mesmo antes que 

os militares eliminassem as garantias democráticas mínimas. Posteriormente, com a retração da 

influência militar, a conservação da ordem prevaleceu nas comunicações. 

Empregaremos o termo redemocratização com ressalvas, pois conduz a algumas ideias 

equivocadas, nas quais habitam interpretações perigosas. A palavra sugere que antes das ditaduras 
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existiam democracias plenas nos três países; também abre margem para o entendimento de que a 

transição foi plenamente eficaz, restaurando a condição perfeita. Aqui adotaremos um conceito de 

democracia que vai além do formalismo em prejuízo da essência, que sacrifica os valores 

fundamentais da igualdade e da liberdade: assumiremos o conceito de democracia radical – em 

sintonia com Ellen Wood (2011) – ancorada numa democracia econômica, isto é, formas de 

organização produtiva nas quais a participação e a igualdade sejam valorizadas em arranjos 

flexíveis.  

 

(...) o mercado capitalista é um espaço político, assim como o econômico, 

um terreno não apenas da liberdade e escolha, mas também de dominação e 

coação. Quero agora sugerir que que a democracia precisa ser repensada 

não apenas como categoria política, mas também como categoria 

econômica. Não estou sugerindo apenas uma “democracia econômica” 

entendida como maior igualdade na distribuição. Estou sugerindo 

democracia como um regulador econômico, o mecanismo acionador da 

economia. (WOOD,2011, p. 06). 

 

 Em outras palavras cabe à democracia alcançar o mercado, ao contrário do que se vê na 

atualidade. No caso específico da comunicação, é evidente a submissão absoluta do jornalismo e do 

entretenimento a um mercado sob extrema concentração da propriedade em diversos níveis e sob 

severo controle político. Neste sentido, mecanismos de desconcentração servem para reordenar a 

economia do audiovisual, possibilitando novas formas de organizar a produção, abrindo margem 

para a colaboração, mais horizontais. Processos mais abertos e democráticos de produção 

audiovisual facilitam a criação de conteúdos mais diversificados, que dialoguem com a própria 

diversidade inerente à sociedade. 

 Se qualquer atividade econômica acarreta em si mesma algum traço político, o Audiovisual 

e a TV têm essa característica potencializada em suas relações de produção e também quando 

influenciam a audiência, ajudando disseminar uma série de outros produtos e serviços.  

 

Um bom ponto de partida é a associação livre de produtores diretos (que não 

se limita a incluir trabalhadores manuais ou pessoas diretamente envolvidas 

na produção material) proposta por Marx. É claro que o melhor local para 

começar a busca de um novo mecanismo econômico é a própria base da 

economia, na organização do trabalho. Mas a questão não é somente a 

organização interna das empresas; e mesmo a reapropriação dos meios de 

produção pelos produtores, ainda que condição necessária, não seria 

suficiente, pois a posse permanece dependente do mercado e sujeita aos 

velhos imperativos. A liberdade de livre associação implica não somente a 

organização democrática, mas também a emancipação das coações 
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“econômicas” desse tipo.  (WOOD,2011, p. 37) 

 

Não se trata de referendar economicismos, e sim de tomar o conceito sob uma abordagem 

aprofundada, numa convergência entre o político, o social e o econômico, tendo como horizonte o 

contínuo reconhecimento dos Direitos Humanos. Partindo de requisitos mais ambiciosos, 

destacamos que a Democratização Midiática não é um elemento acessório, mas um fundamento da 

própria democracia, tão importante quanto outros citados nos capítulos iniciais. Democratização 

Midiática depende de: 

- Liberdade de comunicação, incluindo o uso crítico e autônomo da mídia; 

- Liberdade de informação, com amplo acesso a fontes plurais e diversificadas; 

- Efetivação de mecanismos legais que impeçam a formação de oligopólios e monopólios, 

bem como meios para desconcentração de propriedade; 

- Adoção de critérios isonômicos, transparentes e democráticos, na distribuição de 

concessões, autorizações e permissões, preservando espaços para movimentos sociais, escolas, 

universidades, comunidades, LGBTs e povos tradicionais. 

- Definição de fontes para investimento publicitário ou financiamento de produtos, 

empreendimentos, canais e plataformas midiáticas, que sejam acessíveis, distribuídos sob critérios 

justos, desconcentrados e impessoais; 

- Garantia da neutralidade e do caráter público do espectro radioelétrico, das redes 

telefônicas e da própria Internet, independente da forma como são geridas as empresas que 

usufruem destes meios. 

- Pluralidade na mídia em diferentes dimensões: religiosa, cultural, étnica, política.  

- Alfabetização midiática, estimulando uso crítico, cidadão e proativo dos meios. 

  

 Neste sentido, a oposição sistemática ou o simples desprezo à Democratização Midiática 

pelos conglomerados nos três países estudados não surpreende, por se contrapor a interesses 

hegemônicos. Isto ajuda a explicar o baixo engajamento destes no debate, ou ainda, quando grandes 

empresas de comunicação se veem obrigadas a participar, a firme oposição com pouco espaço para 

o contraditório. Vale lembrar que grande parte dos conglomerados de comunicação oscilaram entre 

a conivência e a adesão sem pudores às ditaduras no Cone Sul. 

 Em face destas e de outras contradições, pode parecer que consolidar processos destinados à 

democratização midiática é uma aventura fadada a fracassos. Como existe uma relação de 

reciprocidade e interdependência entre democracia plena e mídia democrática, há um impasse na 

reivindicação de uma mídia democrática sem avançar na democratização como um processo amplo 
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e generalista. Este processo sofre com ameaças e retrocessos, em função das deficiências 

estruturais, vistas não só na América como em outros continentes. Até na Europa, verifica-se forte 

desencanto com a experiência democrática. De acordo com informe produzido pelo 

Latinobarometro em 2016, o descrédito é considerável nesta porção do continente: 

 
Por cuarto año consecutivo el apoyo a la democracia no mejora, al registrar una 

baja de dos puntos porcentuales5 desde 2015, llegando al 54% en 2016. El apoyo a 

la democracia en América Latina tiene tres puntos bajos en estos 21 años en que 

Latinobarómetro ha medido este indicador: la crisis asiática en 2001, cuando 

alcanzó el 48%; y en 2007 y 2016 con un 54%. Al mismo tiempo, quienes se 

declaran indiferentes al tipo de régimen aumentan a su techo desde 1995, llegando 

al 23%, con tres puntos porcentuales de aumento desde 2015. Mientras tanto, los 

que apoyan el autoritarismo alcanzan al 15%, un punto porcentual menos que en 

2015. Se podría concluir que “el paciente está delicado con algunas recaídas”. 

(LATINOBAROMETRO, 2016, p. 8) 

 

 

Contudo, quando traçamos um panorama histórico de longa duração, é possível perceber de 

outra maneira. Sem constituir uma sequência inexpugnável de conquistas lineares, o que se verifica 

quanto à democracia é um acúmulo de avanços, intercalado por momentos de retrocessos, ao longo 

dos últimos duzentos anos, de acordo com Losurdo (p. 295, 2004). Estes avanços não podem ser 

tratados como uma consequência da livre e espontânea evolução do liberalismo em democracia, “e 

em democracia cada vez mais ampla e mais rica (Losurdo, p.9, 2004)”. Talvez esta ignorância 

histórica não seja casual. A sociedade e a mídia demonstram dificuldade em avaliar corretamente a 

modernidade, vislumbrando corretamente como as ideias se tornaram efetivas. 

 

Da democracia como hoje a entendemos, faz parte em qualquer caso o sufrágio 

universal, cujo advento foi por muito tempo impossibilitado pelas cláusulas de 

exclusão estabelecidas pela tradição liberal em detrimento dos povos coloniais e de 

origem colonial, das mulheres e dos não proprietários. E estas cláusulas foram por 

muito tempo justificadas, assimilando os excluídos a “bestas de carga”, a 

“instrumentos de trabalho”, a “máquinas bípedes” ou, na melhor das hipóteses, a 

“crianças”. O mito hoje dominante também quer fazer crer que democracia e livre 

mercado capitalista se identificam. Na realidade, durante séculos, o mercado do 

Ocidente liberal comportou a presença da chattel slavery, da escravidão-

mercadoria: os antepassados dos atuais cidadãos negros foram, no passado, 

mercadorias a ser vendidas e compradas, e não consumidores autônomos. 

(LOSURDO, 2004, p.9). 

 

Há séculos, as pessoas a quem se negou a igualdade política vem lutando por 

reconhecimento no espaço público. A memória social nem sempre tratou estas batalhas com a 

devida consideração, e o esquecimento teve finalidades ideológicas. O sufrágio feminino, os 

direitos políticos de imigrantes e negros demoraram a ser assimilados, após anos de lutas, nem 
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sempre de forma pacífica. O voto não era a única prerrogativa exclusiva de homens brancos e 

dotados de recursos: criar partidos, postular candidaturas e ainda publicar a sua visão da realidade 

foram liberdades para poucos.  

Quando mais pessoas conseguiram votar e criar partidos, foi necessário adotar novos 

expedientes para a manutenção da ordem excludente. O conceito de bonapartismo, discutido por 

Losurdo a partir de Marx, é relevante para dissertar sobre estes aspectos: o termo faz alusão a 

governos autoritários, que chegam ao poder com o apoio massivo das elites econômicas. O termo se 

refere a Luis Bonaparte, alçado à condição de líder para evitar a formação de governos populares. 

Uma estratégia em que as instituições do Estado parasitam a democracia contra o povo. Um 

salvador da ordem conservadora. Para Losurdo, variações mais robustas ou mais brandas deste 

fenômeno se repetiram no século passado. 

 

O século XX se abre e conclui com duas vitórias do bonapartismo soft (...). 

Convém determo-nos em algumas características do regime político em 

questão, retornando por um momento a Le Bon, que depois de ter 

sublinhado a emotividade e irracionalidade das multidões, propõe como 

antídoto ao sufrágio universal um regime cesarista capaz de fazer uso 

inteligente de uma propaganda absolutamente destituída de argumentos 

racionais e desenvolvida segundo o modelo de publicidade comercial. 

(LOSURDO, 2004, p. 294) 

  

 

 Portanto, temos duas interpretações conservadoras que nos chamam a atenção. A primeira 

que vê na democracia um regime falho a ser rejeitado integralmente, porque as multidões são 

incapazes de tomar decisões que não sejam passionais. A segunda defende que se deve tutelar as 

massas, dirigi-las para o caminho correto da ordem e do progresso. As respostas das elites 

econômicas oscilam entre negar a democracia ou fazer um uso oportunista dela, chamando o povo 

apenas para referendar decisões previamente acertadas entre os verdadeiros eleitores. 

 

Para Schumpeter, trata-se de registrar de uma vez por todas, o “duro golpe” 

que o sociólogo francês, demonstrando a irracionalidade das multidões, do 

que deveria ser o sujeito da soberania popular, desferiu nos pressupostos que 

estão “na base da teoria clássica da democracia” (schumpeter, 1964, p. 245). 

(...) Sempre segundo Le Bon (1980, p. 83), “as multidões que entram em 

greve o fazem muito mais para obedecer a uma palavra de ordem do que 

para obter um aumento de salário”; por outro lado, é o próprio sociólogo 

francês quem sublinha criticamente que “o fato de se associarem” e 

organizarem em sindicatos “permitiu às multidões ter uma idéia, se não 

muito correta, pelo menos muito precisa dos próprios interesses e de tomar 

consciência da própria força”. Mas, afinal, qual é a alternativa à 
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irracionalidade das multidões? Certamente, não é constituída pelos 

intelectuais, os quais, para Le Bon, os quais, para Le Bon, como antes para 

Constant, são destituídos de senso prático, cheios de ressentiment em face 

das classes superiores e propensos a seguir quimeras e utopias, e, portanto, 

constituem um elemento a mais de perturbação passional da vida política. 

(LOSURDO, 2004, p. 295-296) 

 

 

 Entre a massa irracional e a intelectualidade movida pela mágoa, sob este argumento, temos 

uma sociedade que pede por líderes que salvem a multidão de si mesma, mantendo a sociedade e a 

economia em ordem. 

