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RESUMO 

 

A presente dissertação busca compreender como as políticas de comunicação são criadas em 

países que vivem em regimes democráticos, como Brasil e Argentina, e como as mudanças de 

governo de característica progressista para neoliberal, ocorridas nesta última década, 

promoveram o que aqui se propõe a caracterizar como impactos que revelam o desmonte das 

conquistas da sociedade civil na área de comunicação. Para isso, o trabalho se propõe a fazer 

um levantamento sobre as características desse período (2015-2019) no que diz respeito às 

dimensões políticas, econômicas e sociais que pudessem impactar nas atividades de 

comunicação: no Brasil, a descaracterização de um TV pública; e na Argentina, os retrocessos 

de uma política que estava promovendo a inclusão de meios privados sem fins de lucro, com 

mais diversidade e pluralidade de atores sociais nesse cenário. O que se observa é uma mudança 

de rumo em função de reorientações governamentais que modificam as políticas de 

comunicação de acordo com as inclinações do governo de turno, fragilizando as políticas que 

deveriam se constituir como de Estado. E, por outro lado, afeta também a sociedade civil, a 

partir da consciência crítica dos cidadãos, que não alcança espaço de participação em todos os 

processos de uma política pública para o setor, desde a formulação, implantação e controle. 

Como metodologia, optamos pela análise documental, de forma a comparar documentos que 

pudessem mostrar os impactos nas leis, entrevistas semiestruturadas com participantes de 

ambos os processos, cujas narrativas foram importantes para compreender a efetividade das 

mudanças e seus reflexos no cotidiano dos cidadãos impactados por elas. Importante salientar 

a observação, no processo de pesquisa, que se trata de uma comparação entre desiguais, em que 

a dinâmica na Argentina estava ocorrendo com maior participação da sociedade civil, porém 

em ambos os casos houve uma estagnação em relação ao tema na agenda pública desses países, 

verificada até o ano de 2019, quando se encerra o período de análise da pesquisa. 

 

Palavras-chave: comunicação pública: comunicação comunitária; políticas de comunicação; 

desmonte neoliberal; Brasil e Argentina. 

 

 

  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The following dissertation seeks to understand how communication policies are created in 

countries living in democratic regimes, such as Brazil and Argentina, and how the changes in 

government from progressive to neoliberal, which have occurred in the last decade, have 

promoted what is characterized here as impacts that reveal the dismantling of civil society's 

achievements in the area of communication. To this end, this work proposes to survey the 

characteristics of this period (2015-2019) in regard to the political, economic and social 

dimensions that could impact on public communication activities: in Brazil, the disfigurement 

of a public TV; and in Argentina, the setbacks of a policy that was promoting the inclusion of 

private non-profit means, with more diversity and plurality of social actors in this scenario. 

What it has been observed is a change in direction as a result of government reorientation that 

modify communication policies according to the inclinations of the shift government, 

weakening the policies that should be constituted as state policies. On the other hand, it also 

affects civil society, based on the critical awareness of citizens, which does not achieve space 

for participation in all the processes of a public policy for the sector, from the formulation to 

implementation and control. As a methodology, we have decided to do an archive analysis, in 

order to compare documents that could show impacts on laws, semi-structured interviews with 

participants from both processes, whose narratives were important to understand the 

effectiveness of the changes and their reflection on the daily lives of citizens impacted by them. 

It is important to highlight the observation in the research process that this is a comparison 

between unequal societies, in which the dynamics in Argentina was occurring with greater 

participation of civil society, but in both cases there was a stagnation in the public agenda of 

these countries until 2019, when the research period of analysis ends. 

 

Keywords: public communication; community communication; communication policies; 

neoliberal dismantling; Brazil and Argentina. 
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Introdução 

 

A presente dissertação investiga como se desenvolveu a construção das políticas de 

comunicação no Brasil e na Argentina, especificamente em relação ao setor de radiodifusão 

pública. E trata, também, como ocorreu o seu posterior desmonte, considerando a construção 

de uma conjuntura que vinha se estruturando de forma a garantir maior participação da 

sociedade civil no processo de tomada de decisões.  

O desmonte das políticas de comunicação, como se pretende mostrar ao longo desta 

dissertação, ocorreu a partir da emissão de decreto ou medida provisória posteriormente 

revertida em lei, documentos administrativos emitidos pelos chefes do Executivo de cada país, 

ações que foram impulsionadas por reconfigurações políticas ocorridas nesses dois países entre 

os anos de 2015 e 2016, quando adotaram um modelo neoliberal de regulação do mercado, 

provocando reflexos sobre a área da comunicação.  

Essas mudanças tiveram maior impacto quando verificada a interrupção das condições 

que garantiam a autonomia de projetos como a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), no 

Brasil, enquanto na Argentina foram ameaçados os princípios basilares da Lei de Serviços de 

Comunicação Audiovisual (LSCA) que anteriormente garantiam maior participação cidadã em 

órgãos de controle, além de mudanças que repercutiram também na lentidão para liberação de 

licenças para esses veículos comunitários, muitos ainda continuando na ilegalidade, 

adicionando-se a isso a diminuição de fundos de fomento para a sua sustentabilidade.  

Em ambos os casos se verificou diminuição da participação da sociedade civil e maior 

influência do governo de turno nas decisões das políticas do setor, com maior concentração de 

controle por parte do Executivo. Essas questões serão tratadas com mais profundidade nos 

capítulos 2 e 3, que estão relacionados às especificidades das ameaças neoliberais ocorridas no 

Brasil e na Argentina.   

Essas condições nos levam a acreditar que as alterações de normativas que regiam as 

políticas do setor foram realizadas como manifestação de ato de cunho estritamente político, 

com a apresentação de medida provisória sem que houvesse discussão prévia com as partes 

interessadas, no Brasil; enquanto na Argentina, a lei que foi alcançada com base em ampla 

discussão e participação de variados setores da sociedade civil também sofreu grandes 

alterações por meio de um Decreto de Necessidade e Urgência. Em ambos os casos, as 

mudanças ocorreram imediatamente após Michel Temer e Maurício Macri tomarem posse 

como presidentes do Brasil e da Argentina, respectivamente. 
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Os antecedentes deste momento, porém, mostram que as políticas implementadas 

vinham se efetivando como iniciativas que, à época, tiveram aprovação por parte dos seus 

mandatários do Poder Executivo e estavam seguindo o caminho de se tornarem políticas de 

Estado, após terem passado por avaliação e aprovação das casas legislativas desses dois países. 

Porém, num giro de política neoliberal, ambas as políticas de comunicação passaram 

por mudanças significativas, desconfigurando as condições que caracterizavam as iniciativas 

anteriores. Então a proposta deste estudo é situar e perceber as influências do projeto neoliberal 

sobre as políticas de comunicação, considerando as experiências que os países passaram no 

decorrer do período que nos propusemos a analisar. 

O problema de pesquisa pode ser sintetizado por meio da seguinte pergunta: como se se 

deram os impactos nas políticas de comunicação nos governos neoliberais de Brasil e 

Argentina, entre os anos de 2015 e 2016? E, além disso, quais os motivos que levaram isso a 

acontecer. Levamos em consideração as conquistas anteriormente vivenciadas nos dois países, 

estendendo as análises até o ano de 2019.  

Como pano de fundo, temos a questão de como as políticas de comunicação se 

conformam como políticas de governo e não de Estado, colocando-se vinculadas à orientação 

política de governantes de ocasião. Também surge o questionamento de por que elas mudam 

com facilidade e não conseguem se sustentar após as mudanças de governo e o que nos leva a 

caracterizar essa fragilidade das leis? Por outro lado, observar, também, como os movimentos 

sociais pró-democratização da comunicação têm atuado no Brasil e na Argentina com o objetivo 

de manutenção dessas políticas que foram duramente conquistadas em tempos anteriores e 

como têm se comportado, especialmente nesse momento de embate, em novo cenário 

neoliberal. 

Como hipótese, visualizou-se que ambos os países experimentaram uma onda de pós-

neoliberalismo que se sobrepõe ao movimento anterior, quando as políticas sobre as quais 

estudaremos foram implementadas e que garantiam maior participação da sociedade civil. 

Naquele momento, no Brasil tinha como referência a formação do Conselho Curador da EBC 

e a independência do mandato do diretor-presidente da empresa pública, de forma que o período 

da sua gestão não coincidisse com o do presidente da República.  

Na Argentina, a referência era a existência de órgãos de controle que contavam com 

mais autonomia, como a Autoridade Federal de Serviços de Comunicação Audiovisual 

(AFSCA), e maior representatividade social. Então houve um momento de ruptura e de não 

continuidade, por iniciativa exclusiva daqueles que detêm o poder, os presidentes das 

respectivas nações, que promoveram mudanças à base de canetada, sem que houvesse 
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novamente uma discussão mais ampla com a sociedade, que é uma das características de um 

projeto de comunicação de interesse público.  

A pesquisa irá se debruçar a respeito do que os entrevistados caracterizaram como 

desmonte da comunicação pública em relação ao funcionamento da EBC, especificamente nas 

relações de produção do veículo de natureza pública como a TV Brasil, percebendo os atuais 

riscos de privatização e incorporação de suas atividades com as da TV NBR; e também os 

impactos gerados nos veículos privados sem fins de lucro na Argentina que, mesmo que a lei 

permaneça garantindo a esse setor a reserva de um terço no espectro radioelétrico, não tem 

mostrado avanço em função da não manutenção de políticas de fomento para garantir a 

sustentabilidade desses meios, questão que passamos a considerar também como um reflexo 

desse movimento de mudanças.  

 O Brasil e a Argentina adotaram o modelo de administração da radiodifusão baseado 

na experiência dos Estados Unidos, de tradição democrática-liberal, mais voltado às dinâmicas 

do mercado, diferente do modelo da Inglaterra, que vê a comunicação como bem público, 

atuando como reguladora e, também, produtora. Suas políticas de comunicação mais recentes, 

marcadas por governos progressistas capitaneados por líderes como Luiz Inácio Lula da Silva 

e Cristina Fernández de Kirchner, buscaram propostas para tratar a comunicação para além dos 

grandes conglomerados. 

 Apresentaram inovações em termos de políticas de comunicação que traziam uma 

expectativa de trabalhar elementos que pudessem garantir mais pluralidade e diversidade para 

o setor, mesmo que seus interesses não tenham ficado muito claros nos posicionamentos que 

seu líderes tomaram no que se referem às propostas de iniciativas que estamos aqui pontuando, 

porém percebe-se nuances de cunho político em suas decisões que apontam o interesse de 

promover um confronto com os grandes conglomerados comerciais. 

 É importante, desde já, deixar claro que há particularidades nos dois modelos de 

comunicação que se configuram no Brasil e na Argentina, a partir da concepção das leis 

nacionais que regem o setor. Nessa pesquisa, iremos analisar reflexos na atuação de uma 

empresa pública de comunicação, enquanto na Argentina colocamos foco em como os impactos 

foram gerados no setor privado sem fins de lucro que atenda ao interesse público, questões que 

serão detalhadas nos próximos capítulos.  

 O recorte temporal dessa pesquisa é a partir de 2015 e 2016, com a ascensão neoliberal 

dos governos no Brasil e Argentina, estendendo-se até o momento de realização do trabalho de 

campo, no ano de 2019: no Brasil, analisando inclusive com as iniciativas do governo 

Bolsonaro em relação à EBC, com proposta de privatização e fusão dos veículos estatal e 
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público; e na Argentina com a percepção de inércia de tratar o tema junto às demandas dos 

meios comunitários após as medidas tomadas pelo governo Macri, e as expectativas das 

eleições eleitorais para presidente da nação, que definiriam, ou poderiam definir, o futuro da 

Lei de Meios para o país a partir de 2020, momento na pesquisa em que trataremos do que se 

espera do novo governo em relação ao tema.  

  Levando-se em consideração essa informação, essa pesquisa teve grande mote na 

expectativa de entender como as interferências políticas sobressaem no contexto do interesse 

público quando o assunto é comunicação, podendo permitir uma comparação entre os dois 

países quando colocados no contexto histórico e político ao qual se pretende trabalhar no 

processo de investigação.  

O trabalho se justifica por perceber que há uma dinâmica das questões políticas que 

influenciam o projeto de poder numa região que apresenta traços claros de fragilidade 

democrática, especialmente no que se refere à área de comunicação. Porém, ambos os países 

conseguiram apresentar, em determinado momento, avanços no que diz respeito a iniciativas 

que contribuam para o desenvolvimento de projetos de comunicação alinhados aos interesses 

dos cidadãos.  

  O objetivo geral dessa pesquisa é compreender a fragilidade da regulamentação das 

políticas de comunicação nesses dois países diante das alterações dos governos, questionando 

por que as políticas não se sustentam. A proposta é identificar os artigos das leis que sofreram 

alterações, assim como também apontar os indícios de similaridades que ocorreram nos dois 

processos e, por outro lado, as singularidades que surgiram em cada um deles, a fim de que nos 

permita uma comparação entre desiguais, conforme anteriormente mencionada. 

Assim, a pesquisa traz o aporte de levantamento bibliográfico que envolve, no universo 

macro, as áreas de Mídia e Cotidiano, Ciência Política, Políticas Públicas e Movimentos Sociais 

E mais claramente os autores da área de Economia Política da Comunicação, em especial os 

latino-americanos, mas não se limitando a eles. Essas discussões estão associadas à linha de 

pesquisa de Políticas, Discursos e Sociedade, do Programa de Pós-Graduação em Mídia e 

Cotidiano, da Universidade Federal Fluminense. Entre outros pontos, dedica estudos 

relacionados a essa linha as pesquisas que buscam analisar os processos midiáticos no contexto 

das relações de poder observáveis em diversas práticas sociais da vida cotidiana, levando-se em 

consideração os processos de hegemonia e sua influência no social.  

Em termos metodológicos, o trabalho foi realizado com base em análise documental 

(CALLADO, FERREIRA, 2004), por meio de acesso a leis específicas que tratam o tema de 

comunicação e os meios de divulgação dos órgãos oficiais dos dois países, além de consulta a 
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veículos de comunicação, preferencialmente online, com acesso a mídias digitais que são 

trabalhadas por movimentos sociais que lutam em prol da democratização dos meios nos dois 

países analisados. De acordo com Moreira (2009), a pesquisa pode se dar com materiais de 

fontes primárias, incluindo entre elas os documentos oficiais, textos legais e documentos 

internos de empresas e instituições.  

Para essa pesquisa foram consultadas 66 obras de autores brasileiros e 52 obras de 

autores argentinos, além de autores de outras nacionalidades. O número de consultas se refere 

a obras (acesso a livros, revistas, artigos acadêmicos) e não necessariamente ao número de 

autores. Ainda houve a revisão de normas legais, sendo que foram citadas 14 legislações 

brasileiras e 11 argentinas. E, também, diversos documentos e veículos de comunicação de 

ambos os países como fonte: 19 do Brasil e 18 da Argentina. Esses números mostram o esforço 

da análise comparativa a partir de fontes documentais dos dois países.  

Por meio de pesquisa empírica, foram realizadas entrevistas com pessoas que tiveram 

alguma possibilidade de atuação no processo de tomada de decisões ou então que sentiram 

reflexos mediante as mudanças da regulamentação da área. Entre eles, no Brasil, a representante 

do Conselho Curador da EBC, Akemi Nitahara, que integra o corpo técnico da empresa pública; 

a representante de movimento social pró-democratização da comunicação, Renata Mielli; e o 

pesquisador e gestor público da área, Octavio Pieranti, que atua na Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel) e já foi chefe de gabinete da EBC.  

Na Argentina, foram entrevistados o pesquisador e um dos redatores da Lei de Serviços 

de Comunicação Audiovisual, Damián Loreti; assim como também a docente, pesquisadora, 

ativista e integrante de meios comunitários, Natalia Vinelli; e o docente da Universidad de 

Quilmes e que também atuou em meios comunitários.  

Na Argentina, as entrevistas foram realizadas presencialmente, na cidade de Buenos 

Aires, nos meses de agosto e novembro de 2019. Esses dois momentos representaram, 

inicialmente, uma primeira tentativa de contato com os entrevistados e, no segundo momento, 

a efetivação das entrevistas. No Brasil, com a questão do confinamento social em 2020 em 

função da crise sanitária de abrangência mundial, as entrevistas foram feitas por Skype, no mês 

de abril. Houve uma interrupção do processo de entrevistas nos dois países devido a questões 

de saúde por parte do pesquisador.  

Cabe registrar também que recebemos contribuições de conferencistas que participaram 

de eventos no Rio de Janeiro, no ano de 2018, entre eles César Bolaño e Maria Soledad Segura, 

cujas contribuições nos auxiliaram na definição de rumos da pesquisa. E que também houve 
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acompanhamento de conferências online durante o ano de 2020, cujas temáticas dialogavam 

com a proposta do tema em questão.  

O levantamento de entrevistas em profundidade tem a intenção de “recolher respostas a 

partir da experiência subjetiva de uma fonte, selecionada por deter informações que se deseja 

conhecer” (DUARTE, 2009, p. 62). Ainda, segundo o autor, “é uma técnica dinâmica e flexível, 

útil para apreensão de uma realidade tanto para tratar de questões relacionadas ao íntimo do 

entrevistado, como para a descrição de processos complexos nos quais está ou esteve 

envolvido” (DUARTE, 2009, p. 64). 

Nesse sentido, as entrevistas foram conduzidas por meio de questionário semiaberto, 

que consiste em um roteiro, direcionado a personagens previamente escolhidos, cujas narrativas 

são parte essencial desse trabalho de pesquisa, como testemunhas do processo. Esse modelo de 

entrevista “parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que 

interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de 

novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do informante” 

(TRIVIÑOS, 1990, p. 146). 

 Em relação às entrevistas realizadas, optamos pela não tradução de termos e narrativas 

no idioma espanhol, baseado nos estudos de Schleiermacher (1813) quando define métodos de 

tradução domesticadora ou estrangeirizante. Segundo Britto (2010, p. 138), a linha de 

argumentação em favor da abordagem estrangeirizante leva a crer que “todo ato de tradução é, 

necessariamente, uma forma de falsificação”, enquanto a domesticadora seria uma adaptação.  

E que a proximidade entre Brasil e Argentina, por exemplo, nos indica que quaisquer 

um dos dois métodos seja possível, porém em relação ao estrangeirizante, o autor adiciona a 

condição de que “boa parte do vocabulário relativo a coisas argentinas seria mantida em 

espanhol, confiando-se em que isso não constituiria um obstáculo sério para o leitor brasileiro” 

(BRITTO, 2010, p. 137). Em função disso, sugere-se a permanência no idioma de origem para 

respeitar, inclusive, as nuances que a oralidade das narrativas nos oferece.  

Tendo definido o percurso metodológico da pesquisa, apresentamos a estrutura da 

dissertação que foi trabalhada na forma de capítulos, conforme a proposta a seguir:  

No primeiro capítulo – Regulamentar para garantir uma comunicação de interesse 

público – iremos tratar de conceitos estruturantes de comunicação que nos levarão a 

compreender melhor a questão sobre a qual iremos nos debruçar, como políticas de 

comunicação, políticas públicas, o estado regulador e a correlação de forças com a sociedade 

civil, passando principalmente por discutir interfaces entre os meios privados, estatais e 
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públicos e pela questão de entender a comunicação como bandeira democrática para a atuação 

do cidadão no seu cotidiano.  

O segundo e o terceiro capítulo foram concebidos na perspectiva de espelho um do outro 

em relação ao conteúdo e forma, intitulados de Ameaça neoliberal no Brasil (capítulo 2) e 

Ameaça neoliberal na Argentina (capítulo 3). Chamamos de espelho porque suas estruturas nos 

permitem fazer uma análise muito próxima dos contextos em que os países viveram, 

respeitando o recorte temporal da pesquisa e suas especificidades.  

Dessa forma, cada capítulo irá tratar de temas que são os antecedentes das políticas que 

foram constituídas nos governos anteriores à retomada neoliberal. No Brasil, serão tratadas a 

criação da EBC, a realização da 1ª Conferência Nacional de Comunicação e a tentativa de 

regulamentar um Novo Marco Regulatório para o setor. Na Argentina, serão discutidos os 

trabalhos da Coalición por una Radiodifusión Democrática, modos de mobilização da sociedade 

civil, até a concepção e a promulgação da Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual. Tanto 

a EBC como a LSCA foram implementadas, por meio de lei, em 2009. 

A sequência trará a pesquisa documental das leis e suas modificações de normativas, 

com as consequentes ameaças que representaram mudanças substanciais, na qual denominamos 

de Influência Neoliberal, momento em que que foram tratadas na forma de categorias de 

análise: Vinculação orgânica (verifica a questão da organicidade do sistema administrativo das 

áreas que executam as estratégias políticas em torno do tema de comunicação dentro da 

máquina pública, percebendo-se vinculação mais forte das instituições recém-criadas com o 

Estado e diminuindo a independência a sua atuação a partir das mudanças nas políticas de 

comunicação); Diretoria executiva (diz respeito à interferência do chefe do Poder Executivo de 

nomear diretores para empresa pública ou órgão de controle sem consulta prévia com as áreas 

envolvidas, gerando maior dependência dessas áreas em relação ao governo de turno e 

influência dele sobre a atividade de comunicação); Representatividade da sociedade civil 

(apresentação de indícios que representam menor incidência da sociedade civil sore as 

mudanças nas políticas de comunicação e na gestão sobre elas); Órgãos de escuta e análise de 

audiência (dimensiona os impactos relacionados à defesa do consumidor quando se percebe a 

comunicação como um serviço que deve ser prestados ao cidadão); e Fomento e 

sustentabilidade (trata de políticas de manutenção dos meios públicos e comunitários, de forma 

comprometida com modelos inclusivos e sustentáveis de desenvolvimento).  

Por fim, cada um desses capítulos trará uma perspectiva do que tem ocorrido nesses 

países até o ano de 2019, quando se encerra a nossa pesquisa, buscando verificar as discussões 

mais recentes nos dois cenários e a tentativa de perceber o que vem pela frente, levando-se em 
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consideração as dinâmicas na política até aquele momento. Considera-se aqui como o governo 

Bolsonaro tem tratado a EBC em seu governo e como a Lei de Meios foi tratada durante o 

processo eleitoral em 2019, entre os principais presidenciáveis na Argentina.  

O quarto capítulo traz uma perspectiva mais analítica – As limitações dos avanços de 

democratização da comunicação. Esse se subdivide em três partes, nas quais serão levantadas 

as questões que identificam os indícios de desmonte do que foi anteriormente conquistado, com 

base na comparação das categorias levantadas nesta pesquisa, verificando como elas dialogam 

e também as suas particularidades. Com essas categorias, procuramos fundamentar as 

mudanças que afetaram ou que representaram impactos nas dimensões políticas, econômicas e 

sociais. 

Também será tratado nesse capítulo como os movimentos sociais no Brasil e na 

Argentina têm reagido a esses momentos de mudança de regulamentação do setor, inclusive 

procurando identificar ações específicas de atuação frente às ameaças que ocorreram no período 

inicial da pesquisa até o momento atual.  