 

Uma vez derrubado o monopólio dos direitos políticos detido pelos 

proprietários (os únicos segundo a tradição liberal clássica, capazes de dar 

garantias de racionalidade e maturidade política), só resta entregar-se aos 

líderes de que fala Bagehot, ou aos “césares” a que faz referência o 

sociólogo francês, isto é, aqueles que, num caso e no outro, são 

explicitamente chamados não só a explorar, mas também a alimentar a 

irracionalidade, agitando algum “vago sonho de glória” através de uma 

insistente campanha no país que veja a participação de “milhares de 

oradores”, ou, melhor ainda, recorrendo a uma obsessiva “repetição” 

segundo o modelo de uma publicidade comercial onipresente. (LOSURDO, 

2004, p. 295-296) 

 

 

Neste ponto, temos os problemas da publicidade e da esfera pública constituída sob a 

intermediação da mídia. O poder de tornar público um assunto, uma opinião, ou mesmo uma pessoa 

faz com que a mídia um papel determinante.  

 

De nossa parte, teremos que investigar, sobretudo, as relações de poder 

criadas pelo fato específico de que a imprensa torne públicos determinados 

temas e questões. O público tem, para a obra científica, uma importância 

distinta e sensivelmente menor do que, por exemplo, para o trabalho de um 

ator ou de um diretor de orquestra. Dia a dia esse comentário se desvanece. 

O fato do público é especialmente significativo em tudo que concerne às 

páginas culturais: em certo sentido, o crítico de teatro e também o de 

literatura é aquela pessoa que, dentro do jornal, pode, com a maior 

facilidade, criar e destruir existências. Não obstante, em cada seção do 

jornal, começando pela seção política, essa relação de poder é extremamente 

diferente. Os contatos dos jornais com os partidos, aqui e em outros países, 

seus contatos com o mundo dos negócios, com todos os inumeráveis grupos 

e pessoas que influem na vida pública e são influenciados por ela, supõem 

um campo impressionante para a investigação sociológica, explorado até 

agora somente em alguns de seus elementos. (WEBER, 2005, p. 15-16) 
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 Cabe analisar que esfera pública a mídia ajuda a construir, se uma esfera que contempla 

multiplicidade de vozes ou uma esfera da concordância, na qual a voz dos poucos proprietários 

dirige as vozes dos comunicadores contratados para abafar as dissonâncias, ocultando as diferenças. 

 

 

Se consideramos a imprensa em termos sociológicos, o fundamental para 

toda discussão é o fato de que, hoje em dia, a imprensa é necessariamente 

uma empresa capitalista e privada que, ao mesmo tempo, ocupa uma 

posição totalmente peculiar, posto que, ao contrário de qualquer outra 

empresa, tem dois tipos completamente distintos de “clientes”: os primeiros 

são os compradores do jornal e estes compõem-se ou de uma massa 

majoritária de assinantes ou de uma massa majoritária de compradores 

individuais – uma diferença cujas conseqüências infundem à imprensa dos 

diferentes países um caráter decisivamente distinto – ; os segundos são os 

anunciantes, e entre esse leque de clientes produzem-se as inter-relações 

mais curiosas. É certamente importante, ao se perguntar, por exemplo, se um 

jornal tem muitos anunciantes, saber se tem muitos assinantes e, em menor 

medida, também o inverso. Porém, não é apenas o papel que os anunciantes 

jogam de cara no orçamento da imprensa, papel, como se sabe, muito mais 

decisivo que o dos assinantes, senão o que poderia ser formulado da 

seguinte forma: um jornal não pode nunca ter demasia dos anunciantes, mas 

– e contrariamente ao que sucede a qualquer outro vendedor – pode chegar a 

ter demasiados compradores. (WEBER, 2005, p. 16) 

 

O jornal no passado foi determinante na criação de um novo espaço público e ao mesmo 

tempo sofre influência desse novo espaço público, na audiência, nos conteúdos e nas relações 

econômicas. Hoje, em lugar dos impressos, temos a TV, o Audiovisual e a Internet, que vem 

absorvendo estes e outros meios, que pautam o que as pessoas pensam, comentam e falam. 

Entretanto, chama atenção o quanto as decisões sobre os assuntos que ganharam maior visibilidade 

e serão os mais discutidos são tomadas por poucas pessoas. Se temos uma esfera pública que resulta 

dos interesses, das necessidades, opiniões e decisões de poucos – majoritariamente, homens, 

brancos, muito ricos, tributários de uma cultura conservadora e heteronormativa – temos na verdade 

uma esfera pública contra interesses públicos. Trata-se de uma ordem antipopular, antidemocrática, 

oposta a todo tipo de igualdade e uma ameaça concreta às liberdades e aos Direitos Humanos.  

 

Mas sigamos adiante: Uma das características das empresas editoras de 

imprensa é, hoje em dia, sobretudo, o aumento da demanda de capital. A 

questão é, e esta questão não foi resolvida ainda na atualidade, os peritos 

mais informados discutem sobre o tema: em que medida essa crescente 

demanda de capital significa um crescente monopólio das empresas 

jornalísticas existentes. Talvez dependa das diferentes circunstâncias. 

Mesmo descontando-se a influência da crescente demanda por capital, 
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acontece que a situação de monopólio dos jornais já existentes parece 

encontrar-se em diferentes níveis, dependendo da venda basear-se 

normalmente em assinaturas ou na venda direta como no estrangeiro, onde o 

indivíduo pode escolher a cada dia um jornal distinto do que comprou no dia 

anterior. Desse modo – pelo menos parece assim à primeira vista – facilita-

se o aparecimento de novos diários. Talvez. É um assunto a ser investigado 

e que deveria unir-se à reflexão sobre a crescente demanda de capital e suas 

correspondentes influências para responder à seguinte pergunta: Esse 

crescente capital fixo significa também um aumento de poder que permite 

moldar a opinião pública arbitrariamente? Ou pelo contrário, como se 

afirmou sem que se pudesse demonstrar satisfatoriamente — significa uma 

crescente sensibilidade por parte das distintas empresas diante das 

flutuações da opinião pública? (WEBER, 2005, p. 18) 

 

 

Da mesma forma que a economia se submeteu ao capitalismo financeiro em detrimento da 

indústria, a informação é submetida às flutuações da opinião. Se as flutuações das bolsas se 

associam a crises financeiras inimagináveis nos primeiros anos do século XX, as especulações 

informacionais alimentam não só as crises do jornalismo, do entretenimento ou da Televisão, mas 

da própria economia real.  

 Se Weber demonstrava espanto com a acentuada submissão dos jornais à liturgia do 

capitalismo financeiro, ainda em seus momentos iniciais, é possível imaginar qual seria seu 

sentimento nos dias atuais, quando a mídia se submete aos fundos de investimento. Não se pode 

dizer que a concentração da propriedade na comunicação esteja perto do fim, mas, é certo que seus 

efeitos transcendem em muito as fronteiras nacionais. A concentração de poder e de dinheiro 

determina a visibilidade conquistada pelas opiniões. 

 

 

Se disse que a evidente mudança de opinião de determinados diários 

franceses – costuma-se pensar, por exemplo, no Le Figaro com relação ao 

caso Dreyfuss – pode ser explicada simplesmente pelo fato de que o 

importante capital investido de forma fixa por essas modernas empresas 

jornalísticas justifica o aumento de seu nervosismo, e as faz depender do 

público, ao se detectar qualquer inquietude deste, que costuma se traduzir 

em anulação de pedidos, situação que se torna comercialmente insuportável. 

Na França, onde prevalece a venda direta, esta grande facilidade de variação 

poderia também ter um peso específico. Isso significaria, então, que uma 

crescente dependência das tendências de venda diária seria a consequência 

da crescente demanda de capital. É certo isso? É uma pergunta que devemos 

nos fazer. (WEBER, 2005, p. 18) 

 

 

 Os modelos de negócio são afetados pela concentração, assim como as relações de trabalho 
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na mídia. Modelos de negócio sem regulamentação ou sem regulação, tendem a se concentrar à 

medida que conquistam êxito. Se não há pluralidade ou diversidade entre os donos, as informações 

e opiniões disseminadas tendem a ser homogêneas, principalmente quanto aos temas de maior 

interesse para os donos. Desta forma, uma mídia sob a posse de poucos ou de pouquíssimos é 

instrumento de autoritarismo, mesmo em regimes formalmente democráticos. Mais uma vez, 

retornamos às reflexões de Wood, sobre a natureza econômica da democracia. Sem relações 

econômicas minimamente igualitárias, não há democracia política.   

 

No momento, quero apenas enfatizar um ponto: o que estamos procurando não são 

apenas novas formas de propriedade, mas também um novo mecanismo motor, 

uma nova racionalidade, uma nova lógica econômica; e se, como acredito ser o 

caso, o local mais promissor para começar é a organização democrática da 

produção, o que pressupõe a reapropriação dos meios de produção pelos 

produtores, então é também necessário enfatizar que os benefícios da substituição 

da racionalidade do mercado como mecanismo motor não seriam somente dos 

trabalhadores, mas de todos aqueles que se sujeitam às consequências dos 

imperativos do mercado, desde seus efeitos sobre os termos e condições de 

trabalho e lazer – na verdade, a própria organização do tempo – até as implicações 

maiores para a qualidade da vida social, a cultura , o meio ambiente e os bens 

“extraeconômicos” em geral (WOOD, 2011,p. 248-249). 

  

 Assim chegamos a um conceito mais abrangente de democracia, que tenha dimensão 

política, econômica, social e também comunicacional. Contudo, não basta o conceito, enquanto 

abstração. Cabe transitar das reflexões às práticas, criando mecanismos efetivos para consolidar a 

democracia, expandindo a concepção e os Direitos Humanos, como instrumentos reconhecidos e 

utilizados socialmente. 

  

 

7.2 AVALIANDO OS ANTECEDENTES 

 

 

 Conforme o cenário histórico que estudamos nos capítulos anteriores, é necessário 

contemplar alguns pontos comuns a Brasil, Argentina e Uruguai: 

 - Conturbados processos de democratização: 

 Embora com diferentes níveis de êxito, os três países – de tradição presidencialista – 

passaram por processos de democratização a partir dos anos 1980, sujeitos a tensões sociais, 

econômicas e políticas. No Brasil, verifica-se forte resiliência das estruturas autoritárias, 

dificuldades em rever e punir, ainda que tardiamente e de forma branda, os crimes cometidos na 
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ditadura. O impedimento de dois presidentes – Fernando Collor e Dilma Roussef – é um indicador 

da instabilidade política e das deficiências estruturais na democracia liberal. Na Argentina, a 

polarização política e as constantes crises socioeconômicas, levaram presidentes como Fernando de 

La Rua e Eduardo Duhalde a não completar seus mandatos. No Uruguai, os processos têm sido 

menos traumáticos, sem tantos retrocessos. Não se verificaram tantos impasses graves, a ponto de 

inviabilizar mandatos presidenciais. Entretanto, é o país mais vulnerável aos problemas dos 

vizinhos, especialmente pelo viés econômico.  

 - Mercado concentrado: 

 Na Argentina e no Uruguai, a economia do audiovisual vive sob oligopólio, enquanto no 

Brasil, o mercado é dominado por um monopólio. Esta análise é referendada por Jambeiro (2000), 

Mastrini e Becerra (2009). Conforme comenta Silva (p. 271, 2015), num estudo sobre Brasil e 

Argentina, para medir a concentração, basta tomar como critérios audiência para uma análise 

econômica: estrutura de propriedade dos canais comerciais, propriedade cruzada, propriedade 

cruzada das estações, faturamento e população. 