E por fim, uma análise sobre a questão de fragilidades e potencialidades das leis que 

regem as políticas de comunicação, tratando-as como elemento que é influenciado pela força 

política e como se dá a correlação de forças com a sociedade civil. Abordaremos temas 

relacionados às influências da vontade política dos governantes e a própria percepção da 

fragilidade das leis, por não se sustentarem como políticas de Estado, que é a questão principal 

trazida nesse trabalho.  
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Capítulo 1 – Regulamentar para garantir uma comunicação de interesse público 

Esse primeiro capítulo abordará, de forma mais conceitual, temas que se aproximam ao 

objeto desta pesquisa, levando em conta um cenário latino-americano em mutação na maioria 

dos países, especialmente do ponto de vista político. A onda mais recente de governos 

progressistas (MORAES, 2009) impulsionou o desenvolvimento de políticas de comunicação 

ou tentou promover discussões em alguns países do continente, entre eles Brasil e Argentina. 

Já em outro momento, numa virada de tendência política à direita, avançou-se para a atual onda 

neoliberal, indicando ameaças que vêm, nos últimos anos, mudando aspectos na área de 

comunicação de interesse público não apenas de forma regional, mas que apresenta amplitude 

global.  

Será tratado, primeiramente, um breve panorama sobre a questão política que incide sobre 

as democracias modernas, especialmente na América Latina, porém buscaremos relacionar com 

o tema da necessidade que os governos apresentaram para a implantação de políticas públicas 

de comunicação. E aí avançar, nos próximos capítulos, para a tentativa de caracterizar os 

impactos ocorridos no setor, a partir de 2015, em relação aos países analisados.  

Para isso, abordaremos conceitos relacionados à hegemonia, esfera pública e como se dá a 

correlação de forças com a sociedade civil quando tratamos da percepção da comunicação como 

um serviço público que é regulado pelo Estado, buscando discussões sobre como a sociedade 

civil tem capitalizado esse tema. Também faremos a discussão sobre o que é público, estatal e 

privado no contexto da complementaridade dos sistemas de comunicação, respeitando as 

distinções que marcam os dois países. 

Em seguida, discutiremos questões relacionadas ao direito humano à comunicação e seu 

reconhecimento como bem público, resgatando as bases teóricas em torno do conceito de 

comunicação pública, comunicação comunitária e políticas de comunicação, no que ela implica 

e como se relaciona no cotidiano das pessoas para a formação de consciência crítica e promoção 

da cidadania. 

Essas revisões conceituais possibilitam apresentar questões introdutórias e fundamentais 

que permearão análises ao longo desse trabalho, especialmente para validar a parte empírica 

que foi desenvolvida nos capítulos posteriores, à base de pesquisa documental e de entrevistas 

semiestruturadas que serão apresentadas adiante. 
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1.1 - Pequeno retrato sobre o atual momento político e econômico 

 

As análises do cenário demandam de crítica sobre o momento em que estamos passando, 

marcado por um período de transição em várias dimensões, seja no contexto político, 

econômico e social. Essas influências contribuem com várias possibilidades de mudança de 

comportamento e alternativas de sobrevivência, incluindo aí a questão de garantir as bases que 

proporcionem a percepção de uma possível democratização pelo viés da comunicação, que aqui 

se constitui um dos nossos focos de análise.  

E não há uma desconexão do contexto político com os demais. Ou seja, é possível 

compreender que há uma série de influências externas que geram mudanças que podem afetar 

inclusive modos de percepção de vida consolidados frente ao que é constituído pelas 

experiências cotidianas. Esse é o caso de discutir, num sentido mais amplo, a questão da 

democracia e seus impactos na vida social das pessoas, no que diz respeito da consolidação de 

soberania exercida pelo povo e suas possíveis ameaças. Para depois, num ponto mais específico, 

avaliar a implicância que a comunicação poderá aí representar.  

Porém, ao tratar da influência do meio político no contexto em que se deseja aprofundar, 

é inevitável que se faça uma reflexão sobre a crise no sistema democrático ao qual o mundo 

vem passando nos últimos anos. Aproximando essa questão à área de comunicação, Albornoz 

(2011) considera que as políticas culturais são desenvolvidas em um âmbito altamente 

territorializado e isso acaba se tornando um problema, uma vez que com a globalização não é 

aceitável que as pesquisas na área se focalizem somente em um Estado ou nação. Nesse sentido, 

o autor afirma que a comparação de políticas públicas entre Estados e nações pode resultar em 

uma contribuição interessante, o que nos motiva a levar a temática adiante. 

Porém, partindo de numa percepção a partir dos Estados Unidos que se amplia para os 

demais continentes, os norte-americanos Levistky e Ziblatt (2018) avaliam que estamos 

caminhando do lado oposto ao que a história sugere, desmistificando a noção de que a 

democracia é um sistema sólido e que tende a se desfazer apenas através do poder e da coerção 

de militares, mas nos levam a compreender que ela pode morrer na mão de líderes eleitos.  

O ponto principal de análise neste momento é a possível onda de recuo de um movimento 

em prol da democracia em todo o mundo e que, claro, apresenta reflexo no contexto latino-

americano. Os autores chamam esse movimento de “recessão democrática". Tendo como ponto 

de referência a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, em 2016, eles argumentam que 

o número de democracias estabelecidas cresceu rapidamente entre os anos de 1980 e 1990, 
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chegando ao auge em 2005 e permaneceu estável desde então, incluindo Brasil e Argentina na 

lista dos países onde a democracia aparentava estabilidade. Essa recessão democrática é vista 

como um reflexo de populações que, desencantadas com a democracia liberal, voltam-se para 

partidos e líderes autoritários de direita (SOLANO, 2018). 

Nesse sentido, as mudanças de governo estão levando ao poder o que Levistky e Ziblatt 

(2018) denominam de autocratas eleitos. Os autores constatam que as instituições, 

isoladamente, não têm condições de contê-los. Em relação a esse tema, eles acreditam que os 

autocratas eleitos:  

 

Subvertem a democracia aparelhando tribunais e outras agências neutras e 

usando-os como armas, comprando a mídia e o setor privado (ou intimidando-

os para que se calem) e reescrevendo as regras da política para mudar o mando 

de campo e virar o jogo contra os oponentes (LEVISTKY; ZIBLATT, 2018, 

p. 19). 

 

Vale apontar, nesse contexto, que o domínio sobre a mídia, do ponto de vista da estrutura 

econômica, é um instrumento de grande importância para a manutenção do poder. E na tentativa 

de identificar autoritarismo em políticos que podem tomar o poder num momento de profundas 

mudanças, os autores propõem quatro sinais de alerta que podem ajudar a reconhecer um 

autoritário, status que são relacionados quando: políticos tendem à rejeição das regras 

democráticas do jogo; negação da legitimidade dos oponentes políticos; tolerância ou 

encorajamento à violência; e por último, o que nos aproxima do tema deste trabalho: propensão 

a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia.  

No que diz respeito a esse ponto específico, Levistky e Ziblatt (2018) levantam a 

preocupação de não retaliar os adversários políticos ou de entender a mídia como inimiga em 

potencial para atacar o poder do político autoritário. Há, então, a predisposição de negá-la ou 

ignorá-la, colocando sobre ela o peso da inimizade pública, numa espécie de dança em que o 

poder público e a grande mídia parecem não acertar o passo.  

Um fato que ilustra esse contexto é, de acordo com Bizberge e Goldstein (2014), os 

discursos presidenciais dos mandatários progressistas no século 21 que, segundo os autores, 

ajudou a desnudar a neutralidade dos grupos privados de comunicação. E é nesse enfrentamento 

com grandes conglomerados que algumas mudanças foram realizadas no período que 

compreende a nossa análise. A tensão entre progressistas e os meios privados de comunicação 

é exemplificada pelos autores, em relação ao Brasil e à Argentina:  

 

Este discurso ha ido acompañado del señalamiento de que estos grupos, por 

posicionarse de un modo opositor a los gobiernos, producirían una distorsión 
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de la realidad en función de sus intereses particulares. Tal es así con Cristina 

Fernández de Kirchner cuando denunció la diferencia entre el “país virtual” y 

el “país real”, que sería fabricada por los medios de comunicación, así como 

el caso de Lula da Silva cuando señaló que los medios tenían un candidato 

opositor (BIZBERGE; GOLDSTEIN, 2014, p. 15).  

 

Como a questão que tratamos aqui é verificar possíveis influências e mudança de posição 

política em relação aos sistemas de comunicação, essa questão também será levada em 

consideração posteriormente, dada a propensão de que mudanças poderiam vir a não legitimar 

a função da mídia. E, por outro lado, é possível perceber que os grupos midiáticos podem 

também legitimar o poder dos governos instituídos, inclusive por meio do voto democrático. 

Em termos gerais, há uma grande preocupação com o contexto em que o liberalismo 

econômico possa representar em termos de mudança do viés democrático de cada país, pois a 

perspectiva de adoção desse tipo de pensamento reflete uma série de mudanças de ordem 

econômica e social, já que retira do Estado grande parte de responsabilidade que antes era 

creditada a ele, quando se faz imediata comparação à composição de governos que seguem a 

linha progressista.  

Após os períodos ditatoriais que foram característicos na América Latina, seguiu-se uma 

onda de governos que tinham a bandeira de base democrática para recompor ou compensar 

dívidas com a população que teve impacto sobre o antigo modelo. Essa base trouxe consigo, 

incialmente, a bandeira do liberalismo econômico, que passou a marcar e a mudar rumos de 

algumas democracias, permitindo que a economia passasse a regular a vida das pessoas. E isso 

gera um compromisso por parte dos governos em assumir um novo papel, de acordo com 

Freedman (2008):  

Governos pró-mercado parecem bastante preparados para defender o 

liberalismo econômico, para recorrer a formas de populismo autoritário e, ao 

mesmo tempo, para usar seu poder para apoiar-se em radiodifusores e 

jornalistas - comportamento que aponta para uma contradição mais 

fundamental do papel intervencionista do estado neoliberal (FREEDMAN, 

2008, p. 146, tradução livre pelo autor1). 

 

Em relação ao período compreendido entre as décadas de 1980 e 1990, Moraes (2016) 

afirma que as políticas neoliberais de desregulamentação, desestatização e privatização 

enfraqueceram a interferência do Estado em áreas estratégicas e na promoção de políticas 

                                                 

1 No original: Pro-market governments seem to be quite prepared to advocate economic liberalism, to resort to 

forms of authoritarian populism and, at the same time, to use their power to lean on broadcasters and journalists – 

behavior that points to a more fundamental contradiction the interventionist role of the neo-liberal state. 
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sociais, no qual buscou-se creditar ao mercado a função de autorregular-se. Para Freedman 

(2006, p. 2), “hay un carácter inequívocamente neoliberal en la elaboración de políticas 

actuales, que subsume las características distintivas de los productos y flujos de los medios de 

comunicación a un enfoque liderado por el mercado”, quando o autor avalia o processo de 

formulação das políticas de comunicação no Reino Unido e nos Estados Unidos, evidenciando 

um déficit democrático predominante na atualidade.  

Houve uma inversão de postura a partir da primeira década deste século que levou os 

governos a colocarem as questões políticas em protagonismo, num determinado momento, 

fazendo com que os interesses dos cidadãos fossem levados em consideração para a promoção 

do bem-estar. Em alguns países da América Latina foram desenvolvidas políticas inclusivas, 

de preocupação, por exemplo, com o direito à moradia, o investimento no ingresso em 

universidades públicas, a compensação social para os que não têm o mesmo nível de acesso, 

além de outras percepções de inclusão social. Na concepção de Saad Filho (2018): 

 

Esses direitos e essas garantias fornecem parâmetros saudáveis para a 

convivência social; são também fontes de inspiração para o ativismo político 

e um lembrete das conquistas das gerações anteriores: eles são marcos 

importantes do passado e fornecem uma plataforma para lutas contra a 

neoliberalização da economia e da sociedade (SAAD FILHO, 2018, p. 247).  

 

Sobre as mudanças de onda neoliberal para progressista, Santos (2018) pontua que:  

 
A onda progressista surgiu como reação aos efeitos socialmente deletérios da 

conjunção entre globalização e neoliberalismo na América do Sul. 

Enquadrada em perspectiva global, trata-se de uma tentativa de brecar, a partir 

da periferia, o movimento em direção à barbárie que caracteriza o capitalismo 

contemporâneo (SANTOS, 2018, p. 13). 

 

No entanto, para o autor também houve a tentativa de modificação da sociedade sem que 

enfrentasse a raiz dos problemas ligados especialmente às desigualdades dos sistemas, 

limitando-se a mudança à superfície da política. E quando tratou de articular à questão 

econômica, ao progresso e se apropriando de características do pensamento neoliberal sobre 

essa intenção, a reação do movimento progressista pareceu exitosa no início, mas foi limitada, 

levando o autor a fazer a seguinte análise: 

 
A onda progressista foi neoliberal não somente porque subordinou-se à 

ditadura do ajuste estrutural, mas porque introjetou a razão de mundo que lhe 

caracteriza, reduzindo a política a técnicas de gestão balizadas por uma lógica 

mercantil. Ao mesmo tempo, foi progressista não por ser necessariamente de 

esquerda, mas porque partilhou de uma visão de mundo que identifica o 

combate ao subdesenvolvimento com o crescimento econômico, versão 

periférica da ideologia do progresso (SANTOS, 2018, pp. 13-14). 
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Para Sánchez-Ruiz (2017), os governos de esquerda tardaram a afrontar o tema de 

comunicação, diferente das mudanças neoliberais que ocorreram em épocas anteriores. Na sua 

concepção, houve então a legitimidade para se fazer reformas na área, que aconteceram a partir 

do protagonismo da sociedade civil nesse processo. Segundo o autor: 

 

Cuando ese proceso regulador se inició pasó a ser una tendencia contagiosa 

en la región y con base, en bastantes casos, en una sociedad civil en la que 

movimientos sociales y organizaciones de comunicadores y académicos han 

tenido un protagonismo especial que ha empujado al legislador a hacerlo con 

cierta profundidad, aunque, a la hora de la verdad, asumiendo éste casi todo 

el liderazgo. En mayor o menor grado en toda la región, la problemática de 

los omnipotentes grupos de comunicación, la democratización del sistema 

privado y la consolidación de un sistema público y de otro comunitario, han 

sido inspiración para la actualización de normativas (SÁNCHEZ-RUIZ, 2018, 

pp. 48-49). 

 

Para Moraes (2011), as novas ações de comunicação foram promovidas por governos 

eleitos com bandeiras de justiça inclusão, sendo resultado de mobilizações populares contra a 

degradação da vida social durante décadas de hegemonia liberal. Porém, entende que “a queda 

de braço com o conservadorismo e com a própria mídia hegemônica está longe de ter sido 

vencida” (MORAES, 2016, p. 160), referindo-se às mais recentes derrotas dos governos ainda 

nesta década, que representaram duros reveses aos projetos políticos dos blocos progressistas e 

de esquerda. E analisa que: 

 

Esses contra-ataques do neoliberalismo na região exigirão, por parte das 

forças que conduziram até aqui os processos de transformação 

socioeconômica, autocríticas, reavaliações de estratégias e renovações de 

programas e ações ideológicas-culturais. De resto, a diversificação dos 

sistemas de comunicação insere-se numa moldura mais ampla, de 

revigoramento da esfera pública e do papel regulador e ativo do Estado, com 

o propósito de viabilizar alternativas de desenvolvimento inclusivo e 

sustentável, em sintonia com reivindicações e anseios da sociedade civil 

(MORAES, 2016, pp. 160-161). 

 

As recentes mudanças para a nova onda neoliberal persistem e são apresentadas aos 

poucos, às vezes de forma sutil, outras vezes permitindo que as leis do mercado ditem as regras 

que devem ser impostas nesse cenário: diminuição ao acesso do que é público, sem que às vezes 

as pessoas possam perceber. Poderia ser apenas sobre questões como privatização de estatais, 

mudança no modelo previdenciário, restrição de acesso à educação gratuita, mas no caso dessa 

pesquisa, destaca-se também a influência sobre a comunicação e as políticas do setor, à medida 

em que se mudam as regras do jogo como estratégia ou política de governo.  
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E tudo isso costuma acontecer sem mudanças bruscas de composição estrutural: o regime 

continua sendo democrático, os governos são eleitos pelo voto dos cidadãos, preserva-se a 

independência entre os três poderes, assim como as liberdades individuais. Na maioria das 

vezes, são mudanças que ocorrem mesmo sob a guarda de leis que são consideradas como 

bastiões da democracia, que podem garantir a segurança jurídica e a prática institucional, como 

é o caso das constituições nacionais dos países.  

E como os movimentos costumam ser cíclicos, em 2015 e 2016 Brasil e Argentina 

experimentaram uma mudança na política com o retorno da direita ao poder. Para Martins et al 

(2009) não se dissocia o ciclo histórico da constituição da classe como sujeito político, o que 

se permite uma relação com o movimento de consciência da população. Daí vem a percepção 

da construção de instrumentos de luta de forma coletiva e que possam universalizar as lutas 

particulares. Para esses autores, o ciclo de uma estratégia popular capitaneada pelo PT se pauta 

no processo de alargamento da democracia “compreendido como a ampliação progressiva de 

um conjunto de direitos e de participação política, através da pressão dos movimentos sociais 

e da ocupação dos espaços no Estado” (MARTINS ET AL, 2019, pp. 27-28). 

Sobre essa mudança de rumos na composição política em alguns países do mundo, Esther 

Solano (2018) faz a seguinte análise:  

 

Ao longo destes últimos anos, o campo progressista assistiu perplexo, 

atrapalhado e inativo à reorganização e ao fortalecimento político das direitas. 

“Direita”, “novas direitas”, “onda conservadora”, “fascismo”, 

“reacionarismo”. Uma variedade de conceitos e sentidos para um fenômeno 

que é indiscutível protagonista nos cenários nacional e internacional de hoje: 

a reorganização neoconservadora que, em não poucas ocasiões, deriva em 

posturas autoritárias e antidemocráticas (SOLANO, 2018, posição 12/428). 

 

Para a autora, os direitos conquistados ao longo dos tempos como os relacionados ao 

trabalho, o direito universal ao voto e à cidadania são colocados em xeque, considerando que 

“se a base do pensamento da nova direita é o rompimento com os pressupostos da democracia 

liberal, é natural que se coloque contra muitas conquistas progressistas do século 20” 

(SOLANO, 2018, posição 100/428).  

Para Toledo (2012), o neoliberalismo combina-se frequentemente com o 

conservadorismo no plano cultural, e com o autoritarismo, no plano político. Por um lado, faz 

reforçar valores tradicionais como nação, família, autoridade e respeito às hierarquias, forçando 

uma percepção de ineficiência do Estado e de serviços públicos.  
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No campo político, vincula-se à crítica à igualdade e à democracia como igualdade 

política que leva os economicamente improdutivos a participar de decisões políticas que são 

impostas aos produtivos. É um movimento que promete a igualdade no mercado, mas não atenta 

contra os monopólios. O autor diz que o Estado neoliberal não existe e duvida que possa vir a 

existir:  

 

O neoliberalismo realmente existente não é senão o Estado de grande capital 

que, por meio da derrota da classe operária, impôs rupturas ou limitações aos 

pactos corporativos do pós-guerra; implantou uma nova política fabril e uma 

austeridade salarial, também nos gastos sociais; e descontou sobre os 

trabalhadores os custos da crise (TOLEDO, 2012, p. 84). 

 

Laurell (2012) traz a perspectiva liberal da economia de que os direitos sociais não se 

constituem numa obrigação do Estado, mas que o gozo dos benefícios a ele vinculados deve 

corresponder a uma contrapartida, que seria o desempenho do cidadão ao trabalho. Segundo o 

autor, “as políticas sociais do Estado social-democrata contrastam com a concepção liberal, 

pois tentam garantir – sob o conceito de direitos sociais – as mesmas condições de vida, 

independente da inserção ou não no mercado de trabalho” (LAURELL, 2012, p. 155).  

Para Pierson (apud Laurell, 2012), os neoliberais sustentam que o intervencionismo 

estatal é antieconômico e anti-produtivo. Então a saída para a crise seria a reconstituição do 

mercado, estimulando a competição e o individualismo. Para isso a ideia é eliminar a 

intervenção do Estado na economia, por meio da privatização e da desregulamentação. Assim, 

há uma verdadeira oposição ao que se caracteriza o modelo de bem-estar social-democrata, 

centrados em elementos da política social que implicam desmercantilização, solidariedade 

social e coletivismo. 

Saad Filho (2018) apresenta a face contraditória das democracias neoliberais: 

 

Por um lado, elas têm legitimidade política porque, supostamente, 

democracias são inclusivas, respondem às pressões populares e abrem 

caminhos políticos para que os pobres lutem por melhorias cotidianas. Por 

outro lado, o neoliberalismo requer um Estado forte e hostil à maioria. Uma 

democracia liberal é capaz de lidar com essa contradição, na medida em que 

as instituições do Estado são sequestradas e transformadas a fim de isolar da 

responsabilidade política os interesses dos privilegiados (SAAD FILHO, 

2018, p. 247). 

 

Como estamos tratando de governos que tiveram base ideológica de esquerda, numa onda 

de governos progressistas e que promoveram iniciativas de pensar a comunicação como direito 

humano, Bobbio (2001, p. 23) assim diferencia um homem de esquerda e de direita: para a 
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pessoa de esquerda a igualdade é a regra e a desigualdade, a exceção; já para a de direita vale 

exatamente o contrário.  

No entanto, Bobbio (2001) também diz que essa díade (direita e esquerda) está no que 

considera, primeiramente, uma crise de ideologias. Mas, em seguida, por parecer que há uma 

simplificação da questão, ele esclarece que: 

 

Direita e esquerda indicam programas contrapostos com relação a diversos 

problemas cuja solução pertence habitualmente à ação política, contrastes não 

só de ideias, mas também de interesses e de valorações a respeito da direção 

a ser seguida pela sociedade, contrates que existem em toda a sociedade e que 

não vejo como simplesmente desaparecer (BOBBIO, 2001, p. 51). 

 

Por sua vez, Castells (2018) afirma que a democracia liberal está passando por uma crise 

e isso é resultado de vários processos que se relacionam entre si. O primeiro deles, segundo o 

autor, é “a globalização da economia e da comunicação, que desestruturou as economias 

nacionais e limitou a capacidade do Estado-nação de responder em seu âmbito a problemas que 

são globais” (CASTELLS, 2018, p. 18).  

Também cita questões como as crises financeiras, a violação dos direitos humanos, a 

mudança climática e o terrorismo. E explica, ainda, que foram os próprios Estados-nações que 

estimularam esse processo, desmantelando regulações e fronteiras desde a década de 1980. 

Ainda para o autor, “as crises são momentos reveladores das falhas de um sistema” 

(CASTELLS, 2018, p. 20). 