 

 

É possível afirmar que, no Brasil, observa-se um modelo setorial de 

concorrência monopolista (seção 9.1). Este quadro é composto pelas 

seguintes características: (i) cenário em que há poucas empresas dominantes 

e várias secundárias; (ii) a empresa dominante vende produtos diferenciados 

– ou, pelo menos, imaginados pelos compradores como diferenciados; (iii) 

independência na tomada de decisão em relação às rivais; (iv) facilidade de 

entrada e saída, porém com barreiras à participação efetiva entre as 

principais empresas. Ao mesmo tempo, pode-se afirmar que o contexto 

brasileiro se aproxima do cenário de liderança da firma dominante (seção 

9.1). Esse quadro se caracteriza pela presença de uma empresa detentora de, 

pelo menos, metade do mercado, ao passo que as demais, juntas, compõem 

o que se pode chamar de “periferia competitiva”, dotadas de baixa 

capacidade de influenciar o contexto em que estão imersas. No caso 

brasileiro, diante dos dados analisados, pode-se afirmar que o papel de firma 

dominante é exercido pelas Organizações Globo. (SILVA, 2015. p. 271) 

 

 

O gigantismo da Globo frente às redes concorrentes impediu durante décadas disputas 

acirradas pela audiência. O caminho que levou a Globo de empresa mediana para posição 

hegemônica no Brasil, galgando lugar entre os maiores conglomerados do mundo foi pavimentado 

por generosos aportes de dinheiro público. Seja na forma de financiamentos e empréstimos 

facilitados, seja sob volumosas verbas publicitárias. Tudo isso só foi possível em face da ausência 

de regulamentação e regulação. Adotou-se a política de ajudar a empresa, que retribuiu fortalecendo 

a imagem de políticos conservadores, desde a ditadura, até a atualidade. 
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No caso argentino, configura-se um oligopólio, estruturado a partir das mudanças 

normativas e das políticas adotadas desde os anos finais da ditadura: 

 

Já o caso argentino apresenta características típicas do modelo setorial 

oligopolista (seção 9.1). Nesse cenário, é possível verificar poucas empresas 

com relacionamento próximo, considerável interdependência em termos de 

tomada de decisão – ou seja, a ação de uma potencialmente impacta as 

demais –, produtos homogêneos ou diferenciados. O quadro sugere, ainda, 

uma liderança do tipo colusiva (seção 9.1), já que não se verifica uma 

disparidade significativa entre os dois líderes de mercado (Grupo Telefónica 

e Grupo Clarín). Os resultados obtidos confirmaram, portanto, a hipótese 

central de trabalho levantada no início do capítulo, segundo a qual o 

mercado de redes nacionais de TV aberta no Brasil e na Argentina é 

altamente concentrado. Embora se verifique uma distinção básica quanto à 

estrutura de mercado, ambos os países apresentam uma carência em termos 

de diversidade de vozes. (SILVA, 2015, p. 272). 

 

 

No Uruguai, a explicação para manter um mercado altamente concentrado está relacionada 

ao número menor de potenciais espectadores, o que soa contraditório, diante da concentração de 

mercado nos dois vizinhos com população muito maior.  

 

 

Según la información relevada, los grupos titulares respectivamente de las 

frecuencias de los canales 4, 10 y 12 de Montevideo, en adelante los «tres 

grandes», mantienen un oligopolio audiovisual basado en una red de medios de 

comunicación integrados mediante la propiedad directa (tanto individual como 

conjuntamente) o el control por medio de acuerdos estratégicos. En los hechos, 

siguen siendo los actores dominantes de la televisión abierta y para abonados (por 

cable y satelital) en todo el país, con la consiguiente dificultad para acceder al 

mercado de cualquier iniciativa al margen de ellos. Además de poseer las 

frecuencias de televisión abierta y las licencias para operar la televisión para 

abonados en Montevideo, los tres grupos mediáticos principales son propietarios de 

estaciones de televisión abierta y redes de televisión por cable en Colonia, 

Maldonado y Rocha, los principales mercados después del área metropolitana. 

(LANZA E BOUQUET, 2011, p.5). 

 

Como no Brasil e na Argentina, se não havia diversidade e pluralidade antes da ditadura, 

durante e após este período, o mercado audiovisual se tornou ainda mais concentrado. Obedecendo 

à mesma lógica dos países vizinhos, existe pouco tempo nas grades de programação para veicular 

conteúdos regionais. A produção é centralizada na região metropolitana de Montevidéu e apenas 

poucas horas são destinadas a programas feitos nas províncias, cidades menores e zonas rurais. Este 

modelo verticalizado diminui custos de produção e aumenta lucros, ao subordinar a audiência às 

emissoras que comandam as redes. 
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A manutenção da ordem estabelecida ao longo de décadas no audiovisual está assentada nas 

relações de poder, por mais que se apele para justificativas pouco convincentes, baseadas em 

interpretações obscuras de questões técnicas ou econômicas. Na verdade, o principal componente a 

explicar a concentração é a lógica de continuidade (SILVA, p. 317, 2015): grandes empresas de 

comunicação se constituíram e ampliaram o controle sobre o mercado desde as primeiras 

experiências de radiodifusão. Se aproveitando da influência na formação das opiniões, emissoras 

passaram a exercer influência, seja individualmente, seja formando grupos de pressão, em 

organizações patronais. Por terem acesso mais fácil às antessalas do poder e por terem exercido 

pressão sistemática há mais tempo, conseguiram impor leis conforme seus interesses ou mesmo 

conservar omissões, quando interessava a ausência do Estado. 

 

Figura 5- Quadro representativo dos grupos de pressão contrários e favoráveis à regulamentação 

democrática. 

PAISES  CONTRÁRIOS FAVORÁVEIS 

Argentina ATA 

ARPA  

CEMCI 

Coalición para una Radiodifusión 

Democrática 

Brasil ABERT 

ABRA 

SET 

FNDC 

Intervozes 

Fittert 

Uruguai ANDEBU 

 

 

Coalición para uma 

comunicacíon democrática 

Internacionais SIP  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Esta desequilibrada correlação de forças ficou evidente em diversos momentos: antes dos 

golpes de estado, durante as ditaduras e nos processos de democratização, com seus obstáculos e 

limitações. Desde os anos 2000 até 2015, desde os debates que antecederam a formulação das leis 

estudadas neste trabalho, até a aprovação e nos complexos procedimentos para tornar efetivas estas 

leis, os grupos de pressão se fazem ouvir. Isto ajuda a explicar também as interdições ao debate na 

mídia, bem como a construção de alguns argumentos questionáveis.  

Quando os radiodifusores se posicionam como defensores das liberdades – de pensamento, 

de opinião e de imprensa – reduzem o debate ao maniqueísmo, para ocultar o desejo de garantir tais 
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liberdades apenas para si. Numa democracia, torna-se necessário garantir que as liberdades possam 

ser usufruídas por todos, em condições igualitárias. Nas circunstâncias nas quais não é possível que 

todos façam uso de determinado recurso – no caso o espectro radioelétrico ou as redes dedicadas 

aos serviços públicos de comunicação – é imperativo discutir e implantar critérios igualitários e 

justos para seu uso, criando barreiras para abusos do poder econômico. 

Importante trazer um breve histórico, para entender como os grupos de pressão atuaram na 

discussão pública, destacando que o poder só adquire efetividade quando sistematizado para 

influenciar na agenda decisória. Apenas para se ter uma ideia de como as entidades empresarias se 

organizaram e ocuparam o espaço político, a ATA126 foi fundada em 1959, a Abert127 em 1962 e a 

Andebu128 em 1933. As entidades progressistas foram criadas bem depois, encontrando um cenário 

dominado pelos conglomerados. A Coalición por una Radiodifusión Democratica129 se forma em 

2004, o FNDC em 1991 e a Coalición por una Comunicación130 Democrática em 2010. 

Necessário considerar que a aproximação entre governos progressistas e os setores nem 

sempre se deu com facilidade. Vale destacar a situação argentina, por colocar em evidência o debate 

quanto à regulamentação, no âmbito internacional. Nos primeiros anos do governo Néstor Kirchner, 

a Coalición fez duras críticas ao presidente, posicionando-se na oposição:     

  

De um lado, estava a Coalición para una Radiodifusión Democrática, formada por 

representantes de entidades sindicais, instituições ligadas a radiodifusão 

comunitária, parlamentares, acadêmicos e militantes de direitos humanos. Do 

outro, estavam entidades empresariais como a Asociación de Teleradiodifusoras 

Privadas (ATA), a Asociación de Radios Privadas Argentinas (ARPA) e a Comisión 

Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (CEMCI). Estas 

continuavam a demonstrar superioridade em termos de força política, conforme 

historicamente verificado. Sua última vitória expressiva havia sido a assinatura do 

Decreto Nº 527, o que levou a Coalición a se manifestar publicamente contra o 

governo. (SOUZA, 2015, p. 344-345). 

 

 

 

 Este decreto suspendia os prazos das licenças e autorizações131, antes fixado em quinze anos 

com direito a renovação por mais dez, beneficiando conglomerados constituídos no país. A medida 

mostra o interesse de Néstor Kirchner em agradar os empresários do setor e também o desinteresse 

em cumprir com o que previa as leis referentes à radiodifusão. 

 

                                                 
126 <http://www.ata.org.ar/ata/ >. 
127<http://www.abert.org.br/web/index.php/quemsomos/historiaabert>.  
128<http://www.andebu.org/nosotros/aspectos-historicos.html >. 
129<http://www.coalicion.org.ar/quienes-somos/>. 
130 <http://www.infoycom.org.uy/acerca-de-nosotros/ >. 
131 <http://www.lanacion.com.ar/706099-kirchner-prorrogo-la-concesion-de-las-licencias-de-radio-y-tv>. 
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O empresariado, porém, estava prestes a enfrentar um adversário um tanto mais 

preparado e unido. Desde 2003, aqueles que posteriormente dariam corpo à 

Coalición vinham trabalhando a elaboração de um documento intitulado Iniciativa 

Ciudadana por una Ley de Radiodifusión para la Democracia, o qual ficaria 

conhecido como Los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación – ou, 

simplesmente, Los 21 puntos. O “21” era uma referência aos 21 anos de processo 

de democratização decorridos até então. O texto enfatiza o que para as entidades 

signatárias representava uma necessidade urgente: um novo marco legal para a 

radiodifusão que substituísse a Lei no 22.285, vigente desde o último governo 

autoritário. Ressalte-se que desde 1983, um total de 73 projetos legislativos com 

esse objetivo já haviam naufragado politicamente (KITZBERGER, 2012). Esse 

quantitativo reflete o poder de pressão das entidades empresariais organizadas 

politicamente. (SOUZA, 2015, p. 344-345). 

 

 

A Coalición argentina teve um papel essencial ao sistematizar propostas que eram discutidas 

nos movimentos sociais. Assim, em agosto de 2004, surgiu o documento 21 pontos para una 

Radiodifusión Democrática, de grande importância na formulação da LSCA. 

 

 

(...) en el año 2004, cuando se cumplían 21 años de la recuperación democrática, se 

presentó la Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión Democrática: los 

“21 puntos”. El 27 de agosto (Día Nacional de la Radiodifusión), en un programa 

especial que fue transmitido por Radio Nacional para todo el país y retransmitido 

por la Agencia Pulsar para toda América Latina, dirigentes de organizaciones 

sociales y políticas manifestaron su adhesión a los 21 puntos y expresaron sus 

argumentos en torno a la importancia del asunto. Al poco tiempo, el espacio se 

autodenominó Coalición por una Radiodifusión Democrática, creó su sitio web 

(www.coalición.org.ar) y comenzó a recibir adhesiones de diversas instituciones y 

movimientos nacionales e internacionales. Los “21 puntos” y los tratados 

internacionales sobre derecho a la información y libertad de expresión fueron 

postulados como las bases de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 

sancionada el 12 de octubre de 2009 por el Congreso de la Nación y en diciembre 

del mismo año se constituyeron sus organismos de aplicación, a los que se 

integraron referentes de este espacio. En virtud de todo esto, se señaló que el 

proceso de construcción y debate resultó inédito para el sistema institucional, 

remarcando el origen de la demanda en la sociedad civil organizada, con especial 

énfasis en la Coalición por una Radiodifusión Democrática como sujeto de origen y 

legitimidad del proyecto.(ARGENTINA, 2014, não paginado). 