De acordo com Sader (2007), a América Latina foi o laboratório privilegiado das 

experiências neoliberais no mundo, representando um modelo que se generalizou de forma tão 

ostensiva e a esquerda se reinventando como símbolo de resistência. No entanto, o autor alerta 

também que os partidos de esquerda que assumiram governos não romperam nem com os 

modelos neoliberais, tampouco com seus valores: “não demonstraram firmeza ideológica para 

pôr em prática políticas com valores distintos e que discordem dos que norteiam o ideário 

neoliberal” (SADER, 2007, p. 23). 

Essa contextualização inicial nos ajuda a entender a questão da pesquisa quando a 

relacionamos com essa nova onda neoliberal da política que vem se instaurando em todo o 

mundo, com reflexos claros sobre as democracias no continente latino-americano. Essa 

comparação é feita em contraposição à onda progressista, sob a qual nos deteremos adiante, 

que se mostrou favorável a discussões sobre a democracia da comunicação, em vários países.  
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1.2 - Políticas de comunicação, Estado regulador e sociedade civil 

 

Justifica-se estudar políticas de comunicação e suas implicações mais recentes na 

América Latina a partir da compreensão das teorias da Economia Política da Comunicação que, 

de acordo com Bolaño (2007), apud Cardoso e Carvalho (2014, p. 64)  tem seu interesse  pelo 

“estudo da totalidade das relações sociais que formam os campos econômico, político, social e 

cultural, objetivando compreender a mudança social e a transformação histórica e como ela 

repercute e se imbrica com o mundo da comunicação em todos os sentidos”. 

Investigar a dinâmica das políticas de comunicação é fundamental para analisar a 

complexidade do mundo em que se vive e fazer reflexões críticas do ponto de vista histórico e 

cultural da realidade. E no território onde deteremos a nossa investigação, a América Latina é 

considerada por Becerra (2014) um lugar de rupturas e continuidades, pois oferece um 

laboratório rico para essa área. Para ele, a grande novidade nessa nova dinâmica é a abertura à 

participação de novos atores sociais, e com alteração dos códigos de intervenção governamental 

na esfera pública. 

Para a formulação de novas políticas de comunicação são necessárias algumas 

mudanças que só acontecem se houver o desejo de alterar a forma de “jogar o jogo” da 

radiodifusão pública, visto que esta já possui seus vícios de forma, consolidados pelas disputas 

de poder. Mudar o cenário ou alterar a realidade não acontece do dia para a noite. Parte-se de 

questionamento crítico, mobilização e interesse legítimo de promover essas mudanças, questão 

que Del Bianco, Esch e Moreira (2013, p. 65) chamam de mexer na “reforma agrária do ar”.  

Os autores fizeram um balanço sobre a atuação do Observatório da Radiodifusão 

Pública na América Latina e identificaram questões-chave como as quais iremos nos debruçar 

ao longo dessa pesquisa em relação ao Brasil e à Argentina, a exemplo da construção de novos 

marcos regulatórios, mecanismo de participação social e diversificação de fontes de 

investimentos, entre outros levantados pela pesquisa por eles realizada.  

Uma publicação da Federação Internacional de Jornalistas (2016) aponta que o cenário 

regulatório diverso que os países da América Latina apresentam faz parte da história de como 

as políticas foram construídas e que a carência de normas ou flexibilidade das mesmas foi 

possível apenas nesse milênio “a partir de la incidencia cada vez mayor de los medios de 

comunicación sobre la opinión pública, diversos gobiernos se dan a la tarea de impulsar – junto 

a múltiples sectores de la sociedad civil – reformas que tiendan a reconfigurar el sector” (, p. 

21).   
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Ainda segundo a publicação, isso se deu a partir do ciclo de governos progressistas de 

esquerda, que provocou o questionamento, por parte da sociedade, sobre a autorregulação dos 

meios que os anteriores ciclos de políticas neoliberais impuseram. Os autores também fazem 

referência às questões-chaves acima, entre outras, para avaliar as distintas normativas na 

América Latina e apontam que: 

 

Paralelamente se identifica una contraposición entre legislaciones que 

resignifican la función de los medios de comunicación social situando al 

interés público como eje ordenador – no meramente declamativo –, donde    el 

Estado debe velar activamente por el mismo, frente a las normativas que 

confieren una cualidad autorregulatoria al mercado, dejando muchos vacíos 

legales e imponiendo al Estado un estrecho papel, el de generar un “entorno   

habilitador” para dar curso a procesos que serán controlados de hecho por los 

grandes actores del sector privado, sin abordar las evidentes asimetrías 

(FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PERIODISTAS, 2016, pp. 21-22). 

 

Em relação ao conceito de políticas de comunicação, Silva (2015) identifica duas matrizes 

principais: 

 

Uma fundamentalmente descritiva das funções do Estado, cuja reflexão sobre 

o que vem a ser políticas de comunicação se filia a aspectos da teoria do 

interesse público; e outra menos descritiva e mais crítica em relação às 

motivações da ação estatal, ou seja, mais próxima da crítica realizada pela 

teoria econômica da regulação (SILVA, 2015, pp. 141-142). 

 

No Brasil, por exemplo, a concentração dos meios privados é uma realidade difícil de ser 

modificada. Para Rosa e Barbosa (2010), as empresas hegemônicas tendem a criar barreiras que 

dificultam a entrada ou a permanência de novas corporações, cuja motivação essencial é gerar 

lucro, o que dificulta as pessoas a associarem a comunicação como bem púbico. As autoras 

apontam que as barreiras a novos entrantes no meio televisivo podem ser caracterizadas por 

dois ângulos de análise: o político-institucional e o estético-produtivo. Em relação ao primeiro, 

que está direcionado ao foco desta análise, elas argumentam que: 

 
As lógicas de funcionamento atravessam as relações instituídas por políticas 

públicas para atuações privadas na área de comunicação social. A 

regulamentação desta atividade é que determina esta barreira, pois é o Estado 

que privilegia ou dificulta o ingresso de agentes econômicos. Além disso, as 

outorgas para concessões de canais televisivos são concedidas por este agente 

político, que, ao mesmo tempo que regula, é concessionário de algum canal, 

entre outras práticas (ROSA; BARBOSA, 2010, p. 206). 

 

Nesse contexto, é importante reforçar a comunicação como um direito inerente ao cidadão 

e que, apesar de estar previsto em algumas legislações de países de sistema democrático, muitas 

vezes a lei pode não ser o suficiente para garantir o pleno interesse desse público, mediante 
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riscos de os interesses políticos e particulares sobreporem o primeiro. Vale lembrar, então, que 

discutir políticas de comunicação é também discutir soberania nacional, a valorização da cultura 

local e a não imposição de grupos hegemônicos. Em relação à onda positiva de discussão sobre 

políticas públicas nos países latino-americanos, Moraes (2011) aponta que:  

 
Pela primeira vez no continente, políticas que reestruturam os sistemas de 

comunicação prosperam nas agendas públicas. É uma tentativa de superar a 

histórica letargia do Estado diante da avassaladora concentração de indústrias 

de informação e entretenimento nas mãos de um reduzido número de 

corporações. As ambições monopólicas foram beneficiadas por legislações 

omissas ou complacentes e pela adesão de sucessivos governos às doxas 

neoliberais do “Estado mínimo” e do “máximo de mercado” (MORAES, 

2011, p. 16). 

 

 Mastrini et al (2005) argumentam que em relação às transformações das políticas de 

comunicação nos últimos 20 anos:  

 
A partir del triunfo electoral de gobiernos neoliberales se afianzó una política 

global de destrucción del Estado populista y de aquellos beneficios propios 

del Estado de Bienestar que se habían alcanzado. En este sentido no es casual 

que su doctrina esconda tras la argucia discursiva de la “desregulación” un 

proceso que denominamos de “re-regulación”. Se trata de una revisión de la 

regulación vigente con el fin de alcanzar una liberalización controlada del 

sistema, con actores privados reteniendo el control sobre las cuestiones claves 

del proceso (MASTRINI ET AL, 2005, p. 14). 

 

Freedman (2008), que considera que na comunicação cotidiana tendemos a dizer que 

quase tudo é política, questiona como não considerar o caráter social que desempenha a 

sociedade civil para a construção das políticas de comunicação, levando a entender que os 

atores sociais estão ausentes da construção dessas políticas: “embora o número de pessoas 

envolvidas no processo de formulação de políticas esteja aumentando junto com o tamanho da 

indústria, a entrada e o controle sobre esse processo permanecem altamente restritos” 

(FREEDMAN, 2008. p. 223, tradução livre pelo autor2).  

Essa participação do cidadão nas decisões resgata a concepção de autogestão social por 

Nildo Viana (2013), que nos remete à raiz etimológica da palavra democracia – o que equivale 

a governo do povo, ou autogoverno. Isso implica, em outras palavras, de fazer o cidadão 

participar ativamente, no contexto do meios públicos e comunitários, da prática do fazer 

comunicação para atendimento das necessidades próprias e do seu entorno. Significa, por 

                                                 

2 Do original: “while the number of people involved in the policymaking process is increasing along with the size 

of the industry, entry into and control over this process remains highly restricted”. 
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exemplo, ter a garantia de participar efetivamente do fazer comunicação ou de compor 

conselhos que os represente, na Argentina; ou então participar ou ser representado (no amplo 

conceito de democracia) das decisões que advêm dos veículos públicos no Brasil. Estamos 

limitando esses dois exemplos dentro do contexto em que essa pesquisa se propõe.  

Para Becerra (2014), nunca os meios foram tão questionados como nessa última década, 

o que levou a grupos da sociedade civil a criar observatórios que, por um lado acompanham e 

criticam o funcionamento dos veículos e, por outro, pressionam para a adoção de novas 

regulações na América Latina. Então, para o autor:  

 

Los cambios normativos son promovidos o acompañados – según el país – por 

la movilización de organizaciones sociales, lo que representa un 

acontecimento novedoso en la configuración del sistema de medios de 

comunicación. Los intereses en conflicto entre actores industriales y político-

sociales, incluyendo obviamente a los gobiernos en su rol de enunciadores 

directos, así como los choque entre la lógica de intervención global de la 

industria y la lógica de la regulación local, son indicativos de un escenario en 

plena mutación (BECERRA,2014, pp. 69-70). 

 

 Sel (2010) compreende que a ampliação de espaços para a participação, por si só, não 

garante uma mudança nas práticas midiáticas. Segundo a autora:  

 

Ello debe ir acompañado de políticas implementadas en el espacio práctico. 

En la construcción de estos espacios y superando el estancamiento en lo 

meramente legal, el Estado debe facilitar las condiciones no solo para permitir 

sino para optimizar el funcionamiento de estos medios, a través de 

capacitación, dotación de equipos y mejoramiento de infraestructura, como 

contribuciones a la verdadera posibilidad de diversificar los discursos 

mediáticos (SEL, 2010, p. 29). 

 

A construção da cidadania perpassa também pela necessidade de intervenção estatal no 

sentido de atuar como regulador do sistema, a fim de limitar a concentração dos meios e 

deliberar sobre a entrada de novos competidores no mercado (LORETI; LOZANO, 2015). Por 

outro lado, isso implica na condição de que: 

 

El planteo empresarial encierra, como siempre ocorre, la preocupación por 

perder posiciones en un mercado que se oxigena. Ello no impede que quienes 

ingresen a ese mismo mercado, aun con las consideraciones del caso, asuman 

sus obligaciones en tiempo y forma. La pretensión de pluralismo y diversidade 

involucra asumir la legalidade para todas las expresiones y en todos los 

sentidos (LORETI; LOZANO, 2015, p. 194). 

 

Dessa forma, a regulação é necessária como medida de política pública para setores que 

necessitam da intervenção do Estado, e a comunicação seria uma dessas possibilidades. Isso 
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leva a acreditar, então, que “políticas de comunicação são, sobretudo, políticas públicas e, nesse 

campo, situam-se no contexto de políticas regulatórias” (SILVA, 2015, p. 148). Seguindo esse 

raciocínio, o autor também explica que:  

 
A princípio, a intervenção regulatória teria como objetivo a promoção do bem-

estar econômico para a população, por meio de medidas que significassem a 

proteção dos interesses da coletividade, do público em geral ou de uma parcela 

significativa desse público. Ações de regulação estariam atreladas à correção 

de falhas de mercado relacionadas a externalidades, ineficiências ou estruturas 

monopolistas. Esses eram os pressupostos básicos da chamada teoria do 

interesse público (SILVA, 2015, p. 134). 

 

 Para Barroso (2015), a democratização do acesso aos meios se dá quando está ligada a 

um fim social. Então o autor defende que:  

 

O espectro eletromagnético tornou-se efetivamente um bem público por força 

de sua regulação, que se mostrou capaz de assegurar a defesa do bem comum 

ao disciplinar a participação de todos. Entenda-se que a atuação do Estado não 

se dá na perspectiva de mero coordenador eficiente, mas de promotor do 

interesse público (BARROSO, 2015, p. 106). 

 

 

1.3 - O privado, o estatal e o público 

 

Mesmo que estejam prestando um serviço que é de interesse público, considerado 

patrimônio da sociedade – levando-se em consideração que as outorgas de rádio e TV são 

garantidas pelo ente governamental e por eles devem ser preservadas – é preciso lembrar que 

existem outros modelos além do comercial, moderadamente adotados na América Latina e 

alguns inspirados na concepção europeia.  

São modelos comprometidos com a garantia de promover a pluralidade, a diversidade 

que, segundo Loreti e Lozano (2015), devem ser o objetivo primordial da regulamentação da 

radiodifusão. E os autores defendem a igualdade de oportunidades para o acesso à participação 

de todos os setores da sociedade na titularidade e gestão desses serviços, de forma a não se ater 

somente à demanda do mercado ou que são geridos pelo Estado. O objetivo é dar voz a quem 

não encontra espaço, seja por meio de iniciativas comunitárias ou com a garantia de veículos 

de comunicação pública, comprometidos com sua função de interesse público, levando-se em 

consideração de que ambos necessitam ser financiados pelo Estado.  

E dar voz tem relação ao conceito de participação. Para Bordenave (1983, p. 12), tanto os 

setores progressistas quanto os não muito favoráveis aos avanços das forças populares estão a 

favor da participação, acreditando que ela oferece vantagens para ambos: “pode se implantar 
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tanto com objetivos de liberação e igualdade como para a manutenção de uma situação de 

controle de muitos por alguns”. 

No que diz respeito à iniciativas de comunicação pública, Carvalho (2012, p. 212) 

acredita que investir numa TV pública é buscar um pouco de equilíbrio ao espectro de 

frequência televisivo. A autora entende que um dos principais papéis da TV pública seria “não 

fazer propaganda, mas sim mostrar também aquilo que a mídia privatizada esconde (...) A 

emissora deve estar preparada para propor novos formatos ao público, estar aberta a outras 

estéticas, inclusive pensando em formas de fomentá-las”.  

Para Suárez et al (2010, p. 147), “los canales públicos son el escenario ideal para 

promover la pluralidad de voces, especialmente la de las minorias”, enquanto Matos (2012, p. 

72) defende que “a mídia pública não deve querer se tornar mais indistinguível da mídia de 

mercado, mas ser uma força complementar a essa ou um elemento competitivo que seja capaz 

de criar padrões de qualidade na programação”. 

 Para Becerra (2016), há uma tendência do comercial e do governamental predominarem 

no cenário da comunicação de massa, variando entre o sensacionalista e o propagandista. Por 

isso ele chama a atenção para que em ambos os casos a sociedade tenda a ser convertida em 

audiência e é colocada em uma posição de cliente comercial ou de cliente político. A pluralidade 

de sistemas é importante, segundo o autor, para evitar um uso arbitrário das emissoras estatais 

e a interferência forçosa da lógica do mercado. De acordo com ele:  

 
Quien pierde con la vacancia de medios públicos es la sociedad. Cuando no 

hay medios públicos, el derecho a la palabra masiva, a la información plural, 

a contenidos diversos, son resignados en aras del aprovechamiento comercial 

o del uso oficialista de los medios de comunicación. La sociedad queda 

confinada así al imperio de los mensajes masivos emitidos con lógica 

puramente comercial o exclusivamente gubernamental (BECERRA, 2016, p. 

83-84). 

 

 Por outro lado, os meios comunitários também são considerados meios de interesse 

público pela sua essência, porque existem para satisfazer os interesses dos públicos atingidos. 

Eles encontram, no entanto, dificuldades de afirmação no cenário de comunicação, tanto no 

Brasil como na Argentina, como apresenta Souza (2014):  

 
Tanto en Brasil como en Argentina la existencia y la legalidad de los medios 

ya es reconocida por el Estado, pero aún falta largo camino para que realmente 

estén “todas las voces” y para que los medios comunitarios tengan condiciones 

de igualdad con otros medios. Todavía el desarrollo de los medios 

comunitarios no constituye una política pública capaz de democratizar la 

comunicación, combatir el monopolio y garantizar la pluralidad de voces 

(SOUZA, 2014, documento digital, página não definida). 
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Cabral Filho (2012, p. 8) salienta que o terceiro setor não assume especificidade pública, 

dentro do contexto do Sistema Público de Comunicação brasileiro como distinto do estatal e do 

privado, dada a inexistência de critérios determinantes de sua gestão e sustentabilidade. Mas 

que encontra legitimidade de manifestar-se, justificando que “o sentido do engajamento, fruto 

de pertença, é justamente a consciência de exploração”. E que a necessidade de afirmação da 

sociedade através dessas iniciativas se dá através de algumas condições, entre elas “da 

contestação, da valorização da autoestima, da afirmação da cidadania e do resgate cultural, da 

mobilização do caminho contrário da midiatização (...)”, entre outros. 

De forma concisa, Becerra (2014) aponta que a América Latina se pautou pelo 

protagonismo de uma lógica comercial dominante; a ausência de serviços públicos não 

governamentais e uso de meios de gestão estatal com propagação de discurso governamental, 

com mínima incidência sobre a audiência; a configuração de processos de concentração da 

propriedade do sistema de meios de comunicação em forma de conglomerados e liderados por 

poucos grupos midiáticos; a concentração da produção de conteúdo nos principais centros 

urbanos, relegando ao resto de território a condição de apenas consumidores; e a questão dos 

sistemas midiáticos latino-americanos terem sido pouco regulados, quando comparado aos 

Estados Unidos e à Europa.  

O autor diz ainda que a discussão de enfrentamento com os principais grupos de meios 

de distintos governos na América Latina encontra a resistência por parte destes de revisar as 

condições de exploração de licenças audiovisuais: 

 
Ello ocurre en un contexto signado por la convergencia tecnológica y el 

advenimiento de la televisión digital, que está creando nuevas señales que 

podrían competir con las emisoras comerciales controladas por esos pocos 

grupos en la medida en que los Estados reviertan la privilegiada relación que 

mantuvieron con las empresas y amplíen la posibilidad de que otros actores 

operen licencias audiovisuales (BECERRA, 1999, p. 39). 

 

Também a respeito desse tema, Moraes (2016) enfatiza que a hegemonia neoliberal na 

América Latina deu oportunidade para que os países avançassem para a concentração da mídia 

nas mãos de um reduzido número de grupos, que vinha sendo favorecido com concessões de 

canais de rádio e televisão, financiamentos, publicidade oficial e isenções fiscais: 

 
O neoliberalismo aprofundou o desequilíbrio em favor do setor privado. Hoje, 

na maioria dos países latino-americanos, mais de dois terços do setor de 

comunicação estão nas mãos de conglomerados, o que se traduz em domínio 

da audiência, de verbas publicitárias e patrocínios. Apesar das medidas 

positivas de governos progressistas e das campanhas de entidades da 
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sociedade civil por uma comunicação democrática, não é simples desfazer um 

cenário de concentração de muitos anos (MORAES, 2016, p. 128). 

 

Para Martín-Barbero (2004, apud Moraes, 2011, p. 56), o espaço público não pode ser 

concebido como “o espaço dos interesses comuns; tem que ser conflitivo porque os comuns são 

muito diferentes e têm interesses diversos, nunca são um só”. Muito diferente, então, do que 

presume o estatal, que é singular, homogêneo e com foco na manutenção do status quo do 

governo.  

 Na obra Ofício de Cartógrafo, Martín-Barbero (2004) trata das peculiares experiências 

que a América Latina tem travado para a regulamentação de meios de comunicação e luta pela 

democracia, em especial entre os anos de 1970 e 1980, marcados por movimentos de ditadura. 

Ele aponta que nesse período havia grande contradição entre o desejo de defesa de direitos dos 

cidadãos para o fortalecimento da esfera pública, contra um sistema de meios controlado, em 

sua essência, por interesses privados, promovendo um alicerce pela confusão que se faz, 

atualmente, entre o que é público e o que é estatal: 

 
Enquanto as políticas nacionais de comunicação apontavam, no pensamento 

dos pesquisadores e analistas críticos, a reformulação do modelo político e 

econômico dos meios de comunicação para garantir os direitos das maiorias, 

os governos ressignificavam essas propostas nos termos de ampliação da sua 

própria presença no espaço midiático (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 304). 

 

Documento da Federação Internacional de Jornalista (2016) aponta que após a 

implementação das políticas nacionais de comunicação, marcos regulatórios foram 

flexibilizados, a partir da década de 1980, seguindo uma tendência própria do neoliberalismo e 

as mudanças nas áreas foram realizadas somente mais recente.  

Esfera pública, no modelo pensado por Habermas, consistia de indivíduos que se reuniam 

para debater entre si normas da sociedade e da condução do Estado, porém a separação entre 

os dois entes políticos, segundo Thompson (2011), começou a sucumbir à medida que os 

estados assumiram um crescente caráter intervencionista e maiores responsabilidades na 

administração do bem comum dos cidadãos. O autor questiona Habermas na questão que 

presumia que os receptores dos produtos de mídia são sujeitos passivos e que facilmente se 

deixam manipular pelas técnicas da mídia, levando-se em conta de que os novos meios de 

comunicação criaram novas formas de interação que alteram o caráter simbólico da vida social.  

Para aprofundar questões relativas a políticas de comunicação e atendimento às demandas 

reais da sociedade, é preciso reforçar o conceito de esfera pública, tema que vem sendo tratado 

desde Habermas em “Mudança estrutural da esfera pública” (1962). Ele chama a atenção para 
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o aparecimento de uma nova esfera, a social, na qual público e privado não podem ser 

diferenciados.  

A esse respeito, Escudero (2015) esclarece que a esfera pública está atrelada à cidadania, 

ou seja, fundamenta-se no desejo de criação de uma sociedade justa e igualitária, e defende a 

participação do cidadão nas decisões. Para a autora, “a comunicação pública é o atributo 

presente nessas relações e, quanto mais democráticas estas são, mais se aproximam dos 

princípios genuínos tanto da comunicação pública como da cidadania” (ESCUDERO, 2015, p. 

56). 

Retomando a ideia de concentração hegemônica dos meios por um pequeno grupo, Bucci 

(2010) esclarece a respeito de independência das redes públicas em relação ao Estado, tanto do 

ponto de vista governamental ou econômico, tornando-se fundamental para a melhor relação 

das emissoras públicas com a sociedade. Para o autor, independência não é isolamento, mas 

autonomia de critérios de decisão e de procedimentos, tornando-se como distanciamento crítico 

em relação ao poder político estatal em relação ao mercado. Então, para Bucci, “a 

independência em relação ao poder (governamental ou econômico) é pré-requisito para a 

interdependência da emissora pública em suas relações com a sociedade” (BUCCI, 2010, p. 7).  

Porém a preocupação com o caráter hegemônico dos meios não se restringe apenas aos 

veículos tradicionais de radiodifusão, não limitando-se ao rádio, à TV ou à internet. Leal Filho 

(2016) propõe que a comunicação pública não se restrinja apenas a um veículo, mas que possa 

ser também trabalhada em rede com demais emissoras de rádio e TV não comerciais para se 

apresentar como alternativa aos grupos hegemônicos. Para ele, a comunicação pública tem 

capacidade de oferecer um serviço de qualidade ao público e, também, a responsabilidade 

pedagógica de o tornar capaz de exigir a mesma qualidade das emissoras comerciais. 

Reforçamos, aqui, que embora esteja tratando de emissora pública, o mesmo entendimento vale 

quando nos referimos à necessidade de promover a sustentabilidade dos meios comunitários. 

Pesquisa realizada pelo Intervozes (2009) sobre sistemas públicos de comunicação 

mundo, ao analisar a composição desse sistema em 12 países, identificou algumas abordagens 

que os diferem, porém reforçam que algumas combinam características presentes em outras ou 

trazem características semelhantes, sendo elas: a elitista, a educativa, a alternativa ao modelo 

comercial, ao sistema público não-estatal, a culturalista, a mídia pública como aparelho de 

Estado e o caso brasileiro que os autores apontam “a criação da EBC como primeira referência 

muito parcial à complementaridade dos sistemas público, privado e estatal, confirma-se a 

estrutura regulatória em duas camadas” (p. 45) , considerando que “no Brasil convencionou-se 

chamar de campo público o que inclui desde emissoras comunitárias até legislativas com base 
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numa identidade não comercial” (p. 33), o que leva a uma possível compreensão sobre a 

complementaridade dos meios, tema que será retomado no próximo capítulo.  

O caso argentino não foi analisado na pesquisa do Intervozes, mas há de se verificar que 

a Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual traz uma divisão entre os três tipos de 

operadores: o privado com fins de lucro, o privado sem fins de lucro (conhecidos como 

comunitários, populares, alternativos) e o público (que compreendem os veículos de natureza 

estatal). As particularidades dos dois países serão analisadas com mais profundidade nos 

capítulos posteriores.  

 

1.4 - A comunicação como bandeira democrática para o fortalecimento da cidadania 

 

A percepção de estamos passando por uma conjuntura de crise nos faz compreender 

melhor o contexto ao qual pretendemos trabalhar em relação às influências sobre a comunicação 

no cotidiano dos cidadãos e a importância de permanência de um sistema democrático que 

permita que as pessoas sejam reconhecidas como parte de uma dinâmica e não apenas como 

espectadores.  

Isso vai além da questão de ter acesso ao voto. É também ter a possibilidade de exercer a 

cidadania, seja acompanhando o trabalho de congressistas, apresentando propostas de iniciativa 

popular para mudança de lei, participando de conselhos constituídos para fins específicos com 

o objetivo de dar voz ao cidadão comum perante o poder executivo em todas as esferas 

possíveis, além de participar de coletivos independentes que promovam um questionamento 

legítimo para promover pertinentes mudanças em seu meio.  

Para Bordenave (1983, p. 30), quando se refere aos vários tipos de participação, ele 

classifica como concedida aquela em que os governos exercem como parte do exercício de 

dominação da casse dominante. Porém, mesmo nessa condição, ele vê um lado positivo quando 

o Estado, por meio do planejamento participativo, administra esse tipo de participação, tendo 

em vista que ela “encerra em si mesma um potencial de crescimento da consciência crítica, da 

capacidade de tomar decisões e de adquirir poder”. 

Podemos considerar o movimento de que a resistência ao modelo posto – hegemônico 

por natureza – seja uma contraposição ou um desejo de não estar no lugar do sujeito hegemônico 

ou, nas palavras de Paiva (2008), o desejo de recusa da situação dominante. Uma das formas 

de se contrapor a isso seria pensar numa comunicação que atenda de fato os interesses do 

cidadão. Se as pessoas impactadas pelo sistema já não se identificam mais com a forma na qual 
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a grande mídia busca e insiste em retratá-las, é possível que percebam, enfim, que podem fazer 

diferente do modelo colocado como padrão.  

Então, recusar-se ao modelo dominante passa a ser um movimento de resistência ao 

modelo comercial que a radiodifusão tenta colocar como já consolidado. Investir na 

contraposição desse sistema é uma árdua tarefa daqueles que acreditam na comunicação como 

bandeira de democratização dos meios, a começar pelo eficiente uso dos espaços que são 

definidos como comunitários, alternativos ou independentes (os denominados privados sem 

fins de lucro, na Argentina) e que, por sua formação, já se apresentam como um movimento 

contra hegemônico. São espaços dessa natureza que podem auxiliar na formação da consciência 

crítica no cotidiano dos cidadãos envolvidos.  

A presidente do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC), Renata 

Mielli, faz uma análise sobre a importância da comunicação que se refere ao momento atual, 

no contexto desta pesquisa: 

 

O que acontece em países como Brasil e Argentina é que eles têm, por uma 

constituição histórica do modelo econômico que prevaleceu nesses países, o 

espectro praticamente ocupado apenas pelo setor privado comercial. Isso faz 

com que uma parte considerável das vozes sociais sejam interditadas no 

debate público porque apenas programações de interesse comercial chegam 

ao telespectador. Porque assuntos incômodos, ou que não geram lucro, ou que 

podem atentar contra determinados interesses que financiam essa 

comunicação privada deixam de ser abordados. Então, a importância da 

comunicação pública se dá porque é nela que nesses temas, que muitas vezes 

são incômodos para o setor econômico, é nesse espaço que é destinado para 

um debate de sistemas pendentes na sociedade, e que deveria ser produzido 

de forma plural, com diversidade. Além disso, promover também a economia 

política da comunicação de uma maneira mais pujante, dando espaço para 

pequenos produtores que não têm na mídia comercial privada poderem 

expressar sua produção cultural. Para que a produção cultural local, que 

também não tem espaço na mídia hegemônica, possa ter espaço na mídia 

comercial (MIELLI, entrevista realizada em 2020). 

 

Para Bastos (2020), ao questionar as condições do que levaria o sujeito à situação que ele 

denomina de insularidade – que o autor caracteriza pela “ausência, ou as limitações, de 

condições materiais e simbólicas para o encontro com o outro” –, considera que o caminho de 

superação pode estar no processo comunicacional:  

 
A comunicação possui perspectiva ontológica na formação do ser social, como 

práxis, na formação de classe e na formação hegemônica ético-política. E 

nessas três miradas, a comunicação é o meio para a superação do insulamento 

do indivíduo, para a constituição do ser social, da classe social e da 

consciência política, como mediação para a unidade política e de classe 

(BASTOS, 2020, p. 2). 
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Guareschi (2013) defende o direito humano à comunicação e afirma que comunicação 

pública é um conceito ainda em construção, podendo ser usado em vários contextos, mas que 

tem um denominador comum: a defesa do interesse público. “Toda comunicação, não apenas a 

estatal ou a pública, mas também a privada, tem uma responsabilidade pública” (GUARESCHI, 

2013, p. 170). Vale destacar que a maioria dos países latino-americanos, em sua história de 

atuação em relação com a radiodifusão, adotou um modelo de característica 

predominantemente comercial, ou seja, leva em conta a lógica do mercado e do lucro, podendo 

vir a se sobrepor ao interesse público de informar para o desenvolvimento da cidadania. Para 

Mastrini (2010), no contexto latino-americano: 

 

Los medios de comunicación y en particular los servicios de comunicación 

audiovisual no aparecen, ni conceptual ni prácticamente, involucrados al 

derecho ciudadano de contar con medios públicos que representen al conjunto 

de la sociedad. (...) no se ha sabido o podido construir un vínculo con la 

ciudadanía que permita que los medios públicos sean concebidos como una 

alternativa válida para la difusión de información de calidad, de programas 

que respondan a la diversidad cultural de nuestros países (MASTRINI, 2010, 

p. 152-153). 

 

O conceito de direito à comunicação, segundo Barros (2014), leva em conta a manutenção 

de valores democráticos como a diversidade e a igualdade, possibilitando o entendimento da 

sociedade como uma “estrutura complexa configurada fortemente sob as relações de poder, e 

diante do qual a democratização da comunicação só poderia ser garantida pela presença de 

políticas regulatórias” (BARROS, 2014, p. 67). Em relação ao tema, Caballero e Castro (2017) 

contribuem com o seguinte pensamento: 

 

Pensar la comunicación como un problema de derechos humanos y política 

pública significa contextualizar el hecho de la recepción y las innovaciones 

tecnológicas en el marco más amplio de los cambios socioculturales y los retos 

y las necesidades radicales de la población, como ciudadanía (CABALLERO; 

CASTRO, 2017, p. 18). 

 

Lima (2012) aponta que o fortalecimento dos sistemas público e estatal de 

comunicações, além de projetos de mídia alternativa, seriam parte de uma estratégia de curto 

prazo para aqueles que acreditam que a democratização da comunicação possa ser trabalhada 

para ampliar a consciência coletiva da importância crítica do setor para a democracia. Por outro 

lado, Gomide e Haje (2012) acreditam que: 

 
A despeito do uso de um recurso público e escasso – o espectro 

eletromagnético –, a radiodifusão jamais foi reconhecida como serviço 
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público, em sentido lato, ou como serviço de interesse público, em sentido 

estrito, seja pelos operadores do setor, seja pelos próprios usuários (GOMIDE; 

HAJE, 2012, p. 69). 

  

Weber (2017) chama a atenção de uma possível relação entre comunicação pública e 

democracia, que ela entende como uma hipótese que vem sido testada, que traz a primeira como 

instância de defesa e resistência da democracia e o debate público como processo constitutivo 

da comunicação pública: 

 

A primeira é de ordem normativa e deve ser defendida como princípio 

irrecusável dos sistemas de comunicação do Estado. A segunda, de ordem 

epistemológica, significa entender a participação da sociedade na sustentação 

das democracias, através de práticas de comunicação. Essas duas perspectivas 

estão vinculadas ao interesse público (WEBER, 2017. pp. 23-24). 

 

Porém, a autora também chama a atenção de que a comunicação pública pode se tornar 

um indicador de qualidade da democracia, desde que aconteça com base no debate público, 

reforçando que a sociedade está num processo de aprendizagem sobre a participação nas 

decisões de um estado cada vez mais impermeável, especialmente no que diz respeito à questão 

da comunicação. 

A partir da concepção liberal apontada por Acanda (2006), de que poder é concebido 

como um bem que se possui e que, mediante um acordo é cedido, alienado; e também que pode 

ser entendido como uma relação de forças, dentro da perspectiva de Gramsci de interpretar a 

hegemonia, podendo então nos inclinar à ideia de que comunicação é poder. Ainda para o autor, 

“o poder não é visto como uma coisa que se adquire ou se perde (...) é a relação de forças, é 

atividade. Implica confrontação permanente, conflito, contraposição de vetores” (ACANDA, 

2006, p. 203).  

E ele aponta, ainda, que é necessário estudar esse conjunto de relações para entender 

como sua hegemonia existe e se manifesta, recordando que, para Gramsci, a sociedade não é 

um espaço situado fora do Estado e da economia:  

 
O pensamento liberal em seu início situou o mercado como núcleo da 

sociedade civil, sem despolitizá-la. O neoliberalismo, para legitimar suas 

políticas reacionárias, reduz a sociedade civil ao mercado, e a apresenta como 

oposta ao Estado e ao político (ACANDA, 2006, p. 190). 

 

Com esse apontamento, também iremos tratar do protagonismo das relações políticas que 

se interpõe sobre a área de comunicação, às vezes sobrepostas a outras esferas no contexto 

analisado, com menor incidência das relações sociais e conquistas da sociedade civil. Por 

conseguinte, essas relações desdobram-se em relações de poder sobre o outro, mesmo que para 
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a maioria dos cidadãos não seja facilmente perceptível identificar-se como elemento de 

resistência no conjunto de forças frente ao que é instituído.  

A percepção de cidadania está em constante ameaça quando o indivíduo não se 

compreende como exposto a um jogo fundamentalmente de disputas por hegemonia, como é o 

caso dos meios de comunicação. E alheio, também, no que diz respeito à relação de deveres e 

direitos junto a um ente institucional, neste caso o Estado, que proporciona ao cidadão um 

aparente simulacro de participação no conjunto das forças que pertencem ao jogo político. Para 

Moraes (2011): 

 
La hegemonía es obtenida y consolidada no solo por cuestiones vinculadas a 

la estructura económica y la organización política, sino también, en el plano 

ético-cultural, a la expresión de saberes, prácticas, modos de representación, 

juicios de valor y modelos de autoridad que quieren legitimarse y 

universalizarse (MORAES, 2011, p. 43). 

 

Nesse contexto entra a necessidade também de falar de uma comunicação mais plural e 

diversa, que amplie o acesso e dê voz a quem não tem espaço garantido no meio de um sistema 

tradicional de radiodifusão que, na conjuntura latino-americana, tem a tendência natural a 

privilegiar os segmentos privado e estatal, em detrimento do público e do comunitário, o que 

influi sobre reivindicar a diversidade onde está marcada pela concentração dos monopólios de 

mídia. Para De Charras (2011), tanto a diversidade quanto a pluralidade de vozes são 

importantes nesse processo, levando-se em conta a formação do espaço público: 

 

Si se considera que los medios conforman un espacio privilegiado de 

constitución del significado de lo público, donde la disputa por el sentido 

conforma la percepción de la realidad social y política y desde donde se 

jerarquiza la agenda pública de necesidades a ser atendida, la preocupación 

por la pluralidad de voces se torna un eje imprescindible (De Charras, 2011, 

p. 71). 

 

Para Moraes (2016), a pluralização da comunicação depende, entre outros requisitos, do 

convencimento social sobre a necessidade de espaços mais livres de informação e opinião e, 

principalmente, de políticas públicas que promovam a diversificação de fontes emissoras e a 

multiplicação dos pontos de vista, que possam aumentar os níveis de consciência e participação 

social nos rumos do setor, principalmente para evitar características monopolísticas. E, para 

isso, é necessário estabelecer marcos regulatórios que, segundo o autor, significa: 

 
Dotar os países de mecanismos legais para frear a concentração monopólica e 

a mercantilização, bem como atualizar normas para a concessão e a 

fiscalização das outorgas de rádio e televisão. A revisão da legislação pode 

favorecer também a produção nacional, comunitária e educativa, com 



 

43 

estabelecimento de cotas obrigatórias para exibição nas redes abertas e reserva 

de mercado para filmes nacionais nas salas de cinema, entre outros pontos 

(MORAES, 2009, p. 141). 

 

Complementando com essa percepção de experiências e suas relações com os meios de 

comunicação, González et al (2016) também afirmam que: 

 

Los medios de comunicación son arena de la construcción de representaciones 

y a su vez un actor más dentro de la trama de relaciones de conflicto y acuerdos 

por establecer los sentidos más legítimos. Son el ámbito de resignificación en 

los modos de la vida cotidiana, de ver y de sentir; son escenarios de 

visibilización, de articulación, interacción y disputa, y a su vez juegan como 

actores dentro de la construcción de poder y hegemonía (GONZÁLEZ ET AL, 

2016, p. 3). 

 

Não há como dissociar a comunicação de interesse público da necessidade de dotar de 

consciência crítica ao cidadão, levando-se em conta o não atendimento aos preceitos comerciais 

e de interesse do lucro, e tampouco aos de divulgação estritamente estatal e de interesse do 

governo. E essa consciência é um campo de aprendizado, em constante mutação, a fim de 

consolidar a construção do poder popular que, segundo Sel (2010): 

 

No debemos correr el riesgo de cometer otra equivocación al creer que contar 

con herramientas, canales y espacios se cambia la conciencia. Se debe trabajar 

para que día a día se construyan nuevas prácticas comunicativas y se 

profundice en el desarrollo de una conciencia autónoma y crítica, 

consustanciada con el desarrollo integral de los sujetos sociales (SEL, 2010, 

p. 29). 

 

 O que se buscou, nessa última seção, foi contextualizar o tema da pesquisa com um 

diálogo com autores que acreditam na contribuição da comunicação para a consciência crítica 

do cidadão, mostrando-se possível a partir do entendimento de que possa dar a ele o acesso à 

participação efetiva e não só a condição de espectador, mas também como atuante, inclusive no 

processo produtivo da informação, ao interagir com demais elementos da sociedade ao qual 

pertence. Ao reconhecer esse papel, o cidadão pode então buscar possibilidades de influenciar 

de maneira mais efetiva para a formulação de novas políticas de comunicação para legitimar a 

sua atuação na sociedade em que está inserido, a partir do reconhecimento do seu direito de 

comunicar. 

Ao estudar os cenários de mudança de marcos normativos que aconteceram no Brasil e 

na Argentina, a partir de 2015, iremos também tratar dos modos como a sociedade reagiu e tem 

reagido a essas mudanças e, mais adiante, como elas se caracterizam como um desmonte das 

políticas de comunicação nesses países. 
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Capítulo 2 – A ameaça neoliberal no Brasil  

 

Iniciaremos esse capítulo destinado ao Brasil com uma afirmativa que nos trazem 

Bolaño e Braz (2010) sobre as disputas de forças a respeito da comunicação no país: 

 

No Brasil, desde a década de 60 do século passado até o início dos anos 1990, 

as disputas no processo de regulação das comunicações aconteciam, 

essencialmente, entre o polo conservador, ligado aos concessionários de 

radiodifusão, e o polo progressista, vinculado aos movimentos pela 

democratização da comunicação (BOLAÑO; BRAZ, 2010, p. 89). 

 

 Esses dois polos rivalizam possíveis interesses de fomentar uma comunicação que 

atenda aos anseios da sociedade para ter acesso a um bem público. O contexto acima diz 

respeito às discussões sobre a regulação da TV por assinatura no Brasil, mas prova um pouco 

das constantes disputas de forças quando se referem aos elementos que estão ligados ao amplo 

contexto das comunicações no país. 

Neste capítulo iremos resgatar informações que estão relacionadas à comunicação 

pública, fazendo um contraponto com a comunicação estatal e a comunicação privada. No 

Brasil, o conceito de público apareceu na Constituição de 1988, no artigo 231, quando em seu 

texto está determinada a existência desses três sistemas de radiodifusão no país, prevendo a 

competência ao Poder Executivo de “outorgar e renovar concessão, permissão e autorização 

para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da 

complementariedade dos sistemas privado, público e estatal3”.  

No âmbito privado estão as outorgas, de um bem considerado público, às emissoras 

comerciais; no estatal, às redes de controle do Estado destinadas à divulgação dos atos oficiais 

ou à prestação de contas, consistindo na atividade de comunicação institucional; e no público, 

a promoção da cultura e da cidadania realizada por emissoras de natureza pública. Este último 

será o principal objeto de análise nesse capítulo, visto que o trabalho se relaciona com as 

possibilidades que garantam a participação da sociedade civil na construção de um projeto 

democrático de comunicação . 

Para Pieranti (2018), a rádio nasceu como um serviço essencialmente público, visto que 

foi considerado um serviço de interesse nacional com finalidades educativas, porém o Código 

Brasileiro de Telecomunicações4 (CBT) foi aprovado apenas em 1962 e já olhava para o setor 

                                                 

3 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 
4 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4117compilada.htm 
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de radiodifusão como segmento eminentemente privado. O CBT é a principal lei de regulação 

do setor, ainda em vigência no país.  

A ideia de criação de um conceito de sistema público diferenciado do privado e do 

estatal na Constituição Federal de 1988 foi, de acordo com Valente (2009), devido à resistência 

a este último por causa da então recente experiência com a ditadura militar no país: 

 

Aprovada a Constituição, o modelo institucional das comunicações brasileiras 

passou a ter o que poderíamos chamar de “duas camadas” de regulação; uma 

presente na Carta Magna, que estrutura o modelo em sistemas; e outra, no 

plano da regulamentação dos serviços de radiodifusão, que distingue as 

modalidades de comunicação pelas suas outorgas (comercial, educativa e 

comunitária) (VALENTE, 2009, pp. 43-44). 

 

Lima (2011) recorda que embora os três sistemas tenham em comum a prioridade de 

atendimento ao interesse público, eles são controlados pelo Estado, pela iniciativa privada ou 

pelo público. Porém, apesar de este último estar contemplado na Constituição Federal, o 

conceito pouco é esclarecido no texto, o que faz provocar, ainda nos dias atuais, possíveis 

interpretações de ordem prática e ideológica. O autor, aprofundando-se sobre o tema, foi 

resgatar o pensamento do constituinte relator que propôs essa definição do princípio de 

complementariedade, o senador Artur da Távola, que justifica a sua fundamentação: 

 

Parecia-me que, havendo um equilíbrio na concessão, se alcançaria o 

pressuposto da democratização nos meios de informação. Então criei ali a 

figura da complementariedade do sistema. Eu era relator e criei esta figura, 

que a autorização, a concessão, a permissão para serviço de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens observasse o princípio de uma 

complementariedade dos sistemas privado, público e estatal (LIMA, 2011, p. 

97). 

 

 Ele informa que a ideia surgiu nos debates sobre educação e, posteriormente, 

aproveitada para a comunicação social. Ficou para o futuro a regulamentação do que previa o 

texto constitucional. E assim persistiu a dificuldade de nominar o que estava previsto e, 

consequentemente, regulamentá-lo. Ainda mais o de atribuir o espectro da radiodifusão de 

forma harmônica, respeitando os interesses das partes envolvidas pela complementariedade 

estabelecida na Constituição.  

 Mastrini e Santos (2010) ratificam que a definição de um sistema público de 

radiodifusão no Brasil é tarefa totalmente inglória, pela dificuldade de entender o público como 

estranho ao Estado e ao regime privado, que faz reduzir o universo de possibilidades. Os autores 

recordam a presença de TVs públicas não estatais brasileiras, conhecidas por canais educativos, 
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representam forte herança dos governos militares. A respeito dessa questão, eles fundamentam 

que: 

 

Neste bloco temos redes religiosas, rádios e TVs comerciais disfarçadas de 

educativas, emissoras comunitárias (outra categoria extremamente confusa e 

mal conceituada na legislação brasileira de comunicação), emissoras 

universitárias, emissoras sem fins lucrativos vinculadas aos grandes meios 

e/ou associações empresariais – como o canal Futura, da Fundação Roberto 

Marinho –, emissoras vinculadas a líderes políticos locais e regionais. Mesmo 

com tantas distintas naturezas, que estariam muito melhor definidas na 

categoria “privado não-comercial” do que na categoria “pública”, estas 

emissoras estão muito longe de ocupar 1/3 de todo o espectro eletromagnético 

brasileiro, especialmente nos grandes centros urbanos (MASTRINI; 

SANTOS, 2010, p. 3). 