 

 

As contribuições deste documento encontram justificativa em informes, declarações e 

tratados internacionais, destacando o caráter público do espectro radioelétrico e a comunicação 

como direito humano inalienável. A pluralidade, a diversidade e o caráter público do espectro 

eletromagnético são elementos que podemos destacar, entre os diversos pontos formulados: 

 

4. Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. 

Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas 
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pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas 

por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados 

internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y 

adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un 

mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública 

vinculante. 5. La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo 

primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el 

deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversidad cultural y pluralismo 

comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para 

el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y 

gestión de los servicios de radiodifusión. 6. Si unos pocos controlan la información 

no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la 

concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y 

control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas 

antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la 

democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio 

del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos. (COALICIÓN, p. 6, 

2004) 

 

No entanto, independentemente da relevância e do embasamento, este texto se perderia no 

tempo se não houvesse esforço para torna-lo contribuição efetiva, se não se criassem oportunidades 

para incluí-lo no debate legislativo. A conjuntura tornou-se favorável quando o governo Cristina 

Kirchner começou a governar, em 2008, sucedendo o marido. Numa decisão econômica audaciosa, 

entrou em conflito com setores da elite argentina, devido aos impostos cobrados sobre a exportação 

de produtos agrícolas. Um dos grandes empresários de comunicação, José Antônio Aranda, era 

também proprietário rural. Mesmo que Cristina esperasse retribuição pelas medidas favoráveis aos 

radiodifusores quanto à duração das licenças e também pelos benefícios na negociação de dívidas, 

as empresas formularam críticas veementes. Esta cisão ajuda a compreender como o debate sobre a 

legislação passou a ser atraente. 

Em 2009, as contribuições da Coalición passam a ser discutidas no congresso, contando com 

o apoio do governo. A aprovação se deu sem resistência significativa no campo parlamentar, 

conforme comentamos no capítulo nove, entretanto, a resistência na mídia foi sólida. Ainda assim, o 

governo ouviu uma comissão com representantes dos movimentos e incorporou suas propostas. 

Também como estratégia para conquistar simpatia do público, o governo lançou outra 

estratégia arriscada, criando a política pública Fútbol para Todos. Foi feita uma proposta para 

adquirir os direitos de transmissão para os jogos de futebol na Argentina. O presidente da Afa, Julio 

Grondona, aceitou, já que os valores foram três vezes maiores do que o que fora negociado com os 

antigos detentores. Ao oferecer 600 milhões de pesos, o governo passou a dispor do campeonato 

argentino como atração na TV pública, contrariando o grupo Clarín, que detinha os direitos em 

associação com Torneios e Competencias. Desta forma se configurou o confronto, criando uma 
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correlação bem diferente da que ocorrera antes de 2008.  

Já no caso brasileiro, o esforço do PT em fazer alianças com o centro, condicionou 

mudanças no comportamento político. Em 2002, sob influência da carta aos brasileiros e da 

construção de alianças com partidos conservadores, foi proposta a busca de consenso com parcelas 

do empresariado, o que trouxe alguma aproximação com os conglomerados de mídia. Entretanto, 

quando se colocava na agenda projetos como a criação da Ancinav, que aumentavam a capacidade 

de atuação do governo no segmento audiovisual as críticas eram publicadas sistematicamente, 

causando recuos. 

Em 2005, forma-se uma grave crise política decorrente das denúncias envolvendo doações 

não declaradas e repasse de dinheiro a parlamentares e a partidos. Novamente, há um clima de 

beligerância com a mídia, principalmente com a Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e 

o grupo Abril. Observa-se significativa partidarização a influenciar a linha editorial das emissoras e 

publicações com maior tiragem. Contra as expectativas, desagradando os proprietários dos 

conglomerados, Lula foi reeleito em 2006. Após as eleições, novamente o presidente e o PT voltam 

a buscar uma relação cordial com as grandes empresas de comunicação, principalmente 

imediatamente após as eleições. Entretanto, o alinhamento conservador permaneceu como princípio 

editorial basilar. Num país com a dimensão territorial e populacional como a brasileira, é muito 

grande a importância da TV para moldar as percepções da realidade, em detrimento da experiência 

direta com os fatos e suas consequências. 

No decorrer do segundo mandato, o investimento em radiodifusão pública ganha corpo, com 

a criação da TV Brasil, em dezembro de 2007. Isto se deu via MP 398, no seguinte convertida132 na 

lei 11.652. As críticas foram constantes, em artigos e editorais nas diversas mídias. Quando o 

governo decidiu articular a Conferência Nacional de Comunicação, com a participação de 

movimentos sociais e entidades empresariais, parecia favorecer a elaboração de uma nova 

legislação. Havia a necessidade de criar uma lei geral abrangente, para dar conta da convergência, 

da nova realidade socioeconômica, para regulamentar a Constituição e substituir o Código 

Brasileiro de Telecomunicações133, datado de 1962. Em lugar de se criar algum consenso quanto às 

teses que serviriam para estruturar novas diretrizes, verificou-se que parte dos empresários 

boicotaram a Confecom. Na mídia, em lugar de se abrir um espaço para um debate amplo, 

contemplando diversos pontos de vista, adotou-se a postura de negar legitimidade da conferência.  

As entidades representativas patronais da mídia também fizeram intensa oposição ao Plano 

                                                 
132 Acesso em 25/09/2016, disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11652.htm>. 
133 Importante destacar que artigos referentes à Televisão permanecem em vigor, mais de cinquenta anos após a 

promulgação do CBT. 
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Nacional de Direitos Humanos, quando foi houve a terceira revisão do documento. Neste contexto 

convém relembrar as declarações de Judith Brito, então presidente da Associação Nacional de 

Jornais: 

 

A liberdade de imprensa é um bem maior que não deve ser limitado. A esse direito 

geral, o contraponto é sempre a questão da responsabilidade dos meios de 

comunicação e, obviamente, esses meios de comunicação estão fazendo de fato a 

posição oposicionista deste país, já que a oposição está profundamente fragilizada. E 

esse papel de oposição, de investigação, sem dúvida nenhuma incomoda 

sobremaneira o governo134. (O GLOBO, 2010. não paginado). 

 

 Este foi o argumento usado para sustentar a ordem vigente: tomar qualquer iniciativa de 

regulamentar a radiodifusão como uma ofensa à liberdade de imprensa e ainda qualificá-la como 

retaliação ao trabalho da mídia. O próprio entendimento de que a mídia deveria exercer papel de 

oposição desperta dúvidas, se esta opção seria tomada num governo conservador, identificado com 

a agenda dos empresários. 

É preciso considerar as aproximações entre governos conservadores e conglomerados de 

comunicação, tanto no Brasil, quanto na Argentina e no Uruguai. O uso da mídia para influenciar na 

tomada de decisões é um fenômeno global. Todavia, tem peculiaridades na América do Sul, onde a 

organização da sociedade civil nem sempre é tão expressiva, quanto na Europa ou nos Estados 

Unidos. 

Vale observar o contexto histórico na Argentina e no Uruguai nos últimos quinze anos, 

quando os efeitos do neoliberalismo se fizeram sentir de forma mais incisiva:    

 

 

Argentina y Uruguay padecieron a principios del siglo XXI una crisis social, 

política y económica que puso en jaque a la representación política tradicional. Sin 

embargo, a diferencia de lo que pasó en Ecuador, Bolivia y Venezuela (Kitzberger, 

2012), esa crisis político-partidaria no implicó, al menos desde un primer 

momento, una crisis de los medios tradicionales. Las críticas a los grandes grupos 

mediáticos existieron, pero no fueron dominantes ni se asimilaron inmediatamente, 

cuando estos gobiernos asumieron, con la antigua partidocracia o con la crisis 

neoliberal. Sin embargo, las llegadas del kirchnerismo y del Frente Amplio a los 

gobiernos de cada país dieron lugar a un cuestionamiento de la centralidad de esos 

medios de comunicación en la construcción de los problemas políticos y a la 

aparición de un discurso que discute su lugar de independencia política y, al mismo 

tiempo, emparenta su narrativa con el statu-quo de una época anterior. La 

identificación de las cuatro dimensiones trabajadas en este artículo nos permite 

entender la manera en que se llevaron a cabo las reformas mediáticas en los casos 

                                                 
134 http://oglobo.globo.com/politica/entidades-de-imprensa-fecomercio-estudam-ir-ao-stf-contra-plano-de-direitos-

humanos-3037045 
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estudiados. (VOMMARO; SCHULIAQUER, 2014, p. 159) 

 

 

As quatro dimensões referentes às políticas de comunicação citadas por Vommaro e Schuliaquer são: 

a estruturação – histórica e atual – das principais empresas de comunicação e sua estratégia comercial; a 

relevância da mediação partidária, a estruturação do Estado e a estabilidade na relação entre meios e política; 

as culturas jornalísticas dos notáveis; as estratégias de parição midiática dos governos. Entender as leis 

referentes à TV, desde os processos a partir dos quais foram formuladas, até a recepção social que dita 

adesões e oposições, exige recorrer a este contexto político mais amplo. 

Podemos caracterizar o momento histórico em que um conjunto de governos progressistas chegou ao 

poder como uma resposta aos problemas sociais e econômicos, dos anos 1990. O programa defendido pelos 

progressistas incluiu uma série de reformas, algumas mais avançadas, que se chocavam de forma mais direta 

com os sistemas de poder tradicionais. 

 

En el caso argentino, un Estado en recomposición luego de una crisis como la 2001 

y 2002 propone un proyecto eminentemente reformista en diferentes terrenos 

sociales y, a partir de la coyuntura crítica de la crisis del campo de 2008, en la que 

la construcción de consensos sociales aparece en primer plano, lleva esta voluntad 

reformista a los medios de comunicación. Se encuentra con un mercado mediático 

híper-concentrado, con un actor dominante que consolidó su posición a partir de 

principios de los noventa, frente al cual su poder disciplinador es relativamente 

bajo. En ese contexto, enmarca su voluntad reguladora del mercado mediático en la 

necesidad de limitar el poder de las corporaciones y de este modo construye a los 

medios como representantes de intereses particulares, en tensión con los principios 

democráticos. (VOMMARO; SCHULIAQUER, 2014, p.159) 

 

 

 Estas diferenças ajudam a dimensionar as peculiaridades de cada país. As rupturas 

institucionais frequentes no caso argentino contrastam com as mudanças graduais adotadas no 

Uruguai.  

 

 
En el caso uruguayo, en tanto, hay un Estado que no debe reconstituir 

drásticamente su legitimidad luego de una crisis y que plantea su intervención por 

canales institucionales ya establecidos, con una estrategia que podríamos 

denominar de reformismo atemperado. Incluye el tema de la regulación de medios 

en la agenda gubernamental no en el contexto de una coyuntura crítica, sino como 

parte de un programa partidario de gobierno. Cuenta con un poder de intervención 

en el mercado mediático mayor como se puede ver, por ejemplo, en su 

participación en el total de la masa publicitaria, y se encuentra con un mercado 

mediático menos concentrado, con más de un grupo dominante, y con actores de 

larga data. En ese contexto, plantea su propuesta reformista con una estrategia más 

negociadora y de conciliación, lo cual es acompañado, también, de menos 

disrupciones en las escenas de comunicación política. (VOMMARO; 

SCHULIAQUER, 2014, p.159) 
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Antes de entrar em confronto com os grandes produtores rurais, em face da proposta de 

mudar a tributação de comodities exportadas, ainda sob a aliança entre Néstor Kirchner e os 

empresários de mídia, seria difícil imaginar avanços decisivos quanto à mídia. A partir das 

mudanças na conjuntura política, têm impulso tanto as mudanças normativas, quanto as políticas de 

comunicação, em seus diferentes aspectos. 

  
En el escenario estructural descripto y en virtud de su relación conflictiva con los 

medios dominantes, el gobierno argentino construye un formato de comunicación 

política que privilegia la participación en escenas organizadas de manera autónoma 

o por medios aliados para eludir los condicionamientos de situaciones mediáticas 

adversas planteadas por los medios opositores. El gobierno uruguayo, en cambio, 

no financia medios aliados y no modifica de manera radical las escenas de 

comunicación política heredadas, aunque toma cierta distancia en el caso de 

Vázquez y suma también otras vías de comunicación, alternativas antes que 

masivas, como en el caso de Mujica. En el caso argentino, la construcción 

discursiva de los medios dominantes como defensores de intereses particulares, por 

un lado, y la construcción de formatos de comunicación política alternativos, por el 

otro, se enfrenta con culturas periodísticas basadas en la independencia del poder 

político como valor profesional fundamental, lo que tensiona fuertemente la 

relación entre el gobierno y los actores mediáticos. (VOMMARO; 

SCHULIAQUER, 2014, p.160) 

 

 

 No caso uruguaio, não houve uma grande crise entre setores empresariais midiáticos 

consolidados, que tenha motivado mudanças no posicionamento governamental quanto ao tema.  

 

 
En el caso uruguayo, en cambio, el gobierno se encuentra con culturas periodísticas 

que oponen menos resistencias a ser reconocidos como actores comprometidos 

políticamente y, por tanto, consigue negociar sus apariciones mediáticas en 

formatos de comunicación política organizados por los medios dominantes. En 

definitiva, las diferencias tanto en la intensidad del enfrentamiento entre el 

gobierno y actores mediáticos como los alcances de las regulaciones estatales de 

los mercados comunicacionales no dependen solamente de las voluntades políticas 

de los gobiernos, sino también del grado de concentración de los mercados 

mediáticos de cada país –y de su estabilidad a lo largo del tiempo-, de la 

centralidad del Estado y de las culturas periodísticas dominantes. Estos tres 

factores representan las condiciones estructurales y culturales que favorecen o 

dificultan la búsqueda de aliados en el terreno de los medios. Asimismo, dichas 

voluntades reformistas aceleran su traducción en políticas públicas en coyunturas 

críticas en las que la cuestión de la construcción de consensos públicos, a partir de 

los medios de comunicación, se pone en juego. (VOMMARO; SCHULIAQUER, 

2014, p.160) 

 

 

 Atentemos para este aspecto em particular: distorções no mercado mantidas há muito tempo, 

podem naturalizadas pelo senso comum. Isto cria distorções na cultura política com efeitos tanto 
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nas decisões políticas, quanto na percepção social acerca dos temas relevantes, que possam motivar 

reformas. Também condiciona reações de congressistas e presidentes, ou até a forma como juízes e 

outros operadores do direito interpretam a legislação.  

Para compreender outros aspectos da representação política e da diversidade, é necessário 

ter em perspectiva as diferenças demográficas135 entre os países estudados, considerando os dados 

de 2015: o Uruguai tem 3,4 milhões de habitantes, distribuídos num território de 176 mil Km²; a 

Argentina tem 43,4 milhões de pessoas em 2,7 milhões de Km², enquanto no Brasil vivem mais de 

205 milhões, numa área superior a 8,5 milhões de Km². Significa dizer que movimentos sociais têm 

que considerar uma população muito maior e mais diversa na Argentina e principalmente no Brasil, 

do que no Uruguai. Este ainda tem quase dois milhões de habitantes na região metropolitana, o que 

facilita em muito reunir pessoas, trocar informações, enviar representantes e exercer pressão 

diretamente sobre representantes no Congresso, ou ainda sobre a presidência da república. 

Na Argentina e no Brasil, criar articulações nacionais para consolidar grupos de pressão 

exigia superar obstáculos financeiros e logísticos muito maiores, o que sempre foi muito mais fácil 

para os conglomerados. Se os recursos digitais diminuíram os obstáculos deste processo, não se 

pode ignorar que estas alternativas só se tornaram acessíveis recentemente. No caso brasileiro, a 

cidade que sedia os poderes não é a mais populosa. Na verdade, está bem distante da faixa litorânea, 

onde se concentra a maior parte da população, na qual se situam as maiores cidades brasileiras. 

Apenas como exemplo, a distância entre Brasília e São Paulo é superior a mil quilômetros. 

Evidencia-se desta forma a desigualdade entre movimentos sociais e conglomerados, que dispõem 

de recursos fartos para custear lobistas profissionais, ou mesmo para influenciar diretamente 

políticos em exercício de mandato. Sem contar quando empresários radiodifusores se fazem 

presentes no Congresso diretamente, sem intermediários. 

Um fato, que poderia ser visto como mera casualidade, ilustra muito bem esta discrepância 

na capacidade de influenciar nas decisões legislativas e por extensão nas decisões políticas: a data 

de criação da Abert é a mesma em que foi promulgado o Código Brasileiro de Telecomunicações, 

em 27 de agosto de 1962 (Bolaño, p. 12, 2007). Não se trata do acaso: a organização se formou para 

influenciar na legislação.    

 

                                                 
135 <http://www.datosmacro.com/demografia/ >. 



219 

 

 

 

 

7.3 ASPECTOS QUANTITATIVOS DAS LEIS DE TV 

 

Ao observarmos detalhes gerais, podemos notar certas distinções no objeto deste estudo, 

quanto às datas de aprovação, aos temas abordados, o lapso temporal entre a promulgação da lei 

anterior e das leis em vigor. O nível de detalhamento, as diferenças no conteúdo e na estrutura, 

também serão úteis para uma interpretação mais minuciosa. 

Iniciemos pelo lapso temporal entre a legislação em vigor e a que foi substituída. No caso 

argentino, a LSCA 26.522 foi promulgada em 10 de outubro de 2009, em lugar136 da lei 22.285, 

decretada em 15 de setembro de 1980. Uma decisão tomada na ditadura, sem o devido debate 

público, perdurou por quase 29 anos. No Uruguai, impostos em circunstâncias semelhantes, os 

decretos 14.670 de 23 de junho de 1977 e 15.671, de 8 de novembro de 1984, permaneceram em 

voga até 29 de dezembro de 2014, quando foi promulgada a LSCA 19.307. Foram décadas de 

vigência destas leis.    

A situação brasileira é ainda mais peculiar. Em vez de uma Lei Geral atualizada e mais 

abrangente, temos o Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962 ainda em vigor, no que 

concerne à Televisão aberta e ao Rádio. Evidentemente, o CBT desconsidera a TV por assinatura, os 

problemas decorrentes da concentração, a digitalização, entre outros aspectos essenciais. Para dar 

efetividade, clareza e objetividade, seria muito mais adequado pensar numa LSCA brasileira, 

contemplando as contribuições de Uruguai e Argentina, bem como das recomendações e normas 

internacionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
136 Esta lei também substitui outros dispositivos, conforme o artigo 164: Derogación. Cumplidos los plazos establecidos 

por el artículo 156, deróganse la ley 22.285, sus normas posteriores dictadas en consecuencia, el artículo 65 de la ley 

23.696, los decretos 1656/92, 1062/98 y 1005/99, los artículos 4º, 6º, 7º, 8º y 9º del decreto 94/01, los artículos 10 y 11 

del decreto 614/01 y los decretos 2368/02, 1214/03 y toda otra norma que se oponga a la presente. 
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Figura 6- Quadro ilustrativo de Comparação quantitativa básica leis de radiodifusão. 

 

Comparação quantitativa básica 

 

 LSCA 

Argentina 

12.485 

Brasil 

LSCA 

Uruguai 

Ano de promulgação 2009 2011 2014 

Nº de títulos 12 Não se aplica 13 

Nº de capítulos* 31 10 28 

Nº de artigos 166 43 202 

Número de 

palavras** 

 

45.650 

 

9.097 

 

30.775 

Uso de notas*** 

 

Sim Não Sim 

* Os títulos contêm os capítulos nas LSCAs. Há títulos sem divisão em capítulos, que foram 

contados como um só capítulo. 

**Números aproximados 

***As notas têm a função de explicar e justificar os conteúdos propostos em cada artigo. 

 

Fonte: (AUTORES, 2016). 

  

As diferenças quanto aos números de palavras estão relacionadas ao uso de notas, à 

abrangência e à estrutura. Em termos gerais, é possível destacar o quanto a LSCA argentina e a 

LSCA uruguaia são mais detalhadas que a lei 12.485 brasileira: as duas primeiras têm 

respectivamente 166 e 202 artigos, contra 43 da última. A lei argentina inclui notas maiores, que 

fazem alusão minuciosa a tratados, relatórios e recomendações internacionais. Já a uruguaia, é mais 

objetiva nestes aspectos, preservando espaço para mais artigos, trazendo elementos que não são 

observáveis nas outras, conforme discutiremos no próximo tópico.  

Além de discutirem temas mais amplos, as leis do Uruguai e da Argentina trazem notas 

apresentando comentários quanto às entidades que propuseram o tema abordado em alguns artigos, 

comentários quanto de legislação comparada e estudos internacionais. No caso brasileiro, há poucas 

referências à estudos e recomendações internacionais e não são empregadas notas.  
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 Importante lembrar que ambas as LSCAs regulamentam: TV aberta, TV por assinatura, 

Rádio, radiodifusão comunitária, enquanto a 12.485 brasileira só se refere à TV por assinatura, 

ainda que trate de canais comunitários, educativos e públicos restritos a este segmento. 

  

 

Figura 7- Quadro representativo de mídias reguladas pelas leis estudadas. 

 

Quais as mídias reguladas pelas leis estudadas? 

 

 LSCA ARGENTINA 12.485 

BRASIL 

LSCA 

URUGUAI 

Rádio Sim Não Sim 

TV aberta Sim Não Sim 

TV por assinatura Sim Sim Não 

VOD Não Parcialmente* Não 

Internet Não Não Não 

Radiodifusão 

Comunitária 

Sim Parcialmente* Sim 

Impressos 

(Livros, Revistas e 

Jornais) 

Não Não Não 

Fonte: (AUTORES, 2016) 

 

 

 O problema da convergência é parcialmente abordado. Existe a preocupação com a TV 

digital, no entanto, sem aprofundar todos os diversos aspectos da convergência, nas suas dimensões 

econômica, tecnológica, digital e transmidiática. Serviços de Vídeo por Demanda não são 

devidamente regulados, a despeito da velocidade com a qual são divulgados, passando a conquistar 

parcelas cada vez maiores do público. Em 2009, quando foi aprovada a lei argentina, o Vídeo por 

Demanda era uma experiência pouco conhecida ou consumida pelos expectadores. Talvez por isso, 

nela não conste referência significativa e específica a este tipo de janela. Na legislação uruguaia a 

situação é semelhante, mesmo tendo sido aprovada em 2014. Já no caso brasileiro, há algumas 

menções, entretanto, sem detalhar todos os aspectos necessários. 

 Em setembro de 2016, quando serviços como o Netflix se encontram plenamente 
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consolidados, anuncia-se137 proposta da Ancine para regular a modalidade Vídeo por Demanda. 

 

A Agência Nacional de Cinema - Ancine - sustenta que o serviço de vídeo 

sob demanda precisa ser regulamentado por meio de projeto de Lei a ser 

debatido e aprovado no Congresso Nacional. A diretora da agência, Rosana 

Alcântara, ao participar do 30º Seminário Internacional ABDTIC, realizado 

em São Paulo, deixou claro que não tem a intenção de se fazer valer de uma 

Instrução Normativa. "Esse serviço é a fronteira de desenvolvimento do 

audiovisual em função das sinergias com o cinema, com a TV aberta e a TV 

fechada", pontuou Rosana Alcântara, em entrevista à CDTV, do portal 

Convergência Digital. "Nos próximos dois meses, a Ancine vai publicar os 

estudos que estão sendo feitos para que eles sejam debatidos com os agentes 

ligados ao ecossistema, sejam produtores, sejam consumidores, sejam 

legisladores", acrescenta. (ANCINE, 2016, não paginado). 

 

 Mais uma vez, o esforço em legislar surge quando o mercado já se estruturou. Desta forma, 

o regramento mais uma vez chega depois que a realidade já se encontra em vias de consolidação. É 

preciso ter em vista, a demora do Congresso Nacional em discutir os temas de audiovisual. Ainda 

que a Ancine encaminhe proposta com urgência, nada indica que seja discutida e votada em 2016, 

nem mesmo se pode afirmar com certeza para 2017. 