 

Um dos avanços na área pública foi a Lei do Cabo – lei no 8.977/955 – que teve suas 

discussões iniciadas nos anos de 1991 e 1992, de maneira informal, por membros do Fórum 

Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC) e da Associação Brasileira de TV por 

Assinatura, conforme Jambeiro (2000). Segundo o autor, a Telebrás se mantinha resistindo aos 

avanços do setor privado sobre a construção de redes e a direta operação de serviços. Sobre as 

negociações a respeito do tema, o autor discorre que: 

 

O FNDC apresentou, para as partes interessadas, quatro teses que o Fórum 

tinha elaborado como princípios básicos da Lei do Cabo: uma única rede; o 

caráter público desta rede; o livre uso de certos números de canais por 

organizações da sociedade civil (public acess channel); e a reserva de uma 

quota de canais para programas fornecidos por programadores não vinculados 

ao operador (...) O Fórum, por sua vez, aceitou as três teses dos operadores: 

parceria entre Telebrás e operadores na construção de redes; o direito de 

propriedade dos operadores sobre as redes por eles próprios construídas; e o 

reconhecimento da exploração de TV a cabo como um serviço destinado ao 

setor privado, cabendo ao setor público explorá-lo apenas quando não houver 

interesse do privado (JAMBEIRO, 2000, p. 89-90). 

 

Também na área pública, a discussão relegou rádios e TVs comunitárias a uma lei 

específica, apenas para rádios, Lei 9.612/986 – que limita a radiodifusão comunitária a potência 

de 25W, com alcance máximo de um quilômetro, além da proibição de publicidade, 

disponibilização de apenas um canal no dial e controle burocrático da concessão de outorgas – 

dificultando o acesso dos grupos que buscam manter uma independência em relação aos demais 

sistemas, o estatal e o privado. Para Valente (2009), no Brasil convencionou-se a chamar de 

                                                 

5 Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8977.htm 
6 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9612.htm 
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“campo público” a tudo o que não faz parte do modelo comercial, incluindo aí as emissoras 

comunitárias.  

Na concepção de Bolaño e Brittos (2016), já que as emissoras comunitárias devem atuar 

excluídas da lógica da publicidade comercial – à exceção de patrocínio cultural, conforme 

regulamentação específica – uma saída seria pensar num modelo constituído à moda europeia, 

num sistema público composto por três redes nacionais: a) um canal centralizado, nos moldes 

do que a TV Brasil se propunha a ser; b) um canal mais segmentado, formado por emissoras 

educativas; c) um canal totalmente descentralizado, próximo do conceito de TV comunitária, 

de forma que garantisse a pluralidade e a diversidade desejada.  

Os autores reforçam que o Brasil optou por manter o sistema comercial privado, 

apoiando fortemente a sua concentração em torno da Rede Globo de Televisão, numa estratégia 

que se consolidou com o regime militar. Na área estatal, eles lembram da criação de uma rede 

pública estatal de televisão educativa que foi criada de forma a manter-se sem capacidade de 

competir com as redes privadas, mas também para funcionar em sintonia com o sistema 

comercial.  

Para Bolaño e Braz (2010): 

 

O setor brasileiro de comunicações segue sendo regulado pelos interesses do 

capital privado e por uma legislação fragmentada, que está longe de apontar 

para a solução dos grandes problemas das comunicações brasileiras. 

Tampouco é possível vislumbrar uma saída de curto prazo para tais 

problemas, uma vez que a presença de representantes das empresas de 

radiodifusão (polo conservador) estão enraizados na estrutura política do país 

(BOLAÑO; BRAZ, 2010, p. 99). 

 

Esse capítulo está dividido em três partes distintas, tendo como ponto de destaque a lei 

de criação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), em 2008, considerado um marco para 

tentativa de estabelecimento de uma rede de comunicação púbica no país. Passa a ser parte das 

discussões os seguintes pontos: como aconteceram as iniciativas dos governos progressistas, 

incluindo-se aí a criação da EBC; a realização da I Conferência Nacional de Comunicação 

(Confecom), em 2009; e as expectativas para a implementação de um Novo Marco Regulatório 

para o setor.  

A segunda parte discorrerá a respeito da mudança de rumo com o governo Temer, em 

2016, fato que provocou uma correlação e forças entre o Estado e a sociedade civil, a partir da 

implementação de medida provisória que modificou a lei de criação da EBC. Mais 

recentemente, a partir da mudança de governo, com as eleições de 2017, vamos verificar os 

reflexos da política do governo Bolsonaro, tendo o último ano dessa análise o de 2019, 
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discutindo o que vem pela frente e permitindo uma comparação, em capítulo posterior, com o 

cenário argentino, no mesmo recorte temporal.  

A proposta aqui é trabalhar como as mudanças da lei influenciam o projeto de poder. 

Para a parte empírica deste trabalho usaremos entrevistas que foram direcionadas a três perfis 

distintos, mas que se complementam na análise geral do contexto brasileiro: um deles é Octavio 

Penna Pieranti, pesquisador da área e servidor público com passagem por ministérios e agência 

de regulação, e atuou ainda como como chefe de gabinete da EBC. Outra fonte ligada à empresa 

pública que é objeto de análise desta pesquisa é Akemi Nitahara, que integra o corpo técnico e, 

até 2016, era representante dos empregados no Conselho Curador da EBC. Por parte dos 

movimentos sociais, a entrevistada é a coordenadora geral do Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação (FNDC), Renata Mielli. O conjunto desses perfis nos ajudará 

a compreender o cenário nacional e fazer prognósticos para o futuro da comunicação pública 

no país. 

 

2.1 - EBC, Confecom e Novo Marco Regulatório 

 

A primeira década deste século pode ser considerada a mais sensível em termos de 

resposta ao jogo de poder que se desenha tendo a comunicação pública como protagonista para 

as mudanças no setor. Antes dos governos progressistas, poucos foram os resultados de políticas 

que mostraram avanço ou tentativa de implementar novas leis com base no dispositivo 

constitucional nos períodos de governos pós-promulgação da Constituição Federal.  

Houve tentativas de mudanças, porém há uma sensação de inércia que está vinculada à 

manutenção da estrutura de poder que pudesse impedir novos avanços na área. Por outro lado, 

mesmo com a mudança de governo, surge o questionamento se houve realmente avanços com 

os governos progressistas e aqui tentaremos responder, a partir dos elementos apresentados.  

Antes de iniciar a análise, é importante lembrar que, no Brasil, a comunicação continua 

sendo regida pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, sancionado pela Lei 4.117, em 

1962, que consolidou a regulamentação da área de telecomunicações e radiodifusão e que não 

houve proposta formal junto ao Congresso Nacional para mudanças na lei, apesar das tentativas 

isoladas de discussão sobre o tema, recuando muitas vezes por pressão da hegemonia dos meios 

privados. 

Mesmo após a Carta Magna ganhar um capítulo específico sobre Comunicação Social, 

garantindo, entre outros pontos, no artigo 220, a liberdade de imprensa e o veto à censura; a 

proibição do monopólio e oligopólio dos meios de comunicação; a priorização das funções 
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educativas, culturais e informativas; a preservação da cultura regional e o estímulo à produção 

independente; pouco se avançou em termos de regulamentação da maioria desses temas.  

Assim o cientista político Guilherme Godoi analisa o cenário legal do setor de 

comunicação no Brasil: “Na falta de uma regulamentação atualizada, o que temos é um 

emaranhado de leis, decretos, portarias e normatizações. Esta confusão jurídica e o caráter 

ultrapassado de nossa legislação acabaram por concretizar uma situação de vazio regulatório” 

(GODOI, 2004, p. 10). 

De acordo com Bolaño (2007), muitos dispositivos da Constituição tiveram um destino 

triste e, por falta de regulamentação posterior, não foram implementados. “A falta dessa 

regulamentação acaba preservando, na prática, o velho modelo” (BOLAÑO, 2007, p. 21). Para 

o autor, havia uma correlação de forças na própria Assembleia Constituinte, formada, por um 

lado, pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), representando a ala progressista; e por 

outro, pela Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão (Abert), vinculada à ala 

conservadora, conhecida como centrão. O que estava em jogo, entre outros pontos, era a criação 

do Conselho de Comunicação Social 7 , que estava previsto na Constituição, com 

representatividade da sociedade civil e interesses por parte da iniciativa privada para que as 

concessões fossem concedidas pelo Poder Executivo.  

A criação do Conselho faz referência ao órgão relacionado ao artigo 224 da Constituição 

Federal, que deveria ter importantes funções no Estado, inclusive a de elaborar políticas 

públicas para o setor. Porém, foi aprovado em 1991 como órgão auxiliar do Congresso 

Nacional. Sua instalação, que aconteceu 11 anos após, em 2002, de acordo com José Paulo 

Cavalcanti Filho8, “teria decorrido de pressão exercida sobretudo pelos grandes conglomerados 

da mídia, que não o queiram; ou, também é possível, apenas decorrência das naturais 

dificuldades em criar um órgão assim, no desencontro de interesses congressionais”. 

O Conselho foi mais uma costura realizada durante a Constituinte, que não obteve os 

resultados esperados, mantendo as decisões sobre as questões relacionadas a ele ao Executivo 

e secundária ao Legislativo. Segundo Pieranti (2007): 

 

A instância que seria responsável por fiscalizar as comunicações e elaborar 

políticas para o setor e que se caracteriza por uma composição plural jamais 

saiu do papel. Manteve-se o pluralismo da composição do conselho, dando a 

                                                 

7 Diponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8389.htm 
8

 Concentração da Mídia: debates no Conselho de Comunicação Social (Congresso Nacional, 2004, p. 7) 

Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action= 

&co_obra=63823 
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entender uma concessão do Estado à participação da sociedade civil, mas seus 

poderes foram reduzidos, tornando-se suas decisões e pareceres secundários 

(PIERANTI, 2007, p. 82). 

 

A disputa de poderes entre o Legislativo e o Executivo é uma constante na história de 

liberação das concessões públicas. O retorno do regime democrático não representou, 

necessariamente, mudanças substanciais de permissão de acesso da sociedade aos meios de 

comunicação e no avanço de políticas de Estado para o setor. Para Pieranti (2007, p. 92), 

“permaneceram vigendo as velhas práticas voltadas ao clientelismo e ao atendimento de favores 

pessoais, configurando uma troca política no âmbito dos meios de comunicação”. E 

complementa: 

 

A radiodifusão continuou a ser usada como importante mecanismo de pressão 

pelo Poder Executivo em sua relação com o Congresso Nacional. Na década 

de 1990, saíram de cena temporariamente as emissoras, substituídas como 

moeda de troca política pelas retransmissoras de televisão, fartamente 

distribuídas no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso (PIERANTI, 

2007, p. 118). 

 

A luta por mudanças na área de comunicação se intensificou após a retomada do regime 

democrático, com a perspectiva de atualização da legislação com um novo marco regulatório. 

Essa era uma ação esperada pelos movimentos sociais e que, inclusive, estava presente nas 

campanhas eleitorais dos governos de Lula e Dilma. Porém, Bolaño (2007) considera que a 

vertente progressista nunca foi efetivamente representada nas decisões governamentais sobre o 

tema.  

Por outro lado, cabe ressaltar aqui importantes avanços nos governos progressistas que 

são elencados por Pieranti (2020) quando ele faz uma comparação entre as iniciativas 

desenvolvidas na área pelos governos Lula (2003-2010) e Dilma (2011-2016). Ele aponta que 

o governo Lula apresentou três grandes marcos: a criação da EBC, a realização da Confecom e 

o GT do Marco Regulatório. Esses pontos serão tratados na ordem cronológica dos 

acontecimentos, e faremos destaque à EBC mais adiante, que terá uma sessão à parte, levando-

se em conta que o seu projeto sofreu mudanças com o advento dos governos neoliberais e se 

constitui num dos nossos focos.  

A era dos governos progressistas no Brasil, inaugurado com Lula da Silva, tentou uma 

cartada para compensar a dificuldade de negociar junto ao Congresso as mudanças na lei, com 

a regulamentação de pontos que se perduram desde a promulgação da Constituição. Foi assim 

que o governo criou a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), uma empresa de capital misto. 
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Em 2008, a Lei 11.6529 disciplinou o serviço de radiodifusão pública nacional, autorizando o 

Poder Executivo a criar a EBC, vinculada à Secretaria de Comunicação Social. Trata-se de uma 

empresa com natureza de sociedade anônima de capital fechado, cujas ações da União 

representam, no mínimo, 51% de titularidade.  

O antecedente da proposta de criação da empresa, que veio com a missão de unificar e 

gerir as emissoras de rádios e TVs que estavam sob o controle da Radiobrás (TV Nacional, 

Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de Brasília AM e FM, Rádio Nacional da 

Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões) e da ACERP (TVE Rio, TVE Maranhão, Rádio 

MEC AM, MEC FM e MEC Brasília) –, teria sido a realização do Fórum Nacional de TVs 

Públicas.  

Mesmo ainda em processo de criação, a coordenadora do FNDC, Renata Mielli, diz que 

a EBC representava “a estruturação de uma comunicação pública pela primeira vez na história 

do Brasil, apesar de termos nos estados as TVs educativas, sociedades culturais, o arranjo 

legislativo em cada estado era diferente” (MIELLI, entrevista realizada em 2020).  

Além dessas entidades já mencionadas, outras como a Associação Brasileira das 

Emissoras Públicas, Educativas e Culturais (ABEPEC), a Associação Brasileira de Televisão 

Universitária (ABTU), a Associação Brasileira de Canais Comunitários (ABCCOM) e a 

Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas (ASTRAL) foram convidadas pelo 

Ministério da Cultura para a realização do I Fórum Nacional de TVs Públicas, que contou com 

a participação de vários setores da sociedade civil. Foi durante o Fórum que houve manifestação 

favorável para a criação de um sistema de TV pública. 

As discussões envolveram variados setores da sociedade civil, dirigentes de emissoras 

de rádio e de televisão não-comerciais, assim como organizações dedicadas ao tema de 

comunicação. Com a manifestação favorável à criação do sistema de TV pública, a Presidência 

da República comprometeu-se com sua implantação. Cinco meses depois do Fórum, o governo 

lançou a medida provisória de criação da EBC.  

Assim iniciam as atividades da EBC em prédios ocupados pelas instituições que já 

existiam e que foram incorporadas, representando limitações de estrutura, de material e de 

funcionários. Valente (2009) atentou à dificuldade de um projeto de integração nacional não ter 

capilaridade, já que a atuação do núcleo do projeto ainda está restrita às cidades anteriormente 

atendidas por entes do governo federal (Brasília, Rio de Janeiro, São Luís e São Paulo, no caso 

                                                 

9 Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11652.htm 
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da TV; e Brasília, Rio de Janeiro e região da Amazônia Legal, no caso da rádio). E faz a análise 

daquele cenário: 

 

No restante do território, mantêm-se as emissoras educativas estaduais e 

municipais, com suas posições marginalizadas e forte vínculo governamental. 

Por causa de tais condições, o conjunto dessas emissoras tem dificuldades para 

efetivamente integrar-se a um projeto nacional de comunicação pública 

(VALENTE, 2009, p. 309). 

 

Renata Mielli (2020) diz que a EBC era um embrião de um sistema público que estava 

iniciando e que havia ciência de que um projeto dessa dimensão leva um tempo para se 

estabelecer e se fortalecer na sociedade. Sobre a não abrangência dos veículos para todo o 

território nacional, ela pontua: 

 

A gente brincava, no início, de que como é possível construir um projeto de 

comunicação pública se o sinal da TV Brasil não era aberto na cidade de São 

Paulo, a maior praça de comunicação do Brasil? A gente chegou a ensaiar, na 

época, um movimento para que a EBC ocupasse o canal da Rede TV em São 

Paulo, uma emissora cheia de irregularidades, com passivos trabalhistas 

imensos, que produz praticamente zero de conteúdo nacional, e que poderia 

ter o seu canal disponibilizado para que a TV Brasil pudesse circular em um 

canal aberto em São Paulo. Estava lá no 62 do UHF, não tem vida inteligente 

no 62 (MIELLI, entrevista realizada em 2020). 

 

Valente (2009) corrobora com a ideia de que a EBC era um embrião do sistema público 

de comunicação no Brasil, pois, segundo o autor, a empresa pública, em 2009, ainda não havia 

conseguido materializar de maneira mais efetiva o seu objetivo. E lembra que antes dessa 

proposta de unificação nacional, ocorriam “experiências isoladas (TVs educativas, TV Cultura, 

TVs governamentais, por exemplo) de caráter não-comercial, mas elas não estavam organizadas 

em torno de um sistema ou com base em uma política para essa modalidade de comunicação” 

(VALENTE, 2009, p. 308).  

Há uma série de impasses ou tensões de áreas com interesses de poder que geraram 

movimentos políticos na tentativa de diminuir a influência dos veículos comerciais. O que se 

pretende mostrar é que a movimentação (associando os atores envolvidos como num jogo de 

xadrez) pode ser tensa em função de decisões que alguma das peças tomem em determinado 

momento. Ou seja, quando as empresas comerciais se mostram vulneráveis aos momentos 

políticos, há uma forma de movimentação no tabuleiro. Em contrapartida, os poderes políticos 

atuam em uma espécie de contra-ataque. Essa foi uma das estratégias adotadas por Lula para 

aprovar a criação da EBC em seu segundo mandato.  



 

53 

Na época da criação da empresa pública, Prioli (2008) fez uma análise sobre a aprovação 

de uma lei que não havia sido discutida com a sociedade civil e por isso mostrou parecer como 

uma iniciativa pessoal de um presidente da República em retaliação ao movimento de queda de 

braço com o segmento comercial, que se mostrou preocupado com possíveis ameaças de uma 

onda em prol da democratização da comunicação no país:  

 

É assim que o termo TV pública serve a todos – especialistas, políticos, mídia, 

universidade e, cada vez mais, ao próprio cidadão comum – sem significar 

nada preciso para ninguém. O governo federal propõe a unificação de sua 

estrutura de televisão e transformação dela em TV pública, mas sob a égide 

de uma nova empresa estatal, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A 

oposição e a mídia, juntas e fechadas nessa questão, atacam o projeto por ver 

nele a formação de um braço governamental de propaganda e preferem 

nomear a recém-criada TV Brasil de ‘TV Lula’ (PRIOLLI, 2008, página não 

definida)10. 

 

 Vamos recordar aqui alguns desses movimentos de embate entre o meio empresarial e 

o meio político e, também, quanto a sociedade civil esteve envolvida ou à margem das decisões 

em relação ao tema de democratização dos meios. Ramos (2017, p.98-99) faz uma criteriosa 

análise da trajetória do ex-presidente Lula em seus mandatos e a relação de disputa de poder 

entre os grandes meios de comunicação do Brasil e o governo. Quando o Partido dos 

Trabalhadores (PT) mostrou ter menor aderência da população após a destituição do cargo da 

presidente Dilma Rousseff e com as eleições municipais, a Comissão Executiva Nacional do 

PT apontou, entre outras causas, o monopólio de conglomerados como a Rede Globo como 

“construtores de uma narrativa que tentou legitimar a tomada ilegal de poder por parte do vice-

presidente Michel Temer” (RAMOS, 2017, p. 97).  

Ramos (2017) retoma esse ponto devolvendo algumas perguntas para serem analisadas, 

a exemplo de: por que os máximos dirigentes do partido, entre eles Lula e Dilma, em 12 anos 

não apresentaram um projeto de democratização da comunicação social no país e 

regulamentaram questões fundamentais como o monopólio ou o oligopólio da comunicação 

social, visto que desde a promulgação da Constituição, em 1988, havia a expectativa do PT 

encabeçar uma nova lei de meios no Brasil? 

Constatada a existência de um interesse inicial de promover o debate, o autor mostra 

uma série de situações que considera de “omissões” que pertencem ao jogo político, no qual o 

primeiro mandato ele denomina como “política de mão estendida” a relação com a Rede Globo 

                                                 

10 Disponível em: http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?p=20316 

http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?p=20316
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na medida em que disponibilizou linhas de crédito para aliviar a crise financeira da maior 

emissora privada do país, via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES).  

Outros fatores foram também determinantes, do ponto de vista político e de omissões 

em relação a uma possível regulamentação do setor, como a proposta de implantação da TV 

digital com um padrão próprio e híbrido com o sistema japonês, de implementação do Conselho 

Federal de Jornalismo e, com peso maior, a proposta do então ministro da Cultura, Gilberto Gil, 

para criação da Agência Nacional de Cinema e Audiovisual (Ancinav), que daria início a um 

processo de discussão de um novo marco regulatório para as comunicações audiovisuais no 

país. Segundo o autor, o empresariado de radiodifusão brasileiro rebateu a proposta de criação 

da agência, mostrando uma disputa de poder com o governo: 

 

Uma vez mais na história das comunicações brasileiras, um empresariado 

concessionário de um serviço público sujeito a uma legislação desatualizada 

e sem os mecanismos regulatórios mínimos fazia uso de seu poder perante o 

governo e os formadores de opinião para defender, sem pudor, os próprios 

interesses (RAMOS, 2017, p. 110). 

 

Para Bolaño, a crise política do governo Lula faria a balança pender definitivamente 

para o lado dos radiodifusores, com a nomeação de um novo ministro, Hélio Costa. Ao assumir 

a pasta das Comunicações em julho de 2005, questionam o decreto presidencial que criou o 

Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD), ao afirmar que um novo modelo de TV 

digital seria inviável economicamente para o Brasil.  

É inevitável pontuar que o “Mensalão” foi considerado a pior crise do primeiro mandato 

do governo Lula. Ele está fundamentado em denúncias de favorecimento em esquemas de 

corrupção em empresas estatais relacionando com a compra de votos de congressistas para as 

pautas que eram de interesse do governo. Nesse momento, como é de se esperar, as emissoras 

de comunicação apostaram em longas matérias e análises políticas sobre o tema, enfraquecendo 

a imagem do presidente Lula e colocando em risco a possibilidade de ele ser reeleito para um 

novo mandato e a permanência de um governo de coalizão que vinha criando, de natureza 

progressista e com características liberais que agradasse, ao mesmo tempo, o mercado, a 

população e o meio político.  

 Para permanecer no poder, seria necessário jogo de cintura, algo que aparentemente 

Lula mostrava ter. Para um governo de coalização, de acordo com Abranches (2018), é 

necessário mostrar habilidade frente à diversidade social do país e assimetrias regionais do 

estado federativo: 
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O presidente é, ao mesmo tempo, meio de campo e atacante. Ele precisa 

organizar as jogadas, a partir do meio de campo. Isso, no jogo político, 

significa organizar a coalizão majoritária pelo centro para poder governar. Ele 

forma e articula a coalizão. Mas, uma vez obtido esse apoio político, precisa 

manter a ofensiva e mostrar quem é o capitão do time. Comando e iniciativa. 