  Reiteramos que nenhuma das normas estudadas poderia ser chamada de lei de médios, pois 

nenhuma delas regula todos os meios. Livros, revistas e jornais não regulamentados. Os tópicos que 

abordam publicidade e propaganda se referem exclusivamente às mensagens veiculadas em 

Televisão. Até mesmo a Internet, por maior importância que tenha conquistado nos últimos vinte 

anos, permanece sem regulamentação na Argentina e no Uruguai. Neste caso, coube ao Brasil ser 

pioneiro, já que poucas nações estabeleceram legislação mais detalhada a este respeito.  

 

 

 

 

7.4 COMPARANDO CONTEÚDOS: LEIS, INTERPRETAÇÕES E PERSPECTIVAS 

 

 A iniciativa argentina em regulamentar os meios eletrônicos – TV por assinatura, TV aberta 

e Rádio – impactou Brasil e Uruguai, avivou discussões em diversos outros países. O fluxo de 

ideias entre os países e as similaridades nas normas são perceptíveis, de forma ainda clara entre 

Argentina e Uruguai. O tempo de discussão no congresso, contando com as colaborações da 

sociedade, foi maior no Uruguai. O resultado foi um texto mais qualificado, que sistematiza 

                                                 
137 Acesso em: 03/10/2016, Disponível em: 

http://convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=43367&sid=3 
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questões importantes, que não foram vistas nos demais. 

 Estas diferenças podem ser confirmadas quando estudamos alguns temas, presentes ou não 

na estrutura das normas.  Assinalamos três tópicos importantes: direitos da audiência; 

concentração/desconcentração da propriedade; canais comunitários/sem fins lucrativos. No caso 

argentino, não há definição clara em artigos específicos quanto aos direitos dos usuários, embora os 

Direitos Humanos sejam mencionados em notas. A lei de TV por assinatura brasileira é bem mais 

resumida neste aspecto, dedicando apenas dois artigos aos direitos dos assinantes. Já a legislação 

uruguaia dedica quinze artigos no título IV: um capítulo para disposições gerais e direitos das 

pessoas, com seis artigos; outro para direitos das crianças e adolescentes, com mais seis artigos; por 

fim três artigos sobre direitos das pessoas com deficiência. Completam este título, mais dois artigos 

que garantem o direito de acesso aos eventos de interesse geral, inspirados na experiência argentina.  

 

Figura 8- Quadro ilustrativo: enquadramento dos temas nas leis. 

 LSCA Argentina 12.485 Brasil LSCA Uruguai 

 

Direitos da audiência 

 

 

 

Sem definições 

diretas* 

 

Artigos 33 e 34 

 

Artigos do 22 ao 37. 

 

 

Concentração/ 

desconcentração de 

propriedade 

 

 

 

 

Artigos 45, 46, 47, 

48. 

 

 

Sem definições* 

 

 

Artigos 57, 58, 60, 

66, 105, 189, 198. 

 

 

Emissoras 

comunitárias – sem 

fins lucrativos 

 

 

 

 

Artigos 2, 4, 16, 21, 

24, 25, 26, 30, 33, 

41, 76, 89, 97, 103. 

 

 

Artigo 32 

 

 

Artigos 11, 53, 58, 

80, 83, 89, 92, 109, 

117, 174, 175, 

Fonte: (AUTORES, 2016) 

 Há diversas referências às emissoras comunitárias nas LSCA, sobre reserva de frequências 

no espectro eletromagnético, sobre destinação de recursos para funcionamento, sobre fiscalização e 
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participação em conselhos. No caso brasileiro, apenas no artigo 32 o tema é discutido, obrigando a 

inclusão de canais da cidadania nos pacotes de TV por assinatura.   

 Quanto a limites para concentração e procedimentos para desconcentração de propriedade, 

as LSCAs dedicam mais artigos, enquanto a brasileira trata o tema de forma vaga. Estes são os 

trechos que mais motivaram a oposição dos conglomerados, motivando questionamentos e 

aumentando a resistência frente as leis. 

 

Figura 9- Quadro representativo dos órgãos propositivos, consultivos ou de fiscalização.  

 

Órgãos propositivos, consultivos ou de fiscalização 

ARGENTINA BRASIL URUGUAI 

 

 Afsca 

 

 

 Consejo Federal de 

Comunicación 

Audiovisual 

 

 Consejo Asesor de la 

Comunicación 

Audiovisual y la infancia 

 

 Comisión Bicameral de 

Promoción y 

Seguimiento de la 

Comunicación 

Audiovisual 

 Defensoría del Público 

de Servícios de 

Comunicación 

Audiovisual 

 

 

 Conselho de 

comunicação Social 

(Senado) 

 

 Conselhos Estaduais de 

Comunicação 

 

 Ancine 

 

 

 

 Anatel 

 

 Consejo de 

Comunicación 

Audiovisual 

 

 Chasca 

 

 

 Ursec 

 

 

 

 Defensoría del Público 

 

 

 

Fonte: (AUTORES, 2016) 
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 Organismos voltados para proposição de políticas audiovisuais, aconselhamento, controle e 

fiscalização foram previstos nas LSCAs. Estas instituições têm uma importância salutar na 

efetivação das leis, fazendo com que princípios e fundamentos sejam observados, criando 

estratégias para que sejam formuladas e praticadas ações previstas numa política de comunicação. 

Entende-se que existe um ciclo em relação a este quesito: há um esforço político para criar normas; 

depois estas normas devem ser regulamentadas, com a previsão de instrumentos para alcançar as 

práticas sociais; no momento em que passam a ser observadas por empresas e instituições, servem 

para balizar políticas de comunicação.    

 Na falta de consensos mínimos, devido ao contexto político analisado em capítulos 

anteriores, percebemos intensas divergências, que transcendem o debate parlamentar e alcançam a 

esfera judicial. Se no Brasil esta disputa não foi tão acirrada, é porque a 12.485/2011 não é 

abrangente, causando menor desacordo com as empresas, não afetando de forma tão incisiva seus 

interesses.  

 

Figura 10- Quadro de pespectivas das leis sobre audiovisual. 

 

 

Perspectivas das leis sobre audiovisual 

 

  

LSCA 

ARGENTINA 

 

 

12.485 

BRASIL 

 

LSCA 

URUGUAI 

 

Disputas judiciais 

 

 

Acirradas 

 

Moderada 

 

Acirradas 

 

Objetos das leis 

 

 

Escopo amplo 

 

Escopo reduzido 

 

Escopo amplo 

 

Resistência feita 

por grupos de 

pressão 

 

 

 

Alta 

 

Moderada 

 

Alta 

 

Efetividade legal 

 

 

 

Baixa 

 

Alta 

 

Baixa 

Fonte: (AUTORES, 2016) 

 

A efetividade legal não depende somente do Estado ou de governos, com diferentes níveis 
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de empenho. Está relacionada aos modos de organização assumidos por grupos de pressão, às 

táticas e estratégias de atuação nos campos parlamentar e jurídico, bem como a visibilidade e 

adesão conquistadas junto ao público. Sejam estes grupos de pressão contrários ou favoráveis às 

definições dos parlamentos. Se os conglomerados podem empregar facilmente os espaços 

midiáticos que detêm para propagar e defender seus pontos de vista, há dúvidas quanto ao pleno 

êxito destas ações. Há uma insatisfação latente com as grandes empresas de comunicação e uma 

desconfiança significativa quanto ao papel que exercem na sociedade contemporânea. 

Ao vencer batalhas difíceis nos parlamentos e regulamentar aspectos da comunicação que 

deveriam ter sido revistos há décadas, movimentos sociais podem ter a impressão de que 

resolveram todo o problema. Porém, os processos para efetivação do que foi aprovado vão muito 

além da promulgação. Se aqueles que defendem a democratização da comunicação não conseguem 

incidir sobre a agenda de governos progressistas, com os conservadores no poder os desafios são 

ainda maiores. 

É o que se verifica na conjuntura política mais recente. No ano de 2014, se deu a reeleição 

de Dilma Roussef, no Brasil e a aprovação da LSCA no Uruguai. No fim do ano, configura-se uma 

nova etapa da crise econômica, relacionada à queda no preço das comodities, aumentando o 

desgaste dos governantes na América Latina. Anos depois de promulgada, a LSCA argentina ainda 

estava longe de repercutir na sociedade e no mercado como se esperava. Marino (2014, p.80-81) 

identifica três etapas após a aprovação, com diferentes razões que impediram a aplicação do que 

fora disposto. Entre 2009 e 2011, os questionamentos judiciais e a não legitimação da lei no 

congresso foram os principais empecilhos. Entre 2011 e 2012, as causas foram combinadas, pois o 

governo de Cristina Kirchner mudou sua estratégia, demonstrando pouco interesse em cumprir os 

preceitos aprovados. Os partidos de oposição deixaram de deslegitimar a lei, indicando seus 

representantes na Afsca. As decisões judiciais convalidaram a lei quase em sua totalidade, embora 

continuasse o questionamento à constitucionalidade do artigo 161. 

Finalmente, em 2013, a constitucionalidade plena da lei é referendada pela Corte Suprema 

de Justiça Nacional. Nesta etapa, coube ao governo colocar em prática a lei. Entretanto, diversos 

capítulos permaneceram quase sem efeito, com destaque para os que tratavam de oligopólios, 

adequações aos limites de propriedade e ampla redistribuição do espectro eletromagnético. 

 

Si bien es cierto que no existe una experiencia exitosa a nivel mundial que encuadre 

este desarrollo, la de Argentina fue una oportunidad perdida, con efectos relevantes 

para la dinámica de los sectores en el mercado y que genere las condiciones de un 

debate público robusto. Si bien la LSCA cambió el paradigma regulatorio, su 

aplicación resulta sesgada en las tres etapas identificadas. Es cierto que se 
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concretaron avances particulares, como las licencias otorgadas vía el artículo 49 para 

emisores de baja potencia en zonas no conflictivas, creación de la Defensoría del 

Público, que configura un desafío en términos de institucionalización inédito en el 

país, y la realización de audiencias públicas de contenidos de interés general, entre 

otros aspectos. (MARINO, 2014, p. 89) 

 

Em 2015, agrava-se uma crise política no Brasil. Acontecem novas eleições no Uruguai e na 

Argentina. No primeiro, a Frente Ampla permanece no poder com Tabaré Vasquez, na segunda, a 

oposição conquista a presidência com Maurício Macri. No Brasil, a crise deteriora a 

governabilidade, fazendo com que o governo Dilma perca sua precária maioria parlamentar. Estes 

acontecimentos são imprescindíveis para entender o cenário quanto à regulamentação da TV e ao 

mesmo tempo, para perceber a atuação dos radiodifusores em defesa de seus objetivos. 

Logo no início do mandato, em 2016, por intermédio de um Decreto Nacional de Urgência, 

Macri alterou significativamente a LSCA, dando origem ao que Martin Becerra classifica como 

uma restauração conservadora no país. Sob a justificativa de que a lei deve ser alterada por não 

contemplar as tecnologias digitais, o novo governo tratou de tornar a lei inteiramente ineficaz em 

seus aspectos fundamentais.  

 

El 4 de enero de 2016, a menos de un mes de haber asumido como presidente, 

Mauricio Macri difundió el Decreto de Necesidad y Urgencia138 (DNU) 267/15, 

con el que creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y modificó 

artículos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26522 de 

2009. El DNU profundiza las modificaciones que ya en las semanas previas el 

gobierno había realizado sobre las leyes audiovisual y de telecomunicaciones 

(27078 de 2014), sobre todo referidas a la subordinación de las autoridades 

regulatorias creadas por esas leyes (AFSCA y AFTIC) al flamante Ministerio de 

Comunicaciones139 (creado por DNU 13/15). (BECERRA, 2016, não paginada). 