Isso é coisa de presidente. É o que requer o presidencialismo. Ao mesmo 

tempo, precisa ter flexibilidade e habilidade para negociar com o Congresso, 

encontrar o ponto de entendimento comum em cada matéria (ABRANCHES, 

2018, p. 14). 

 

Nesse momento pós-Mensalão, Lula parecia ter perdido o seu cacife político 

característico do seu primeiro mandato, o talento que ele parecia mostrar de discutir com 

diversas áreas, inclusive de negociar entre as partes interessadas. Esse modo de lidar com a 

política com que Lula ficou conhecido deu espaço para a cristalização de um conceito que 

Singer (2012) denominou de lulismo: 

 

Foram as opções práticas do primeiro mandato, as quais precederam a crise 

do “mensalão” (2005) e com ela conviveram, mais do que qualquer programa 

explícito, que cristalizaram o realinhamento e fizeram surgir o lulismo. O pivô 

do lulismo foi, de uma parte, a relação estabelecida por Lula com os mais 

pobres, os quais, beneficiados por um conjunto de políticas voltadas para 

melhorar as suas condições de vida, retribuíram na forma de apoio maciço e, 

em algumas regiões, fervoroso da eleição de 2006 em diante. Paralelamente, 

o “mensalão” catalisou o afastamento da classe média, invertendo a fórmula 

de 1989, quando Lula foi derrotado exatamente pelos mais pobres, que tinham 

votado em Collor (SINGER, 2012, p. 10). 

  

A criação da EBC foi considerada uma estratégia que o governo Lula encontrou para 

curar a sangria de não ficar refém apenas de uma mídia que se mostrava hostil àquele projeto 

de poder, naquele momento ameaçado por suspeitas de corrupção. Pieranti (2018, p. 136) 

lembra que no encerramento do Fórum Nacional de TVs Públicas, o próprio presidente Lula 

criticou a TV brasileira e declarou que “seria criada uma nova emissora para exibir o que a 

televisão não mostrava”. 

Porém, havia outros desafios pela frente, ao fazer o público entender as características 

de um novo projeto. Em entrevista a Pieranti (2019), Tereza Cruvinel fala sobre a sua 

experiência de tratar no Congresso Nacional, na condição de coordenadora dos debates para 

aprovação da medida provisória de criação da EBC, sobre a necessidade de ter que explicar 

que: 

 

A Radiobrás continuaria existindo para prestar serviços ao governo, ao passo 

que a nova empresa seria criada para gerir a TV e os canais públicos, sem 

ingerência editorial do governo. Talvez tivéssemos ganhado, talvez não, pois 

as resistências eram mesmo muito fortes. Como a MP propôs a incorporação, 



 

56 

muitos deputados da oposição diziam: “é claro que essa nova empresa não 

fará comunicação pública nenhuma. Se vai incorporar a Radiobrás, fará uma 

televisão chapa-branca. Será apenas uma grande Radiobrás” (PIERANTI, 

2019, p. 220). 

 

 Lima (2010, apud Guareschi, 2013) diz que ao anunciar a criação da EBC, Lula foi 

acusado de estar promovendo “o Bolsa-Mídia para alimentar uma ‘mídia de cabresto’ e de 

‘alimentar uma rede chapa-branca na base de verbas publicitárias”. Porém, Ramos (2017) 

analisa sobre uma outra perspectiva:  

 

Em síntese, a EBC não surge motivada pelo desejo político, estrutural, de 

saldar uma dívida do Estado brasileiro para com a sociedade, dotando ao país 

de um sistema público não comercial de radiodifusão, mas sim pela vontade 

conjuntural de contrapor à radiodifusão comercial uma radiodifusão 

governamental, como resposta ao trato editorial injusto que o governo 

considerava ter recebido na eleição de 2005 (RAMOS, 2017, p. 115-116). 

 

A função da TV Brasil era atuar de forma independente da TV NBR, de cunho 

oficialista. Mesmo que estivessem ligadas a uma mesma estrutura, havia independência 

editorial da EBC para tratar de temas de interesse do cidadão. Dentre os principais objetivos de 

sua criação estava o de desenvolver a consciência crítica mediante programação educativa, 

artística, cultural, informativa, científica e promotora de cidadania. Sobre a relação entre as 

duas instituições, a lei estabelecia que a EBC prestaria serviços para o governo, deixando claro 

que a empresa deveria acumular tarefas distintas: a pública e a estatal. 

Valente (2009, p. 309), no entanto, é crítico em relação à experiência da EBC e da TV 

Brasil porque no país ainda há uma ideia nebulosa a respeito do sistema público, que se 

confunde com mídia estritamente estatal, lembrando que o projeto nasce de um desejo de 

resistência ao cerco das redes comerciais. E explica: “seus fins, sua missão e a razão de sua 

existência ainda não estão claras para a maioria da população, que pouco foi estimulada a 

refletir sobre a questão”. 

Outro dos objetivos da EBC era o estabelecimento de parcerias com outras entidades 

com vistas à formação de uma Rede Nacional de Comunicação Pública, na qual ela teria 

comando. Hélio Costa, de acordo com Lima (2012), foi convidado pelos parlamentares para 

discutir, em fevereiro de 2007, sobre a política de telecomunicações e a Rede Pública de TV 

que o governo mostrou intenção de criar. Havia ali um momento de dualidade entre o Ministério 

das Comunicações, que ficaria com a parte técnica de montagem da rede nacional de TV, e a 

coordenação da nova rede, de responsabilidade da Secretaria de Comunicação Social, que 

ficaria sob o comando do jornalista Franklin Martins.  
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Segundo Lima (2012, p. 285), a proposta seria viável já que a digitalização do sistema 

de TV iria liberar o canais entre o número 60 e 69, destinado à rede pública, aproveitando a 

questão de que, ao criar o Sistema Brasileiro de TV Digital, seria previsto a criação de quatro 

canais que atenderiam ao executivo, cultura, educação e cidadania, com a participação de vários 

atores governamentais e sociais. Para Hélio Costa (apud Lima, 2012), independentemente de 

ser estatal ou pública, a nova rede tem que atender os interesses da sociedade brasileira.  

Ao anunciar a criação de uma TV pública, houve reação de entidades ligadas ao 

movimento pela democratização da comunicação no Brasil. De acordo com Ramos (2016, p. 

180), uma das suas hipóteses de pesquisa para análise desse período é que “não fosse a iniciativa 

do Ministério da Cultura, a EBC sequer teria nascido, e o próprio Hélio Costa teria se 

encarregado, ou de eliminar, ou, pelo menos, desfigurar o que poderia ser a televisão pública”. 

Ele ainda complementa:  

 

Fato é que, após as reações de seus aliados do campo da comunicação, Lula 

retirou Costa do processo e designou o recém-chegado ministro Franklin 

Martins, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, para, em 

articulação com o ministério da Cultura, e por meio do I Fórum, debater o 

projeto do que, ao final de 2008, viria ser a EBC (RAMOS, 2016, p. 180). 
 

Em entrevista a Paulino e Silva (2013), a primeira presidente da EBC, Tereza Cruvinel, 

diz que: 

 

O II Fórum da TV Pública propôs a aprovação de um marco regulatório 

nacional, para todos os canais de natureza pública, não apenas para os da EBC, 

mas faltou quem liderasse este momento. Não poderia ser a EBC. A 

Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais 

(Abepec) tentou, mas faltou o engajamento de agentes políticos, como os 

governadores, por exemplo. Eles têm a maior rede de TVs públicas do país, 

mas preferem, talvez, ter controle sobre elas (PAULINO; SILVA, 2013, pp. 

36-37). 

 

 Recordando o início deste capítulo, Pieranti (2020) apontou que a realização da I 

Conferência Nacional de Comunicação (Confecom) foi um dos pontos que marcaram a política 

do governo Lula. Gomide e Haje (2012) lembram que a sua realização parte do dispositivo 

constitucional que prevê a participação da população na formulação de conferências como 

espaços institucionais de deliberação de diretrizes para políticas públicas.  

 Era dezembro de 2009 e o cenário estava ali dividido conforme os interesses da 

multiplicidade de atores envolvidos. Houve conferências prévias, iniciando pelas municipais, 

seguidas pelas etapas estaduais, que escolhiam os delegados que levariam à plenária nacional. 

A estrutura de conferências já era conhecida de boa parte deste público, visto que o governo 
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vinha realizando rodadas com outras temáticas tão relevantes quanto à comunicação, mas 

naquele momento o debate circundava, entre outros temas, a necessidade de reformas na 

regulação da radiodifusão. 

 Havia a proposta de um balanceamento por parte das representações dos três segmentos: 

governo, empresários do setor e entidades da sociedade civil. No entanto, ocorreu a desistência 

de participação de entidades representativas do empresariado, permanecendo a Associação 

Brasileira de Radiodifusores (ABRA), que representava emissoras como a Rede Bandeirantes 

e a Rede TV, entre outras. E também a Associação Brasileira de Telecomunicações 

(ABTelecom), que reunia as prestadoras de serviços de telecomunicações.  

 Pieranti participou da Comissão Organizadora Nacional da Confecom e, sobre a 

participação da sociedade civil naquele momento, diz que via nas etapas estaduais e na etapa 

nacional gente que nunca havia debatido políticas de comunicação e que passou a debatê-las. E 

recordou um fato ocorrido à época:  

 

Tem uma fala muito interessante do coordenador da Confecom, na época o 

consultor jurídico do Ministério das Comunicações, Marcelo Bechara (...) que 

ele começou a perceber a importância da Confecom quando ele foi a uma 

reunião de governo em que seriam debatidas as conferências daquele ano e 

todo mundo queria saber de Confecom e aí ele entendeu que era totalmente 

diferente de qualquer outra conferência que estava sendo realizada pelo 

Governo Federal (PIERANTI, entrevista realizada em 2020). 

 

A discussão sobre a temática da comunicação tomou espaços coletivos em várias regiões 

do Brasil. Na percepção de Pieranti, nunca se debateu tanto comunicação como naquele ano: 

“Talvez nunca venha a se debater novamente de forma horizontal, não que eu não acredite em 

outras conferências, elas virão. Mas daquele jeito, aquele movimento de catarse coletiva como 

foi a Confecom, foi muito simbólico”, (PIERANTI, entrevista realizada em 2020). 

Renata Mielli (2020) aponta que a realização da Confecom foi um grande divisor de 

águas no debate sobre comunicação e que isso mostra a importância do papel do Estado no 

debate das políticas públicas.  

 

A Confecom mostra a importância do papel do Estado e mostra que quando o 

Estado se propõe a desenvolver determinados debates, existe uma resposta do 

movimento social, que conseguiu se articular com todas as dificuldades, 

mobilizar, foi impressionante. Eu acho que a gente conseguiu juntar uma 

importante quantidade de organizações, algumas que nunca tinha discutido 

comunicação, atentarem para o assunto (MIELLI, entrevista realizada em 

2020). 
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Para Pieranti (2017), a participação da sociedade civil nas discussões sobre o tema 

comunicação, ao lado de empresários do setor e do governo era difícil de acontecer na história 

do país. Ele resume da seguinte forma:  

 

Em apenas dois momentos anteriores governo federal, sociedades civil e 

empresários haviam discutido regularmente questões relacionadas a políticas 

públicas de comunicação. Isso ocorrera, pela primeira vez, durante a 

Assembleia Nacional Constituinte, com o objetivo de construir o capítulo 

sobre a comunicação social no documento final, porém a participação da 

sociedade era limitada. Sete anos depois, os diferentes setores voltaram a 

debater o projeto-lei que viria a criar o serviço de TV a Cabo, mas os 

pormenores excessivamente técnicos do debate excluíam parte significativa 

do público (PIERANTI, 2017, p. 28). 

 

Matos (2015) também explica o clima que estava ocorrendo naquele momento em que 

estavam reunidos os representantes das partes interessadas ao tema: 

 

A formação de um cenário dividido, um tanto preto e branco, de “grandes 

empresas e barões da mídia” de um lado e “sindicatos” no outro, durante os 

debates da Confecom, exacerbou as tensões ideológicas entre os campos, 

tornando as negociações em relação à reforma da mídia altamente 

problemáticas (MATOS, 2015, arquivo digital). 

 

O regimento interno para a 1ª Confecom, com o tema “Comunicação: meios para 

construção de direitos e de cidadania na era digital” apresentava a Conferência como um 

instrumento de contribuição, tendo como objetivo geral a formulação de propostas orientadoras 

de uma Política Nacional de Comunicação. 

Ao final da realização da Confecom, foi gerado o documento intitulado Caderno de 

Propostas Aprovadas11, que contemplava vários tópicos debatidos durante a Conferência com 

a participação dos setores envolvidos. Naquela ocasião foram formados 14 Grupos de Trabalho 

entre os participantes, que deliberaram várias propostas em assembleia. O resultado de dois dias 

de debates na Conferência teve como resultado um conjunto de 663 propostas que foram 

aprovadas e que deveriam ter se desdobrado em políticas públicas. 

O discurso do coordenador geral do FNDC na ocasião de realização da I Confecom, em 

dezembro de 2009, fez referência à situação como: 

 

Uma reunião histórica com a responsabilidade de debater, sistematizar e 

encaminhar para futuras políticas, seis mil propostas recolhidas em mais de 

                                                 

11  Disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/comunicacao/caderno-

propostas-1a-confecom 

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/comunicacao/caderno-propostas-1a-confecom
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/comunicacao/caderno-propostas-1a-confecom
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200 conferências municipais, 26 estaduais e distrital, e outras tantas livres e 

virtuais. Inauguramos, portanto, um inédito e necessário espaço público que 

finalmente incorpora este aspecto essencial da vida nacional que é a 

comunicação12. 

  

E apontava três propósitos fundamentais para a realização da Conferência, apresentados 

aqui de forma resumida: possibilitar ao povo brasileiro incidir sobre o modelo de comunicação, 

com base nos diagnósticos e propostas recebidas; permitir ao governo construir uma agenda 

para a área e, assim, iniciar a elaboração das políticas públicas necessárias; e também a missão 

de anunciar a próxima conferência, visto a resistência histórica dos setores conservadores e a 

necessidade de que o esforço de organização não se perdesse.  

No entanto, a continuidade da Conferência não se confirmou. De acordo com Renata 

Mielli (2020), a promessa não foi cumprida, pois se esperava uma segunda edição e ela explica 

o que ocorreu:  

 

Tinha um elenco de 633 propostas aprovadas que deveriam ter se desdobrado 

em políticas públicas, claro, não todas num curto prazo de dois anos, mas 

muitas poderiam ter sido sim desenvolvidas e aplicadas. O que aconteceu? 

Que as resoluções da Confecom foram parar numa gaveta que trancaram e 

jogaram a chave fora. Então o Estado não deu atenção para aquilo, porque 

existia uma contradição dentro do governo, não havia um consenso dentro do 

governo sobre encaminhar aquele tema, essa que é a questão. O governo não 

estava convencido, a Cofecom foi uma luta política dentro do governo e a 

sociedade conseguiu manter sua mobilização, mas houve a quebra da 

continuidade do processo (MIELLI, entrevista realizada em 2020). 

 

Para Demarchi (2018, p.341), “a pauta da democratização da mídia no Brasil evidencia 

que a Confecom fortaleceu o movimento social ocupado com as demandas democratizantes, 

mas não levou aos graus efetivos de participação esperados com a conferência no período”. Ele 

aponta que os anos posteriores ao evento mostraram que a discussão do tema foi enfraquecida. 

E seus estudos sobre os resultados da Confecom após a sua realização apontaram que as 

resoluções aprovadas em 2009 praticamente não tiveram andamento.  

Num levantamento feito por Pieranti (2019), ele caracterizou todas as propostas 

aprovadas em quatro grupos. O primeiro dizia respeito às propostas consideradas pragmáticas 

ou não passíveis de mensuração, que corresponde ao número de 163 propostas. As demais 470 

propostas ele dividiu 309 propostas não implementadas; 121 propostas parcialmente 

implementadas; e 40 propostas totalmente implementadas.  

                                                 

12 Disponível em: http://www.fndc.org.br/documentos/conferencia-nacional-de-comunicacao/. 

http://www.fndc.org.br/documentos/conferencia-nacional-de-comunicacao/
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Diante do não avanço por parte do poder público, a alternativa que o FNDC encontrou 

foi organizar a campanha Para Expressar a Liberdade, que deu origem ao Projeto de Lei de 

Inciativa Popular – com objetivo de regulamentar os artigos 5, 21, 220, 221, 222 e 223 da 

Constituição Federal e apresentava 20 pontos para a democratização da comunicação no Brasil 

– consolidando-o num encontro nacional pelo direito à comunicação.  

Entre as propostas que compunham o caderno final da Conferência, uma se tornou 

central: de que era necessário discutir um novo marco regulatório. Esse é um tema que estava 

sendo desenvolvido ainda no governo Lula, porém não foi concluído o projeto de lei para ser 

encaminhado ao Congresso Nacional. Em 21 de julho de 2010, foi criada, por decreto 

presidencial, uma Comissão Interministerial com a finalidade de elaborar estudos e apresentar 

propostas de revisão do marco regulatório das telecomunicações e da radiodifusão, coordenada 

pela Casa Civil. O objetivo, de acordo com o decreto, era formular um projeto de lei geral para 

as comunicações convergentes. 

Era ano eleitoral em 2010, e um Grupo de Trabalho foi designado para desenvolver 

propostas para discutir o novo marco regulatório. Pieranti integrava esse grupo e, em entrevista 

a esta pesquisa, ela fala da sua visão pessoal sobre os trabalhos do GT: 

 

A gente conseguiu reunir naquele GT diversos técnicos, jovens de faixa etária, 

mas muito experientes nesse setor, que debatiam e trabalhavam nesse setor já 

há um bom tempo, que estavam espalhados em diferentes órgãos de governo. 

Todos esses ou grande parte desses vai para o Ministério das Comunicações. 

Se aquele Ministério das Comunicações no governo Dilma fosse a 

composição do ministério do governo Lula, a história poderia ter sido outra. 

O Ministério das Comunicações do governo Lula ainda era um ministério do 

PMDB com uma visão de radiodifusão, digamos, entre aspas, clássica, que 

tinha atividade basicamente cartorial no sentido de tramitação de processos e 

pouca preocupação como formulação de políticas públicas e pouca massa 

crítica para formulação delas (PIERANTI, entrevista realizada em 2020). 

  

Questionado sobre possíveis comparações de estrutura e os resultados que possam 

diferenciar a atuação dos dois governos progressistas em relação a avanços da democratização 

da comunicação no país, Pieranti (2020) analisa que o Ministério das Comunicações do governo 

Dilma era mais forte tecnicamente, especialmente na pauta de comunicação, mais estruturante 

do que o Ministério das Comunicações do governo Lula. E em relação ao governo Dilma, ele 

conta como foram conduzidos os trabalhos: 

 

Ali a gente tinha uma massa crítica pronta para fazer qualquer debate sobre o 

marco regulatório, não tenho nenhuma dúvida disso. E então a gente começa 

a se reunir no momento zero do governo Dilma fazendo esse debate e 

mudando o Ministério ao mesmo tempo. Então enquanto a gente debatia como 

deveria ser, a gente estava ali alterando os fluxos de processo, criando Plano 
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Nacional de Outorga, visando regulamentação, estabelecendo mecanismos 

não discricionários, mais objetivos para novas outorgas, simplificando 

processos no que era possível, tentando avançar em radiodifusão pública e 

conseguindo, a meu ver, avançar (PIERANTI, entrevista realizada em 2020). 

 

Em contraponto, em relação à condução da pauta pelo governo Lula, Pieranti analisa 

que: 

 

Boa parte dessa pauta foi tocada pela Secom com o ministro Franklin e pelo 

Ministério da Cultura que, por mais boa vontade, interesse, dedicação e 

conhecimento que tinham e que têm, não tinham as competências funcionais 

que o Ministério das Comunicações tinha para tocar a política do setor. Então 

eles jamais poderiam revisar regulamento para poder criar mecanismos 

objetivos. Isso a gente conseguiu fazer logo no início do governo Dilma 

(PIERANTI, entrevista realizada em 2020). 

 

Enfim, a proposta nunca veio a público, não foram feitas consultas públicas, tampouco 

foi enviado ao Congresso Nacional. De acordo com Gomide e Haje (2012), o texto foi entregue 

à presidente Dilma, mas ela optou por solicitar ao Ministério das Comunicações uma nova 

revisão para então colocá-lo em consulta pública. O trâmite terminou nessa fase.  

Para Pieranti (2017), o Ministério passou a adotar a estratégia de tratar temas possíveis 

por portarias e decretos e, eventualmente e de forma pontual, por lei. Contrariando as 

expectativas da sociedade civil de não seguir adiante, ele faz a seguinte análise:  

 

O não envio gerou, em muitos, a percepção de que a gestão inaugurada em 

2011 ficou aquém do esperado: de fato, um projeto-lei consistente e amplo 

poderia ter ajudado a resolver questões estruturais do setor ou, pelo menos, ter 

colaborado para promover o debate público sobre o tema (PIERANTI, 2017, 

p. 31). 

 

Ele considera que para a presidente Dilma aquela não parecia ser uma pauta central 

naquele momento. Já no segundo mandato, com o ministro Berzoini assumindo a pasta das 

Comunicações, Pieranti diz, em entrevista, que viu uma sinalização clara da presidenta de que 

ela tinha entendido a importância do debate, mas aí a situação política já tinha se precipitado. 

 

2.2 - A influência neoliberal  

 

Essa parte da pesquisa irá trazer elementos com base na leitura da legislação anterior e 

atual sobre o que dispõe os serviços de radiodifusão pública, analisando as modificações 

realizadas. E será embasada, ao mesmo tempo, com a percepção de autores que se dedicaram 

ao tema e de entrevistados que contribuem para interpretar, com mais clareza, o cenário que as 
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mudanças proporcionaram à comunicação pública no Brasil, assim como também os principais 

pontos de tensão que foram observados no período.  

No capítulo posterior, dedicado à Argentina, será realizada análise semelhante, o que 

nos poderá auxiliar, após essas etapas, em fazer um comparativo das relações de força dos 

poderes constituídos em cada país, assim como as consequências que atingem, principalmente, 

no que diz respeito à participação da sociedade civil no processo.  

Ao iniciarmos esse conjunto de análises, tomarei como base a percepção de Passos 

(2019) sobre elementos que foram importantes para diferenciar o processo da EBC, que será o 

nosso principal ponto a ser destacado em relação aos impactos que ocorreram ao modelo 

brasileiro de comunicação pública:  

 

As inovações se focaram no processo de participação social, com a criação de 

um Conselho Curador e uma ouvidoria. A legislação que criou a empresa 

ainda buscou a autonomia da gestão, com mandatos fixos para o presidente e 

para o diretor geral da empresa, que eram nomeados pelo Presidente da 

República, mas só poderiam ser destituídos pelo Conselho Curador. Além 

disso, foi criado um fundo exclusivo para a manutenção da empresa, a 

Contribuição para Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP) 

(INTERVOZES, 2019, p. 57). 
 