 

 O DNU criou uma nova ordem jurídica à revelia de tudo que fora discutido no Congresso, 

do que fora decidido no Judiciário e do que fora reivindicado pela Coalición. Em lugar de órgãos 

independentes, formados com representação diversificada, unifica a Afsca e a Aftic, substituindo-as 

pelo Enacom140, subordinado diretamente ao Poder Executivo. Também dissolve o Consejo Federal 

de Comunicación Audiovisual, bem como o Consejo Federal de Tecnologías de las 

Telecomunicaciones y la Digitalización, este criado pela lei 27.078/2014, conhecida como Ley 

                                                 
138 <https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1107572/null>.  
139 Para ter acesso a outras modificações, recomenda-se a leitura do artigo “Cambios normativos, nuevo rumbo 

político”. Disponível em:  <http://ar.bastiondigital.com/notas/cambios-normativos-nuevo-rumbo-politico>. 
140 Conforme explica Becerra (2016, não paginado): “El ENaCom funciona en el ámbito del Ministerio de 

Comunicaciones y cuenta con un Directorio integrado por cuatro directores nombrados por el PEN y tres propuestos por 

el Congreso (por la Comisión Bicameral de seguimiento de estos temas) a propuesta de los bloques parlamentarios (uno 

para la mayoría o primera minoría, otro para la segunda minoría y el tercero para la tercera minoría parlamentaria). 

Todos los directores podrán ser removidos por el Poder Ejecutivo Nacional en forma directa y sin expresión de causa.” 

Acesso em 20/05/2016, disponível em: https://martinbecerra.wordpress.com/2016/01/14/restauracion/ 
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Argentina Digital. 

 São mudanças normativas radicais. Contudo há muitas outras:  

 
Crea, en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones, una Comisión para la 

Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las 

Leyes Nros. 26.522 y 27.078. La Comisión tendrá a su cargo el estudio de las 

reformas a ambas leyes. Modifica la regulación sobre concentración de la 

propiedad en tv abierta, tv cable y radios, extiende el plazo de explotación de todas 

las licencias audiovisuales en vigor y habilita el cruce para que grupos 

audiovisuales puedan brindar servicios de telecomunicaciones y (más tarde) para 

que los grupos de telefonía puedan ofrecer televisión por cable. Eleva de diez (10) 

a quince (15) la cantidad de licencias de radio y televisión abierta a nivel nacional 

y de tres a cuatro las licencias en el orden local. La tv por cable (“servicios de 

radiodifusión por suscripción”) deja de estar regulada por la ley audiovisual y es 

considerada un servicio TIC. Con ello, el DNU elimina el límite para licencias y 

porcentaje de dominio de mercado de los cableoperadores. Elimina las reglas que, 

según la ley audiovisual, impedían la concentración cruzada entre licenciatarios de 

tv abierta y tv cable. Elimina el límite del 35% de la cobertura de audiencia 

potencial para emisores de tv abierta y radio. Las señales de tv cable (nacionales o 

extranjeras) continúan requiriendo de su inscripción en un registro, pero el DNU 

elimina el límite a la cantidad de señales propias que debía cumplimentar un 

cableoperador y que fueron dispuestas por la ley audiovisual. (BECERRA, 2016, 

não paginado). 

 

 Sem passar pelo Congresso ou sem qualquer discussão pública ampla, Macri impôs uma 

nova ordem, completamente diferente da anterior. Isto mostra o desafio que reside em propor 

regulamentação e pensar em políticas de comunicação quando a democracia liberal é posta à prova. 

Mesmo tendo sido democraticamente eleito, Macri ignorou os procedimentos experimentados no 

legislativo ou os julgamentos nas instâncias superiores do judiciário. Grande parte das medidas 

constantes no DNU 267/15 tem claro sentido de beneficiar os conglomerados, alargando a 

quantidade de licenças que pode mantida por uma mesma empresa, facilitando a concentração, 

facultando a propriedade cruzada. 

 

Las licencias pueden transferirse, con lo que se elimina la prohibición de 

transferencia de licencias audiovisuales que había establecido la ley audiovisual 

(según la cual las licencias eran intransferibles). Los grupos de medios podrán 

prestar servicios de telecomunicaciones, mientras que los operadores de telefonía 

básica y móvil sólo podrán ofrecer tv cable transcurridos dos años, pudiendo el 

ENaCom extender dicho plazo por otro año (es decir, hasta el próximo recambio 

presidencial). Todos los licenciatarios son beneficiados con la introducción de una 

“prórroga automática” de cinco años a toda licencia audiovisual y se relajan las 

condiciones para que, después, los licenciatarios tramiten una nueva prórroga por 

otros diez años. Autoriza la apertura del capital accionario al mercado de valores en 

un 45% del capital social. Relaja las condiciones para permitir la constitución de 

redes de radio y televisión con límite temporal que considera en plazos mensuales. 

Elimina de la Ley TIC y de Telecomunicaciones “Argentina Digital” la obligación 

de prestación de facilidades esenciales por parte de los dueños de las redes con 
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posición dominante para que sus competidores puedan hacer uso de las mismas en 

condiciones no discriminatorias. Ellimina la facultad de regulación tarifaria de 

algunos operadores de telecomunicaciones (los que tienen posición dominante, por 

ejemplo) por parte de la autoridad regulatoria. (BECERRA, 2016, não paginado). 

 

O sentido geral do decreto é favorecer interesses hegemônicos de mercado, em detrimento 

das garantias que resguardavam o cidadão. Mas, estas mudanças tão abruptas também foram alvo 

judicialização, apontando para desdobramentos que podem se arrastar por anos. As primeiras 

contestações judiciais141 aconteceram imediatamente após a edição do decreto, já em janeiro de 

2016. 

No caso brasileiro, em lugar trazer alguma estabilidade política, o ano de 2016 foi marcado 

pelo agravamento dos conflitos político, econômico e social. O processo de impedimento da 

presidente Dilma Roussef obteve êxito, levando ao poder o vice Michel Temer. Uma de suas 

primeiras medidas foi intervir na Empresa Brasil de Comunicações via Medida Provisória, 

substituindo o presidente Ricardo Melo por Laerte Rímoli, que teria mandato até 2019. A MP 

também alterou o estatuto da empresa e dissolveu o Conselho Curador, eliminando a participação da 

sociedade. Amparado por uma robusta maioria conservadora no Congresso Nacional e gozando de 

amplo apoio da mídia, acordado pelo aumento considerável nos anúncios, não há como esperar 

avanços imediatos na regulamentação. Em lugar disso, a tendência é que fiquem em risco as 

pequenas conquistas verificadas recentemente. 

 

 

 

7.5 COMPARAÇÕES COM PARADIGMAS E ESTUDOS INTERNACIONAIS 

 

 

A grosso modo, podemos perceber que na Europa se configurou um paradigma quanto à 

regulação da radiodifusão, embora possamos constatar diferenças importantíssimas em cada país 

isoladamente. De uma forma generalizada, há uma presença maior do Estado na radiodifusão, com 

participação majoritária das emissoras públicas, que até meados dos anos 1970, detinham 

monopólio em muitos países. Tal fenômeno se deve a forma como se desenvolveram as instituições 

no país: o Rádio e posteriormente a TV foram vistas como tecnologias estratégicas para o Estado, 

como herança do pensamento, das políticas e de governos conservadores. Entretanto, em 

decorrência do fortalecimento espantoso da sociedade civil, houve significativa influência 

                                                 
141 Acesso em 20/05/2016, disponível em:  

<http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/42883/argentina+juizes+federais+anulam+decretos+de+mauricio+ma

cri+e+restabelecem+lei+de+meios.shtml>. 
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democrática no campo da radiodifusão, ocasionando experiências memoráveis.  

Exemplo disso é a BBC, um conglomerado público que conquistou mais do que elevados 

índices de audiência, conseguiu contribuir no debate público, oferecendo uma programação 

altamente qualificada (Leal Filho, 1997). O sucesso da BBC se expressa na grande receptividade de 

seus conteúdos, que são adquiridos com frequência por grandes emissoras comerciais. Não é difícil 

encontrar documentários da emissora que tenham sido adquiridos pela Globo, ou séries disponíveis 

no catálogo da Netflix. Estes êxitos resultam não somente de aspectos positivos inerentes à 

empresa, mas também à forma como a sociedade civil, sucessivos governos e o Estado encararam 

os dilemas da radiodifusão, estabelecendo regulamentação, regulação e políticas de comunicação. 

Quando observamos a radiodifusão brasileira, diferenças históricas importantes ajudam a explicar 

graves contradições que afetam a TV no país.  

 

No Brasil, o sistema de radiodifusão nasceu privado, de modo semelhante aos 

Estados Unidos, e diferente dos sistemas europeus, que nasceram estatais e 

evoluíram ao longo do tempo para a forma de corporações públicas, mais ou menos 

livres de controles governamentais. Corporações que, com exceção da 

paradigmática British Brodcasting Corporation, foram monopolistas até os anos 70 

e 80 do século XX, quando se mesclaram com competidores privados. No Brasil, o 

sistema privado de radiodifusão, ao contrário do norte americano, nasceu em 1923, 

sem debates significativos na sociedade e, entre 1937 e 1945, foi subjugado pelo 

governo de Getúlio Vargas, que o transformou em um dos seus principais pilares de 

sustentação populista. Nos Estados Unidos, por mais que os que lutaram por uma 

radiodifusão pública, cultural e educativa tenham se sentido derrotados com a 

consolidação do modelo comercial privado (Mchesney, 1995), houve significativo 

debate público e, no processo, a construção de um ambiente político-regulatório 

relativamente autônomo, com o Comunications Act de 1934 e a decorrente 

transformação da Federal Radio Commission em Federal Communications 

Commission (FCC). (RAMOS, 2007, p. 19)  

 

Nos Estados Unidos, foi estabelecido um modelo diferente por diversos fatores. A 

prevalência sempre foi de emissoras privadas, no Rádio e na Televisão, em detrimento das 

emissoras públicas. Isto ocorreu em grande medida devido: aos ciclos de crescimento econômico 

acelerado desde o final do século XIX até as crises dos anos 1970, a despeito das depressões, que 

permitiram diversificação dos negócios, investimento em tecnologia, gastos elevados com 

publicidade e propaganda; predominância do pensamento liberal, exaltado em sua vertente 

econômica, ajudando a fomentar uma mentalidade de empreendedores, com efeito na cultura e na 

política. A pujança econômica e política estadunidense impulsionou sua espantosa influência 

cultural, reverberando também nos modelos de negócio e circulação de produtos culturais. 

No Brasil, há o claro predomínio da radiodifusão privada, sem os mecanismos de proteção à 

concorrência, sem os limites à concentração e sem um órgão que tenha desempenhado papel 
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semelhante à FCC. Na Argentina e no Uruguai, a defasagem legislativa vem sendo enfrentada, 

ainda que a aplicação seja deficiente. Verificam-se tentativas de estruturar sistemas públicos nos três 

países, em sintonia com a tradição europeia. Entretanto, a hegemonia privada na radiodifusão 

prossegue. 

Em 2010, com a finalidade apresentar análises comparadas, a regulamentação e as políticas 

de diferentes países, o governo brasileiro realizou o seminário142 Comunicações Eletrônicas e 

Convergência de Mídias. Mesmo reunindo diversos especialistas, representantes de organismos 

internacionais e lideranças políticas, o evento teve pouca repercussão no noticiário, por se tratar de 

um assunto inconveniente.  

 
Com o objetivo de fornecer subsídios para legisladores, reguladores, formuladores 

de políticas públicas e segmentos empresariais e da sociedade civil, o Governo 

Federal, por meio da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 

República, está promovendo o Seminário Internacional das Comunicações 

Eletrônicas e Convergência de Mídias. O evento se realiza nos dias 9 e 10 de 

novembro de 2010, em Brasília (...). O seminário permitirá conhecer as 

experiências de regulação no setor de comunicações eletrônicas de vários países, 

como Argentina, Espanha, Estados Unidos, França, Portugal e Reino Unido, e da 

União Europeia, além de estudos desenvolvidos pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). (BRASIL, 2010, não 

paginado). 

 

A despeito dos numerosos exemplos em que a legislação sobre o audiovisual em outras 

nações é bem mais atualizada e abrangente, a despeito dos estudos e recomendações internacionais, 

as resistências interditam o debate nos três países estudados, especialmente no Brasil. Ainda assim, 

a mobilização da sociedade civil continuou, seja com o interesse de formular normas, seja com o 

intuito de trazê-las à prática.  

Em 2012, o Laboratório de Pesquisas em Comunicação da Universidade de Brasília 

organizou um estudo comparando as políticas de comunicações no Brasil, na Espanha, nos Estados 

Unidos, no México e na Venezuela. Posteriormente, em setembro de 2015, aconteceu o Seminário 

Internacional Regulação da Mídia e Direito à Comunicação, reunindo especialistas do Brasil, do 

Uruguai, da Argentina, do Canadá, da Espanha e da Bolívia. Foi realizado pela Procuradoria Federal 

dos Direitos do Cidadão em parceria com a Federación Iberoamericana del Ombudsman, o Coletivo 

Intervozes e Centro Barão de Itararé, entre outras organizações. 

A democratização da mídia assegura o Direito Humano à informação e à comunicação. 

Entretanto, promove outros benefícios, fundamentando o desenvolvimento econômicos e cultural. 

                                                 
142 Acesso em 20/09/2015, disponível em: http://www.convergenciademidias.gov.br/index.php/apresentacao. 
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Percebendo a emergência das Indústrias Criativas, a União Europeia formulou políticas específicas 

para o audiovisual, criando ações para fomentar a produção, expandir a distribuição, a veiculação e 

a divulgação de seus conteúdos audiovisuais. Foram criadas leis para dar suporte a essas estratégias, 

bem como para reservar mercados para os produtos europeus. Conforme discutimos no terceiro 

capítulo, os Estados Unidos se aproveitaram das oportunidades históricas, ocupando posição 

hegemônica na economia do audiovisual. 
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CONCLUSÕES 

 

 

 Esta tese nasceu a partir de uma urgência: é preciso falar de Televisão. Falar de TV é muito 

mais do que falar da novela ou da série, do futebol ou da notícia bombástica, do filme ou do show 

fabricado a partir da realidade. É falar das relações sociais, das condições políticas, das estruturas 

econômicas e dos fluxos informacionais os quais influenciam e são influenciados por este meio, que 

nos inspira superlativos. A mesma TV que anima conversas em redes sociais digitais, ou que é tão 

importante no agendamento dos assuntos discutidos no cotidiano (Wolf, 2005, p. 143), evita ao 

máximo tornar relevante na agenda a discussão sobre regulamentação do audiovisual. 

 A TV está em transformação, de uma maneira mais intensa e mais veloz nos últimos anos. 

Não se trata apenas de incorporar tecnologias ou novas tendências da audiência, mas de sentir 

alterações estruturais nos modelos de negócio, nos processos de produção e nos conteúdos. As 

próprias fronteiras da Televisão estão sendo redefinidas: a velha imagem de uma radiodifusão 

analógica, da qual dependiam suportes físicos e tecnologias eletrônicas, dá lugar imagens 

fragmentadas, subordinadas ao digital, disponíveis nas nuvens da Internet, em vídeos do Facebook 

ou em serviços Vod como o Netflix. Mesmo em face de diferenças nas linguagens e nos modelos de 

negócio, cada vez mais a Televisão dá lugar a um campo com fronteiras dinâmicas, o qual 

denominamos audiovisual. 

 As leis que versam sobre o Audiovisual são um mistério para a audiência, como um dia 

foram as que compõem o Código de Defesa do Consumidor, até que se decidiu espalhar cópias em 

estabelecimentos comerciais, até que se decidiu debater o assunto na mídia. No caso das leis que se 

referem à TV, frequentemente a decisão foi tomar decisões apenas entre técnicos e proprietários da 

radiodifusão, sem informar ou consultar a audiência a este respeito. E se aqui insistimos no verbo 

decidir é para assinalar que as leis resultam mais de exercitar o poder, do que propriamente de fazer 

justiça. 

 Quando tratamos das leis sobre serviços audiovisuais na Argentina e no Uruguai, 

observamos uma preocupação maior em discutir os direitos da audiência e mais do que isto, apontar 

mecanismos para que sejam efetivados. Isto se dá por meio de uma regulamentação mais atualizada 

e mais ampla, prevendo temas essenciais como obediência aos Direitos Humanos, obrigações dos 

responsáveis pelos serviços, punições em caso de descumprimento, radiodifusão pública e 

comunitária, proibição de monopólios e oligopólios, procedimentos para desconcentração, gestão de 

recursos e publicidade, entre outros.  
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 Em total dissonância, não só com os vizinhos estudados nesta tese, mas com diversos países, 

o ordenamento jurídico brasileiro referente à Televisão é desatualizado, fragmentado em diversas 

leis, apresenta lacunas graves. Além disso, negligencia direitos da audiência, barreiras à 

concentração e formas de desconstruí-la, obrigações dos prestadores de serviço, Direitos Humanos 

– inclusive o Direito Humano à informação e à comunicação. É indispensável e urgente formular 

uma lei geral, a partir de um debate público democrático que permita a participação efetiva de 

grupos historicamente excluídos deste debate.  

 Os grupos de pressão fazem as leis, em lugar do Demos. Não são os eleitores que dialogam 

constantemente com deputados e senadores. Eles não oferecem jantares, facilitam acordos, ofertam 

presentes, emprestam aviões. Enquanto cidadãos comuns falam com os representantes de dois em 

dois anos, os lobistas conversam o tempo inteiro, tendo o respaldo de organizações e de 

financiadores generosos. Neste sentido, as distorções econômicas espelham as distorções políticas. 

 Não se pode considerar que qualquer país tenha alcançado a legislação perfeita, muito 

menos que esteja próximo do total cumprimento de todos os dispositivos. Nem se pode afirmar que 

avanços legislativos sejam definitivos, invulneráveis a medidas autoritárias, toleradas sob o manto 

da democracia formal, que muitas vezes se contrapõe à democracia essencial. Foi o que verificamos 

no caso argentino, em que o presidente Macri decretou a mutilação da LSCA.  

 A Televisão pode e deve ser muito mais do que um meio pelo qual as pessoas são chamadas 

a concordar com interesses econômicos hegemônicos. A Televisão deve ser instrumento do debate 

democrático, contudo, para que esta missão seja assumida é preciso fazer com que a própria TV se 

submeta ao debate democrático, baseado em estudos, pesquisas, em constante diálogo com 

recomendações internacionais. Estas questões precisam ser encaradas com seriedade e compromisso 

por parte dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Reconhecemos a complexidade nestes 

processos, decorrentes das constantes tensões, as quais ditam a transformação das ideias em leis, 

das leis em políticas, das políticas em práticas sociais. 

A Televisão ainda conserva um poder de agendamento espantoso, conforme indicadores de 

assuntos mais comentados no Twitter e no Facebook, por exemplo. A simbiose entre portais, jornais 

impressos e conglomerados televisivos é impressionante e isto se explica em grande medida devido 

à convergência econômica, em termos mais objetivos, à concentração do mercado. Ao pensarmos 

no fenômeno da convergência, é indispensável contemplar não somente o poder disruptivo e 

inovador da Internet, mas também, a capacidade de replicar nas mídias digitais estruturas de 

produção, conteúdos e estratégias de poder corriqueiras nas mídias convencionais, ainda que com 

diferenças importantes. Neste sentido, a informação digital estabelece fluxos e estruturas novas 
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tendo como alicerce as contradições do analógico, o que ajuda a explicar vícios e ameaças à 

liberdade e à democracia.  

A constituição de conglomerados digitais abre precedentes perigosos, reconfigurando o 

dilema da regulação. Se é difícil estabelecer um debate racional sobre regulação da TV com 

influência significativa sobre o poder político e na agenda pública, o que diremos da Internet, que é 

ainda mais transnacional tanto na economia quanto nos conteúdos, depende de tratados e 

infraestrutura internacionais e ainda ostenta uma aura de liberdade desvinculada dos fatos. 

Enquanto subsiste uma crítica cultural expressiva, embora dispersa em relação à produção 

audiovisual, recai sobre a internet certo idealismo, como se a rede fosse por si só um ambiente 

libertário, abençoado por visões apologéticas de Nicolas Negroponte143 ou pela beatificação pop de 

Steve Jobs144.  

 A desregulamentação, a promiscuidade com interesses pouco republicanos de governos, a 

busca do lucro em detrimento da cidadania informacional e o desapreço pelo espaço público 

constituem precedentes perigosos abertos pelas fragilidades na regulação das mídias eletrônicas, 

que estão contaminando o espaço digital. Os conglomerados audiovisuais coexistem com 

conglomerados digitais, tais como Google, Aple e Facebook. Isto, sem considerar as gigantescas 

empresas de Telecomunicações, também interessadas no mercado da informação, com posições já 

consolidadas no audiovisual, que podem ser facilmente ampliadas. Vale lembrar que mesmo em 

países com ampla soberania, aqueles ditos desenvolvidos, figuras como Rupert Murdock colocaram 

à prova a ideia de regulação efetiva, estendendo influência por continentes.  

Em face disso, torna-se necessário contemplar a debilidade ou mesmo a ausência de 

regulação na Televisão no passado e no futuro próximo. Se o descompromisso institucional 

revestido de adesão demagógica à democracia por parte das empresas causou danos irreparáveis no 

passado, no futuro próximo as ameaças se potencializam diante da sinergia com a oligopolização 

digital. Mesmo que conglomerados digitais absorvam as grandes empresas da velha economia num 

futuro mais próximo ou mais distante a depender de decisões econômicas que estarão ao alcance da 

participação popular.     

A democracia é multidimensional: vai muito além da participação política num sentido 

restrito, que poderia ser entendido de uma forma reducionista como o direito ao voto. A ciência 

política clássica nos ensina que o exercício dos direitos políticos envolve o direito a votar e ser 

votado, à livre organização, ao livre pensamento, à livre manifestação, à livre expressão, entre 

                                                 
143 Cientista nascido em 1943, destaca-se por pensar a tecnologia, considerando que os aspectos positivos superam os 

efeitos danosos. Autor do livro a vida ditital.  
144 Fundador, diretor executivo e presidente da empresa Apple, faleceu em outubro de 2011.  
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outras liberdades que envolvem a dimensão individual e ao mesmo tempo a ocupação do espaço 

público. Tais liberdades, tais garantias, dependem de instituições democráticas, conforme 

discutimos no capítulo 1.  

Entretanto, compreendemos a urgência de enfatizar um conceito ampliado de democracia, 

para além do político, reconhecendo sua dimensão econômica, cultural e midiática. Se o esforço 

reflexivo que resultou nesta tese delimitou como problema a TV, isto se deu pela limitação de tempo 

e de recursos. Reconhecemos que a TV não pode ser dissociada de outras Mídias, nem da sociedade 

na qual se insere e sobre a qual exerce considerável influência. Portanto, falar em democracia de 

mercado sem que o mercado se submeta à democracia constitui uma contradição em termos, que se 

torna ainda mais extravagante se existe um mercado audiovisual sob domínio de monopólios e 

oligopólios. Estas contradições são especialmente notáveis quando tratamos da América Latina, 

contudo, também se manifestam em países que nos acostumamos a declarar desenvolvidos. O abuso 

do poder econômico sobre diversas instituições cria um mercado da democracia, no qual se pode 

comprar decisões sob um verniz de democracia, sem essência participativa. 

A democracia não é um atributo dado ou conquistado sem esforço: é um processo de longa 

duração, tal qual nos lembra Losurdo (2004), muito mais cheio de possibilidades do que pensamos, 

embora também mais frágil do que poderíamos supor. Se a sociedade não busca alargar o sentido de 

democracia a experiência democrática pode se tornar bem mais restritiva. Em termos simples, só 

existe democracia enquanto se luta por ela. Este processo se fortalece a medida em nos 

comunicamos, à medida em que empregamos a comunicação como instrumento democrático. 
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