A partir daí, iniciamos por fazer uma análise ponto a ponto do conteúdo da lei de criação 

da EBC - no 11.652/2008, que foi originado pela medida provisória no 398/2007. A mudança 

mais recente da empresa pública se deu com a Medida Provisória 744/201613, convertida na Lei 

no 13.417, de 201714. Essa é a base principal da nossa análise, que é tratada com a mudança de 

legislação imediatamente após a troca de governo. Aqui também serão levadas em 

consideração, para auxiliar na percepção de distintos fatores, algumas mensagens de veto pelo 

presidente da República, a partir da avaliação do conteúdo da medida provisória por parte dos 

congressistas, elemento que é considerado até a consolidação do texto final da lei. 

 Cabe mencionar, neste momento, como funciona o mecanismo de lei ordinária, lei de 

conversão e de medida provisória, para situar o leitor não habituado nessa área sobre a forma 

de articulação no ambiente legal, conforme os preceitos da Constituição Federal. De acordo 

com informações do próprio Congresso Nacional: 

 

As Medidas Provisórias (MPVs) são normas com força de lei editadas pelo 

Presidente da República em situações de relevância e urgência. Apesar de 

produzir efeitos jurídicos imediatos, a MPV precisa da posterior apreciação 

                                                 

13 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv744.htm 
14 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13417.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv744.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13417.htm
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pelas Casas do Congresso Nacional (Câmara e Senado) para se converter 

definitivamente em lei ordinária15. 

 

 É importante lembrar, aqui, que a proposta de criação da EBC foi, inicialmente, 

apresentada como medida provisória e não como proposição de lei original realizada pelo 

Congresso Nacional. Por se tratar de medidas provisórias, os procedimentos de ritos processuais 

ocorreram de forma parecida nos dois períodos: governo Lula, em 2007; e governo Temer, em 

2016.  

É a partir da publicação da MP no Diário Oficial que se inicia a contagem de tempo de 

tramitação da matéria. Se caducar no tempo de apreciação, a medida provisória perde a sua 

vigência. Por isso é normal que o Executivo faça pressão ao Legislativo para não perder o prazo 

de tramitação das medidas provisórias. 

À proposição do texto de mudança da lei, podem ser oferecidas emendas à comissão 

mista para emitir parecer sobre a matéria. Essa comissão, formada por 12 deputados federais e 

12 senadores, tem a opção de rejeitá-la, aprovar projeto de lei de conversão ou de aprovação 

integral da matéria, conforme foi editada pelo Poder Executivo.  

Caso seja aprovada, a matéria é promulgada e convertida em lei ordinária. No caso de 

modificações, é aprovada como lei de conversão e enviada à sanção presidencial, que pode, 

inclusive, vetar. No caso de veto, retorna ao Congresso Nacional para deliberar sobre o tema e 

concluir a tramitação. Aqui levaremos em consideração as modificações propostas pelos 

congressistas ao texto da medida provisória e, posteriormente, os registros dos vetos 

presidenciais. 

A Medida Provisória 74416 foi assinada em 1º de setembro de 2016, um dia após Michel 

Temer assumir o cargo de presidente da República, devido à condenação de Dilma Rousseff no 

julgamento de impeachment. Pelo conteúdo das mudanças, é possível acreditar que as medidas 

foram estudadas e avaliadas com antecedência pela principal parte interessada da proposta. 

Coincidentemente, foi uma das primeiras medidas apresentadas pelo novo governo que assumiu 

após a destituição da presidente Dilma Rousseff. 

 Ao observar o conteúdo da lei de criação da EBC, pode-se verificar que a lei original, 

de 2008, traz os principais objetivos dos serviços de radiodifusão pública explorados pelo Poder 

Executivo ou outorgados a entidades de sua administração indireta, dispõe sobre a prestação 

                                                 

15  Site do Congresso Nacional. Disponível em: https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-

provisorias/entenda-a-tramitacao-da-medida-provisoria 
16 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Mpv/mpv744.htm 
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desses serviços destacando, por exemplo, a participação da sociedade civil no controle da 

aplicação dos princípios do sistema público de radiodifusão. 

 Esses objetivos trazem temas que estão relacionados à questão pública, entre eles a 

oferta de mecanismos para o debate público, o desenvolvimento da consciência crítica do 

cidadão, o fomento à construção da cidadania, a consolidação da democracia e a participação 

na sociedade, o apoio à inclusão social e à universalização da prestação de serviços públicos. 

Todas essas expressões foram retiradas do texto original da legislação e, cabe frisar, essa parte 

permaneceu intacta mesmo com a medida provisória. 

 Importante reforçar que. no âmbito dessa pesquisa, iremos tratar de temas que estão 

relacionados a mudanças estruturais ocorridas com a troca de governo que tenderam ao 

distanciamento das atividades realizadas pela EBC do interesse fim da comunicação pública; 

ou que mostrem relação direta com cerceamento da participação social representada pela 

sociedade civil nos seus processos de tomada de decisões. Em função disso, serão analisados 

os fatos conforme os tópicos a seguir. 

 

2.2.1 - Vinculação orgânica 

  

Sobre as possibilidades mostradas acima, uma das primeiras mudanças advindas da 

medida provisória 744/2016 diz respeito diretamente à vinculação da EBC ao órgão 

governamental na máquina pública. Antes, a empresa pública estava vinculada à Secretaria de 

Comunicação Social e, a partir de 2016, passa a ser vinculada à Casa Civil da Presidência da 

República17. 

O presidente Michel Temer já havia feito mudanças em relação à estrutura que envolvia 

o Ministério das Comunicações, que foi extinto e incorporado a uma nova pasta (pela MP 72618, 

de 12 de maio de 2016), formando o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações. Esse ministério passou a ser responsável, entre outras funções, pelas políticas 

nacionais de telecomunicações e radiodifusão. Coincidentemente, esse fato ocorreu justo no dia 

em que o Senado Federal autorizou a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma 

Rousseff, determinando seu afastamento do cargo pelo período de até 180 dias.  

Na opinião de Akemi Nitahara (2020), que representava o corpo técnico da EBC no 

Conselho Curador à época da mudança na lei, realizada por medida provisória, uma saída que 

                                                 

17 Com mudanças de estrutura após a mudança de lei, a EBC passou a estar vinculada à Secretaria de Governo. 
18 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv726.htm 
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considera mais adequada é que a EBC fosse vinculada ao Ministério da Educação ou ao anterior 

Ministério da Cultura. Importante lembrar que no momento de finalização desta pesquisa, a 

EBC estava vinculada à Secretaria de Governo e não aos órgãos anteriormente citados na 

ocasião da criação da empresa e ao relacionado após o início do governo Temer. 

 O Conselho Curador, que era o órgão que representava a participação da sociedade civil 

na tomada de posição da empresa foi, primeiramente, mencionado na lei de criação da EBC, no 

artigo 8º, que trata das competências da empresa pública. Entre elas estava que a EBC deveria 

“exercer outras atividades afins, que lhe forrem atribuídas pela Secretaria de Comunicação 

Social da Presidência da República ou pelo Conselho Curador da EBC”, ponto que mostrava a 

importância do órgão e que foi revogado pela medida provisória 744/2016, mantendo-se assim 

na lei final 13.417/2017. 

Dessa forma, um único ponto na medida provisória mostra que a estrutura da EBC não 

estaria mais vinculada a uma pasta com especificidade mais próxima da sua função – Secretaria 

de Comunicação Social – mas, sim, relacionada a uma estrutura mais direta às decisões de 

governo, naquele momento a Casa Civil. Ao mesmo tempo, também faz um corte de vínculo 

da instituição ao seu Conselho Curador, instância que mantinha a perspectiva de manutenção 

de um projeto de comunicação pública.  

 No tocante à administração da empresa pública, no artigo 12, a redação da lei 

13.417/201719 ficou com a seguinte forma: “A EBC será administrada por um Conselho de 

Administração e por uma Diretoria Executiva e, em sua composição, contará com um Conselho 

Fiscal e um Comitê Editorial e de Programação”. Importante ressaltar que a medida provisória 

744/2016 havia retirado a presença do Conselho Curador sem proposição para um possível 

substituto a esse ente. Mas na lei posterior à MP os congressistas incluíram a figura de um 

Comitê Editorial e de Programação, tema sobre o qual será tratado na sequência.  

 

2.2.2 - Diretoria executiva 

 

Além da mudança no Conselho Curador, outras ocorreram nos órgãos do controle 

administrativo. Na composição do Conselho de Administração, o presidente da EBC continua 

a ser indicado pelo Estado. Porém, com a nova lei de 2017, passou a ser de responsabilidade do 

ministro chefe da Casa Civil. Outros integrantes do Conselho de Administração são indicações 

                                                 

19 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13417.htm 
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de ministérios ligados às áreas de Planejamento, Cultura, Educação, Comunicação, levando-se 

em consideração as nomenclaturas que foram alteradas nas referidas cadeiras em função da 

troca das pastas conforme mudança de governo. Houve uma alteração nesse ponto, com a lei 

de 2017, com a inclusão de dois membros independentes, indicados na forma do artigo 22 da 

lei 13.303/2016, e manteve-se a presença de um membro representante dos empregados da 

EBC, escolhido na forma estabelecida por seu Estatuto.  

No que diz respeito à Diretoria Executiva, mais um ponto de atenção. A lei original 

previa que a sua composição seria formada por um diretor-presidente, um diretor-geral e até 

seis diretores. Os primeiros dois cargos seriam nomeados pelo presidente da República e os 

demais, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração. A nova lei prevê a composição 

por um diretor-presidente, um diretor-geral e quatro diretores, e todos os membros da diretoria 

passariam a ser nomeados e exonerados pelo presidente da República, que passou, então, a ter 

maior influência sobre a gestão da empresa pública.  

Houve um veto por parte do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão no 

que diz respeito ao prazo máximo de ocupação do cargo da Diretoria Executiva ser de quatro 

anos, vedada a recondução. Essa havia sido a proposta da casa legislativa no momento da 

conversão da medida provisória em lei. Dessa forma, a EBC já incorporou em seu estatuto, no 

art. 57, que “o prazo de gestão da Diretoria Executiva será unificado de dois anos, sendo 

permitidas, no máximo, três reconduções consecutivas”.  

O outro parágrafo dizia respeito a que o diretor-presidente seria aprovado pelo Senado 

Federal e, após isso, ser nomeado pelo presidente da República. Segundo Ramos (2013) essa é 

uma prática comum em outros países, com sabatina dos indicados pelos parlamentares, também 

a exemplo do que é adotado, no Brasil, para as agências reguladoras.  

 A justificativa para o veto20 foi de que os dispositivos não se conformam com o atual 

regime jurídico das empresas estatais, que estabelece a eleição de seu corpo diretivo pelo 

respectivo Conselho de Administração, bem como regula o prazo de gestão dos diretores, a teor 

da Lei no 13.30321, de 30 de junho de 2016. 

A lei original de criação da EBC dava a seu diretor-presidente um mandato fixo, não 

podendo ser demitido, a qualquer tempo, pelo presidente da República. Somente o Conselho 

Curador poderia demitir o presidente da empresa durante o seu mandato.  

                                                 

20 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Msg/VEP-55.htm 
21 Disponível em:  

https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=13303&ano=2016&ato=264ETT650dZpWT936 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Msg/VEP-55.htm
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De acordo com Passos (2019), essa ação impedia a atuação do Conselho Curador como 

guardião dos princípios estabelecidos para a comunicação pública e afetou diretamente a 

autonomia da empresa pública, deixando-a ainda mais refém das indicações do governo federal. 

Pieranti (2018) explica como fica a situação a partir do processo de mudança: 

 

Até 2016, cabia ao Presidente da República indicar o Diretor-Presidente e o 

Diretor-Geral da EBC, sendo o Conselho de Administração responsável por 

aprovar os demais diretores (na prática, normalmente indicados pelo Diretor-

Presidente). Em tese, uma maior independência seria preservada graças à 

existência de mandato e à impossibilidade de demissão desses dirigentes pelo 

Presidente da República. Depois da Medida Provisória 744 de 2016, 

convertida na Lei no 13.417 de 2017, a indicação do Diretor-Presidente, do 

Diretor-Geral da EBC e dos demais diretores passou a ser atribuição exclusiva 

do Presidente da República, ficando extinto o Conselho Curador. Esse sistema 

de indicação reforça os laços necessários entre o Presidente da República e os 

diretores da EBC, subordinando, ao menos em tese, a direção da empresa ao 

governo do momento (PIERANTI, 2018, p. 226). 

 

Renata Mielli, do FNDC, avalia o momento e as mudanças realizadas pela medida 

provisória e os principais impactos que atingiram a lei de criação da EBC:  

 

Uma de suas primeiras medidas ao assumir a Presidência da República foi 

destituir o Conselho Curador da EBC e afastar o diretor-presidente que tinha 

mandato a ser cumprido, contrariando a lei que regia a Empresa Brasil de 

Comunicação. Naquele momento, ficou claro que a existência de uma 

comunicação pública, pautada pra uma comunidade plural, diversa, com um 

Conselho Curador representativo da sociedade brasileira, e que tinha como 

objetivo precípuo desenvolver um debate mais crítico sobre os 

acontecimentos do país, era um obstáculo para um projeto de poder que nascia 

de uma ruptura política institucional no Brasil (MIELLI, entrevista realizada 

em 2020). 

     

Na mesma linha de raciocínio, Pieranti (2020) segue a análise sobre os impactos da 

medida provisória, considerando esta como o fato mais deletério na construção do sistema 

público, porque aniquila alguns dos elementos centrais da radiodifusão pública, como o 

mandato do diretor-presidente e a participação social, já que elimina instâncias de controle 

social dentro da empresa: 

 

Então com isso ela fragiliza demais o modelo de radiodifusão pública, foi uma 

intervenção cirúrgica e bastante eficiente para as expectativas do governo 

Temer, no sentido de transformar aquilo que era um emissora pública ou 

aquilo que se tentava construir como uma empresa responsável por uma série 

de emissoras públicas em uma empresa absolutamente dependente do governo 

federal e sujeita às idiossincrasias do governo federal como diversas outras 

empresas públicas existentes. Ali eles foram absolutamente cirúrgicos e 

eficientes para o que eles esperavam. Aquele foi o grande golpe contra a EBC 

no Brasil (PIERANTI, entrevista realizada em 2020). 
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 A expressão “golpe” foi sendo desenhada na EBC no mesmo sentido em que foi traçada 

quando se refere ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Junto a ela foi 

ganhando força o termo “desmonte da comunicação pública”, campanha que vem sendo 

trabalhada pela Frente de Defesa da EBC e da Comunicação Pública e de movimentos sociais, 

capitaneados pelo FNDC, sobre o qual veremos com profundidade mais adiante.  

 

2.2.3 - Representatividade da sociedade civil 

  

Com a extinção do Conselho Curador pela mediada provisória 744/2016, que era um 

órgão de natureza consultiva e deliberativa – formado por 22 membros designados pelo 

presidente da República –, foi criado, em seu lugar, o Comitê Editorial e de Programação.  Este 

passou a ser considerado o órgão técnico de participação institucionalizada da sociedade na 

EBC, conforme expresso na nova lei.  

A lei original de criação da EBC previa o que os titulares do Conselho Curador seriam 

escolhidos entre brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, de reputação libada e 

reconhecido espírito público. A medida provisória de 2016 havia suprimido qualquer menção 

a este Conselho ou a outro órgão consultivo e deliberativo na EBC, o que tenderia a perder os 

princípios de ser um projeto de comunicação pública.  

No entanto, a lei de 2017 trouxe a menção do Comitê Editorial e de Programação que 

se posiciona, de acordo com o artigo 15, como “órgão técnico de participação institucionalizada 

da sociedade na EBC (...) integrado por 11 membros indicados por entidade representativas da 

sociedade, mediante lista tríplice, e designados pelo presidente da República”. Pieranti (2020) 

vê a proposta do Comitê como a construção que a sociedade civil conseguiu naquele momento, 

no processo de discussão e conversão da medida provisória em lei:  

 

É um comitê absolutamente frágil, é uma tentativa muito tímida de garantir 

alguma participação na empresa (...) A fragilidade dele é facilmente revelável 

quando você analisa a trajetória dele, ou seja, passaram-se já três a quatro anos 

da aprovação da conversão em lei daquela medida provisória e até hoje ele 

não foi implementado. Então as perspectivas são mínimas de qualquer 

construção possível no cenário atual por meio desse Comitê. Sempre existe 

alguma possibilidade de reduzir o efeito danoso, acho que se esse Comitê vier 

a ser constituído, quem vier a ocupar as vagas tem que se engajar, se colocar 

e colocar esse Comitê como algo absolutamente central e tentar fazer o 

movimento possível ali dentro. Agora, olhando de fora e olhando como nasceu 

esse Comitê e o que se pode esperar dele, eu sou absolutamente pessimista em 

relação a ele (PIERANTI, entrevista realizada em 2020). 
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 Cabe ressaltar que a primeira formação do Conselho Curador foi feita pelo presidente 

Lula, que o denominou de “conselho de notáveis” e que deveria ser renovável com frequência. 

Para Valente (2009, p. 312), “o Conselho Curador passou a ter características personalistas (e 

não necessariamente objetivas), o que acaba gerando uma instância monolítica, pouco ativa e 

desconectada dos diversos interesses e opiniões existentes na sociedade”. 

Havia a proposta de ser realizada, posteriormente, alteração de composição deste 

Conselho, com previsão para ocorrer em 2016, quando este foi dissolvido. De acordo com 

Akemi Nitahara (2020), o processo estava em aberto e foi interrompido com a edição da medida 

provisória. Ela diz que em audiência pública realizada pelo Conselho naquele ano, em São 

Paulo, foram discutidas quais seriam as representações que estavam pensando em incluir na sua 

composição. 

Em junho de 2016, dois meses antes da MP 744, o Conselho Curador havia lançado 

edital para a escolha de cinco novos integrantes para o colegiado, com prazo de envio de 

candidaturas em até 10 dias após a publicação do edital no Diário Oficial da União. O site do 

Conselho Curador informava que, quando o processo fosse concluído, teria, pela primeira vez, 

todos os membros da sociedade civil escolhidos a partir de consulta pública. Dessa vez seriam 

escolhidos representantes de pessoas ligadas a temas da infância e adolescência, cultura e 

universo artístico, à causa LGBT, ao campo empresarial, e a questões ambientais ou do campo. 

A escolha dos novos membros atenderia a critérios de gênero, raça e idade, além de serem 

destinadas à diversidade de regiões do país.  

A presidente do Conselho Curador, Rita Freire, analisou, na época, a conquista, no site 

do órgão colegiado, em matéria publicada na Agência Brasil, da EBC: 

 

O Conselho Curador faz mais um processo de renovação e completa todas as 

cadeiras da sociedade civil a partir da consulta pública e mobilização social. 

Isso é uma grande conquista. Desde que a EBC foi criada, alguns conselheiros 

foram nomeados. Agora todos os representantes da sociedade civil vêm de 

processos de consulta à sociedade para a escolha22. 

 

Valente (2009) observa que, para que o interesse público seja percebido de fato, é 

necessário reformar a arquitetura do órgão com a colocação, em seu interior, de membros que 

expressem setores representativos da sociedade brasileira relacionados com o empreendimento 

e que os métodos de escolha precisam ser objetivos e baseados em processos de legitimação, 

                                                 

22 Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-04/conselho-curador-da-ebc-selecionara-

cinco-novos-membros-da-sociedade-civil 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-04/conselho-curador-da-ebc-selecionara-cinco-novos-membros-da-sociedade-civil
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-04/conselho-curador-da-ebc-selecionara-cinco-novos-membros-da-sociedade-civil
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podendo haver eleições em cada segmento social ou através de conferência nacional de políticas 

públicas para o setor. 

Akemi Nitahara (2020) explica que o Conselho Curador recebeu a informação de 

mudança da lei quando o coletivo estava em reunião em Brasília para discussão de uma pauta 

ordinária. Mesmo com a dissolução do órgão consultivo, ela conta que membros do Conselho 

se mantêm mobilizados até os dias atuais e explica como funciona essa dinâmica:  

 

A gente se mantém não tendo contato físico, que é um pouco mais difícil. A 

última vez que a gente se reuniu foi no Fórum Mundial de Salvador, que foi 

um pouco prejudicado porque foi no dia seguinte ao assassinato de Marielle, 

então estava aquela confusão geral e a gente não conseguiu definir muitas 

coisas, mas foi a última vez que teve uma reunião presencial com mais 

membros do Conselho. Mas a gente está sempre discutindo, lançando nota 

(NITAHARA, entrevista realizada em 2020). 

 

Diferente da composição que deixava em aberto como seriam escolhidos esses 

representantes do Conselho Curador, visto que apenas fazia referência à adoção de critérios 

estabelecidos em lei – de acordo com o inciso IV do artigo 15, “a diversidade cultural e 

pluralidade de experiências profissionais, sendo que cada uma das regiões do Brasil deveria ser 

representada por pelo menos um conselheiro” – o novo Comitê traz o perfil de quais seriam as 

entidades representativas de formação, a exemplo de pessoas relacionadas a emissoras públicas 

e de rádio e televisão, do setor audiovisual independente, da comunidade cultural, da 

comunidade científica e tecnológica, e outras, que a lei passou a prever. 

A redação da nova lei traz no texto que os titulares do novo Comitê serão escolhidos 

levando-se em consideração reconhecido espírito público e notório saber na área de 

comunicação social. A nova formação eliminava a forte presença do Estado, visto que a 

composição anterior do Conselho Curador contava com a participação de quatro ministros, um 

representante indicado pelo Senado Federal e outro da Câmara dos Deputados. A nova lei 

também retirou a participação de representantes dos poderes antes mencionados, mantendo-os 

apenas no seu Conselho de Administração. No entanto, retraiu a participação da sociedade civil, 

diminuindo de 15 para 11 membros.  

Manteve-se a proposta de que cada uma das regiões do país fosse representada por, pelo 

menos, um membro no órgão consultivo e deliberativo. A representação dos empregados da 

EBC também foi mantida na nova lei. Todos os membros do Comitê passam a ter mandato de 

dois anos, vedada a sua recondução. O novo órgão já é mencionado no Estatuto da EBC, no art. 

76, em seu parágrafo único, que diz que “o Comitê Editorial e de Programação terá regulamento 

específico que disporá sobre seu funcionamento e a indicação de seus membros, na forma da 
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legislação em vigor (ESTATUTO DA EBC23, 2018, p. 25). Porém, nada além disso, levando-

se em consideração de que o Estatuto foi aprovado dois anos depois da medida provisória.  

Por lei, as reuniões do novo órgão passariam a ser mensais, enquanto as do Conselho 

Curador ocorriam, ordinariamente, a cada dois meses. Ou então por convocação do presidente 

do órgão ou por dois terços de seus membros. A participação dos integrantes nas reuniões 

passaria a não ser mais remunerada.  

As competências em relação ao novo órgão também teriam impactos. O novo texto, para 

aliviar os vetos feitos pela Presidência da República, trouxe novas percepções como a proposta 

de ampliação de espaço na programação para pautas, entre elas o papel e a importância da mídia 

pública no contexto brasileiro (redação do novo inciso III) e a formulação de mecanismos que 

permitam a aferição permanente sobre a tipificação de audiências da EBC, mediante a 

construção de indicadores e métrica que levasse em conta a natureza e os objetivos da 

radiodifusão pública (inciso V).  

Por outro lado, os vetos atingiram principalmente os temas relacionados ao conteúdo e 

linha editorial dos veículos da EBC, justamente termos que estão relacionados ao nome do novo 

Comitê Editorial e de Programação e que passaram a não ter mais: 

 

 I - deliberar sobre os planos editoriais propostos pela Diretoria Executiva para 

os veículos da EBC, na perspectiva da observância dos princípios da 

radiodifusão pública; 

II - deliberar sobre alterações na linha editorial da programação veiculada pela 

EBC; 

IV - convocar audiências e consultas públicas que oportunizem a ampla 

discussão sobre os conteúdos produzidos e que permitam qualificar o 

desempenho do serviço prestado;  

(Redação original da Lei 13.417/2017, sem vetos) 

 

 Para justificar o veto, a mensagem enviada ao Congresso pela Secretaria Geral da 

Presidência da República dizia que: 

 

Os dispositivos contrariam a motivação central da Medida Provisória que ora 

se converte em lei, registrada em sua Exposição de Motivos, de buscar 

conferir maior flexibilidade e eficiência de gestão à EBC, recomendando-se 

assim o veto ao caráter deliberativo e cogente do recém instituído Comitê 

Editorial e de Programação e aos dispositivos conexos24.  

 

Também foram revogadas, ou tornadas nulas, no mesmo artigo que trata sobre a 

competência do Comitê em substituição ao Conselho Curador, questões como a deliberação de 

                                                 

23 Disponível em: https://www.ebc.com.br/sites/_institucional/files/atoms/files/estatuto_social_da_ebc.pdf 
24 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Msg/VEP-55.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Msg/VEP-55.htm
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imputação de voto de desconfiança aos membros da Diretoria Executiva (inciso VI); a eleição 

do presidente, entre seus membros (inciso VII); e a coordenação do processo de consulta 

pública para a renovação da composição do Conselho (parágrafo 1º deste inciso).   

Sobre a atuação do Comitê que foi proposto, Akemi diz que “essa é uma pauta que não 

avança na EBC, nem se fala nada, não tem mais iniciativa para tirar isso do papel” 

(NITAHARA, entrevista realizada em 2020).  

 

2.2.4 - Órgãos de escuta e análise de audiência 

 

A Ouvidoria é um órgão institucional que atendia o Conselho Curador, também 

considerado um dos marcos que definiriam a EBC como projeto de comunicação pública. De 

acordo com Tereza Cruvinel, a primeira presidente da EBC, os relatórios serviam para orientar 

o Conselho, e eram entregues mensalmente. Já a Diretoria Executiva era informada, a todo 

momento, sobre eventuais ruídos no relacionamento com o público para que as providências 

fossem tomadas. Ela explica, abaixo, como funcionava, à época, a participação do ouvidor nas 

reuniões regulares do Conselho. 

 

Os relatórios da Ouvidoria tanto qualitativos quanto quantitativos devem ser 

apresentados nas reuniões periódicas do Conselho. O Conselho Curador 

passou a abrir suas sessões dando 15 minutos, pelo menos, para a palavra do 

ouvidor, e isso permanece até hoje. Durante o tempo em que estive na 

Ouvidoria não houve nenhum relatório que não tenha gerado debates, análises 

e encaminhamentos por parte do Conselho. Nosso trabalho sempre foi visto 

com muita seriedade e respeito (PAULINO; SILVA, 2013, p. 34-35). 

 

Além disso, a Ouvidoria também atuou na realização de um programa semanal com 

duração de 15 minutos, numa parceria entre a EBC e a Universidade de Brasília. De acordo 

com Nelson Breve, ex-diretor da EBC:  

 

A partir de manifestações dos ouvintes, uma pauta é produzida sempre com o 

objetivo de esclarecer o público sobre o trabalho desenvolvido. Os problemas, 

as dificuldades, os planos e estratégias de programação. Não se trata apenas 

de dar uma resposta, mas levar mais conhecimento sobre programas, 

emissoras e a comunicação pública (PAULINO; SILVA, 2013, p. 13). 

 

 Para Akemi Nitahara (2020), a Ouvidoria foi o único canal de relação com a sociedade 

que ainda restou, após a edição da Medida Provisória de 2016. Porém, ela diz que a crítica não 

chega como funcionava antes, não aparece mais no relatório anual, resumindo, atualmente, a 

um apanhado de elogios. “A Ouvidoria está ocupada pela diretora-geral da época de Temer, 
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então não tem mais a independência e a autonomia que tinha antes e não faz mais análise crítica 

de conteúdo”, analisa a represente dos empregados da EBC no extinto Conselho Curador.  

Pesa-se a isso, de acordo com ela, que a Ouvidoria foi incluída pela lei das estatais, no 

sistema geral de governo, o que torna tudo equalizado com demais órgãos e, a seu ver, uma 

Ouvidoria geral não atende às especificidades de uma empresa de comunicação. Akemi 

sintetiza como era a Ouvidoria nos tempos em que atuava no Conselho Curador e a sua relação 

com a comunicação pública: 

 

Não está tendo mais esse retorno que tinha a Ouvidoria. Na época em que eu 

era do Conselho Curador eu lia todos os relatórios da Ouvidoria e eram 

bastante consistentes. Quando tendia para o governamental, a ouvidora 

Diosete inclusive ela nem comentava as coisas da NBR porque ela falava que 

a Ouvidoria é da comunicação pública, não tem que falar da NBR. “A NBR é 

estatal, não é comigo, não tem que falar disso” (NITAHARA, entrevista 

realizada em 2020). 

  

2.2.5 - Fomento e sustentabilidade 

 

Esse é o último elemento que Passos (2019) usou para caracterizar o projeto de 

comunicação pública e que gera influência no projeto da EBC. Essa Contribuição ao Fomento 

da Radiodifusão Pública foi uma inovação inserida durante a tramitação da lei de criação da 

EBC, ainda em 2008. A contribuição, que tem o propósito de promover o sustento da EBC, é 

devida pelas prestadoras dos serviços de telecomunicações e emissoras de radiodifusão.  

A lei prevê que 75% do Fundo de Fiscalização de Telecomunicações (Fistel) devem ser 

destinados à EBC. De acordo com Pieranti (2018), esse é objeto de contestação na Justiça por 

parte das empresas contribuintes. “Os valores são depositados em juízo e não são utilizados. A 

negação a priori da publicidade comercial como fonte de financiamento da radiodifusão não 

privada no Brasil acabou por lançar a EBC nos braços do orçamento público” (PIERANTI, 

2018, p. 152).  

 Em 2016, em entrevista a Mônica Maia, a última ouvidora da EBC, Joseti Marques, 

disse que seria desejável que a empresa inovasse em formas próprias de financiamento, para 

aumentar sua autonomia e sua receita e critica que a parte liberada deste Fundo, não repassada 

à EBC, seja retida pelo próprio governo, impedindo o desenvolvimento pleno da política de 

Estado que instituiu a face pública do sistema de comunicação. “Os governos são apenas 

administradores do dinheiro que também é público, e por isso deveriam cumprir o compromisso 

de investirem na qualidade dos serviços públicos, onde se incluem os veículos geridos pela 

EBC” (RAMOS, 2016, p. 120).  
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 Valente (2009) faz uma crítica ao modelo de financiamento da empresa pública, que 

compromete a autonomia frente aos governos: 

 

Sem verbas estáveis, muitos sistemas encontram-se entre a escolha de ceder a 

pressões de governos para garantir recursos orçamentários e buscar a captação 

de recursos próprios, sobretudo por meio de publicidade, o que os aproxima 

da lógica mercantil. Se o primeiro caso gera subordinação aos governantes de 

plantão, o segundo põe em dúvida a própria distinção do sistema não-

comercial (VALENTE, 2009, p. 331). 

  

Akemi Nitahara (2020), ao ver o cenário atual da EBC, lembra que a criação do fundo 

de fomento foi uma tentativa de dar autonomia e independência da empresa para não ficar 

dependendo tanto da União, porém, é criada uma série de incontingências, sem estabilidade, o 

que impede continuidade do projeto. “Até esse dinheiro não chega e, quando chega, até a 

própria Dilma não o liberava e entrava em processo judicial” (NITAHARA, entrevista realizada 

em 2020). 

 

2.3 - Discussões mais recentes no cenário brasileiro: o que vem pela frente? 

 

Para tentar responder à questão-chave deste tópico da pesquisa, vamos levar em conta 

alguns dos fatos mais recentes que ocorreram após 2016, com a medida provisória 744. 

Tomaremos como fonte elementos que têm sido denunciados por meio de dois canais (para 

efeito desta pesquisa): o primeiro deles é o site do Conselho Curador, instância que foi 

destituída pela MP. Segundo Nitahara (2020), o site original do Conselho25 está dissociado do 

site oficial da EBC, este último, segundo ela, “escondido e congelado no tempo”, tendo como 

a última manifestação a nota de desagravo em relação à medida provisória.  

Por outro lado, ela explica que o Conselho continua a se manifestar por meio desse novo 

site que foi desenvolvido em articulação com a instituição Ciranda da Comunicação, espaço 

projetado como uma espécie de Memória do Conselho Curador26, onde são publicadas notas de 

acompanhamento dos fatos que vêm ocorrendo e que, na percepção do grupo formado pelos 

antigos conselheiros, estão em desacordo com o projeto de comunicação que a EBC propunha 

a ser. 

                                                 

25 Disponível em: https://www.ebc.com.br/institucional/conselho-curador 
26 Disponível em: https://conselhocurador.ciranda.net/ 

https://www.ebc.com.br/institucional/conselho-curador
https://conselhocurador.ciranda.net/
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Outro canal ao qual nos detemos a fazer acompanhamento dos fatos é o perfil na rede 

social Facebook, intitulado Frente em Defesa da EBC e da Comunicação Pública27. Este perfil 

se apresenta como movimento apartidário e aberto a adesões, sendo capitaneado pelo FNDC, 

contando com mais de 15 mil seguidores (dado verificado no mês de maio de 2020).  

A partir deste ponto, os temas serão apresentados conforme a cronologia dos fatos que 

foram ocorrendo após os ataques à independência da EBC. Foram escolhidos para ilustrar como 

a comunicação pública tem sido ameaçada, na concepção desses atores envolvidos. Importante 

reforçar que esta pesquisa não tem o propósito de esgotar o tema, explorando todos os 

acontecimentos referentes às manifestações que têm ocorrido entre 2016 e 2019, mas sim focar 

nos mais relevantes do ponto de vista deste pesquisador. Outro ponto que fundamentou a 

escolha dos tópicos foram os depoimentos dos entrevistados desta pesquisa, anteriormente 

mencionados.  

Dessa forma, serão analisados os seguintes pontos: as especulações e as expectativas 

dos principais presidenciáveis em relação ao tema nas eleições de 2018; a normativa interna 

que fundamentou a fusão das programações da TV Brasil e TV NBR, em 2019; e as recentes 

propostas de privatização da empresa, coma sua inclusão no Programa de Parcerias de 

Investimentos (PPI). Por fim, a perspectiva de como o corpo técnico da EBC tem visto essa 

mudança de cenário, a partir do ponto de vista da representante dos empregados no Conselho 

Curador, e a pergunta final que sintetiza a proposta deste capítulo: qual o futuro da EBC frente 

a todas essas ameaças? 

 O período após a medida provisória 744/2016, apresentada por Temer, é também o 

período de quebra do conceito de comunicação pública até então instituído e é quando nasce a 

expressão “desmonte” por parte dos profissionais ligados à EBC e, também, de movimentos 

sociais relacionados ao tema.  

 Akemi Nitahara (2020) explica que dentre o corpo técnico o termo “desmonte” é 

naturalmente praticado dentro da EBC, e ela compara a empresa a um microcosmo do que 

acontece no Brasil. Segundo ela, o termo é consenso até mesmo entre os membros do Conselho 

Curador e foi construído com o tempo e logo compartilhado pelo grupo que via as mudanças 

acontecerem na contramão do que se previa num projeto coma a EBC. “A gente fala em 

desmonte porque, enfim, na prática, alguns pilares da comunicação pública como a 

                                                 

27 Disponível em: https://www.facebook.com/emdefesadaEBC 

https://www.facebook.com/emdefesadaEBC
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representação da sociedade civil no Conselho Curador não existem mais, foi desmontado, então 

é uma palavra que coube” (NITAHARA, entrevista realizada em 2020). 

 Para Renata Mielli (2020) o termo desmonte é factível porque ela entende que se tratava 

de uma proposta que estava sendo construída e teve seu projeto interrompido, considerando o 

processo como um ataque que começou aos poucos a ir tirando os aspectos que caracterizavam 

a EBC como comunicação pública. E ela define esse processo da seguinte forma: 

 

Eles poderiam ter simplesmente fechado a EBC, acabado com a EBC, mas 

não foi isso que fizeram. Então o termo desmonte faz sentido porque eles 

começaram aos poucos a ir tirando as características que garantiam a EBC o 

adjetivo de pública (...) e agora isso vem se aprofundando, ao ponto de hoje, 

a meu ver, por mais que a gente lute, por mais que muitas vezes a gente ainda 

use a hashtag FicaEBC, hoje nós não temos mais uma empresa de 

comunicação pública no Brasil (MIELLI, entrevista realizada em 2020). 

 

 Os riscos da possibilidade de desmonte não ficaram exclusivos ao período do governo 

Temer. Ainda na campanha das eleições de 2018, o tema do futuro da EBC era questionado por 

alguns dos presidenciáveis, que se posicionavam de acordo com a afinidade ou o rechaço ao 

projeto de comunicação pública implementado durante os governos progressistas.  

 Ao analisar os planos de governo dos dois principais candidatos: Fernando Haddad e 

Jair Messias Bolsonaro, partindo de buscas de elementos que pudessem evidenciar a 

comunicação como prioridade de governo, encontramos nesses documentos uma forma de 

visualizar as potencialidades e as fraquezas que se referem à comunicação e como era tratada 

em suas plataformas.  

 As menções que o documento que Bolsonaro traz em relação às questões de 

comunicação pública, liberdade de expressão, regulação da mídia e outros termos afins podem 

ser encontradas apenas na página 6, no item Imprensa Livre e Independente, mais 

especificamente relacionadas aos seguintes pontos: 

 

- Somos defensores da liberdade de opinião, informação, imprensa, internet, 

política e religiosa 

- Somos contra qualquer regulação ou controle social da mídia 

- Nosso povo deve ser livre para pensar, se informar, opinar, escrever ou 

escolher seu futuro.28 

  

No caderno de propostas de Fernando Haddad, há várias referências a propostas que 

dizem respeito à democratização da comunicação, porém iremos citar algumas para ilustração. 

                                                 

28
 Disponível em: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/propostas-de-candidatos 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/propostas-de-candidatos
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Entre elas, no que diz respeito à participação democrática, está a proposta de “ampliar as 

tecnologias de informação e comunicação para a promoção da participação”.  

Para promover a democracia, assegurando diversidade e pluralidade da mídia, a 

proposta de governo do candidato Haddad para alcançar isso seria investir num “novo marco 

regulatório da comunicação social eletrônica, a fim de concretizar os princípios da Constituição 

Federal, bem como pelo fortalecimento da comunicação pública e das rádios e TVs 

comunitárias”. Essa proposta é sugerida para se concretizar nos primeiros seis meses de gestão. 

Para garantir o direito humano à comunicação, o plano previa a necessidade de 

mecanismos de regulação democrática, com as comunicações devendo ser livres da ação e 

controle das autoridades e governantes, e superar o anacronismo da legislação de 1962, que 

dispõe sobre rádio e TV.  

Ao contrário da plataforma de governo de Bolsonaro, que não faz nenhuma referência 

à EBC, na da Coligação “O povo feliz de novo”, do presidenciável Fernando Haddad, o 

documento reforçava que: 

 
É essencial ainda restaurar o projeto da Empresa Brasil de Comunicação, de 

forma a retomar seu caráter público, garantir seu financiamento adequado e 

perene com recursos públicos, e ampliar seu impacto e seu alcance de 

audiência, para que tenha capacidade de contribuir efetivamente com a 

promoção do pluralismo e da diversidade29. 

 

 Além de identificar as propostas de governo em relação à comunicação, ou a ausência 

delas, a campanha de Bolsonaro já ameaçava o fechamento da EBC, além de serem 

desenvolvidas algumas ações ainda no governo Temer que já faziam prever o que vinha pela 

frente, sendo uma delas o programa de demissão voluntária dos empregados.  

Outra questão a ser pontuada foi uma série de denúncias de assédio contra o corpo 

técnico da EBC, em função das chefias assumirem posturas que contrariam a política editorial 

da empresa, colocando em xeque o que se propunha o Manual de Jornalismo da EBC, conforme 

alguns casos específicos aqui registrados.  

A Federação Nacional de Jornalistas30 já vinha denunciando e repudiando casos de 

censura, retaliações e assédios dentro da empresa, especialmente na Agência Brasil, com 

transferência de repórteres sem haver diálogo prévio e a interrupção do programa de 

                                                 

29 Disponível em: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/propostas-de-candidatos 
30

Disponível em: https://fenaj.org.br/sjpdf-e-comissao-dos-empregados-da-ebc-repudiam-casos-de-censura-

retaliacoes-e-assedios-contra-jornalistas-dentro-da-empresa/ 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/propostas-de-candidatos
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correspondentes nacionais. A Comissão de Empregados realizou pesquisa interna que apontou 

que oito a cada dez empregados relatam que já sofreram algum tipo de assédio ou ameaça. A 

respeito disso, o presidente do Sindicato dos Radialistas do Rio de Janeiro e funcionário da 

EBC, relata a situação em entrevista ao portal Brasil de Fato31:  

 
É um fenômeno que ganhou força com a nova gestão da EBC. Com a nova 

gestão, aumentaram as formas de assédio, principalmente na questão do 

conteúdo a ser divulgado. Está havendo um grande assédio, uma intromissão 

no trabalho criativo (Brasil de Fato, 2018)32. 

 

Investidas editoriais que contrariavam o Manual de Jornalismo da EBC foram 

investigadas pelos pesquisadores Guilherme Strozi, jornalista da EBC, e por Fernando Paulino, 

num artigo em que os autores analisam alguns fatos ocorridos entre 2016 e 2019, citando os 

casos sobre a cobertura do assassinato de Marielle Franco (em 2018), a cobertura do Fórum 

Mundial das Águas (em 2018), a pré-candidatura do presidenciável Henrique Meirelles (em 

2018), a orientação de abordagem oficialista nas notícias no Relatório Anual da Ouvidoria (em 

2017) e a junção da programação da TV Brasil da TV NBR (em 2019).  

A respeito desses fatos serem contrários ao que preconiza o Manual de Jornalismo, que 

continua em vigor, os autores declaram que: 

 

Paradoxalmente à extinção de regras que primam por indicadores de 

comunicação pública, a nova direção da EBC manteve inalterado, e em vigor, 

o Manual de Jornalismo da Empresa, aprovado em 2012, pelo então Conselho 

Curador. Mas apesar da existência de um documento com códigos 

jornalísticos para a EBC, salta-se uma preocupação objetiva: como garantir o 

seu cumprimento sem que exista um órgão fiscalizador, com capacidade para 

determinar a execução desta ferramenta por parte da direção da EBC? 

(STROZI; PAULINO, 2019, p. 376). 

 

É sobre essa última questão – a fusão dos canais – que nos deteremos um pouco mais 

na análise, visto que impactou diretamente o conceito de comunicação pública, distanciando a 

TV Brasil do seu propósito e mesclando características de comunicação estatal e pública num 

mesmo canal. Apesar de ambos os canais estarem atrelados à mesma empresa, numa condição 

que foi entendida como aceitável e viável na época da sua criação, até então os dois canais 

tinham muito claro as suas identidades e funcionalidades bem definidas.  

                                                 

31 Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2018/08/20/oito-em-cada-dez-trabalhadores-da-ebc-ja-

sofreram-assedio-moral/ 
32 Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2018/08/20/oito-em-cada-dez-trabalhadores-da-ebc-ja-

sofreram-assedio-moral 

https://www.brasildefato.com.br/2018/08/20/oito-em-cada-dez-trabalhadores-da-ebc-ja-sofreram-assedio-moral/
https://www.brasildefato.com.br/2018/08/20/oito-em-cada-dez-trabalhadores-da-ebc-ja-sofreram-assedio-moral/
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A oficialização dessa fusão ocorreu com a publicação da Portaria 216/201933, emitida 

pela Diretoria da EBC, que estabelece que a programação das duas TVs aconteça no mesmo 

canal e que, no entanto, a ação continue preservando o princípio da complementariedade dos 

sistemas público e estatal, de acordo com o que preconiza o texto constitucional. Porém, a 

existência dos dois canais está prevista na lei de criação da EBC que, no art. 2º, prevê a 

“autonomia em relação ao Governo Federal para definir produção, programação e distribuição 

de conteúdo no sistema público de radiodifusão”.  

Já a nova portaria, lançada em 9 de abril de 2019, aponta que a medida traria otimização 

das equipes de trabalho, de modo que os empregados possam ser aproveitados nas diversas 

atividades demandadas. Em apresentação aos funcionários da empresa, a nova grade mostrou a 

inclusão do programa Brasil em Dia, que traz novidades do governo federal, e o Governo 

Agora, com flashes ao vivo da Presidência da República e dos ministérios ao longo da 

programação, sob a máxima de que “os assuntos de governo são de interesse público”, de acordo 

com o  gerente executivo da TV Brasil e Rede, Vancarlos Alves34. 

As reações a essa investida foram imediatas por parte dos trabalhadores e movimentos 

sociais que defendem a autonomia da EBC. Em nota do antigo Conselho Curador, os integrantes 

se posicionaram a respeito da contradição quando se trata da complementariedade dos sistemas. 

“Citar a Constituição não torna a portaria constitucional. Ao tratar os dois canais como se 

fossem a mesma coisa, o governo deixa de cumprir justamente o preceito constitucional que 

diz respeitar”35. 

A respeito desse tema, Akemi Nitahara (2020) diz que, internamente, já não existe mais 

comunicação pública na EBC, sem uma separação do que é público e o que é estatal, e dá 

exemplo prático na atuação em seu trabalho: 

 

Na Agência Brasil, como repórter, a gente estava completamente perdido com 

as coisas oficiais. Vez ou outra dava uma materiazinha de uma entidade que 

fez alguma coisa nas favelas, mas o que a gente fazia antes era ter um enfoque 

muito grande nos direitos humanos, poder contestar algumas coisas, mas isso 

não existe mais. É difícil assumir isso, mas o jornalista, principalmente, não 

tem espaço nenhum para o contraditório (NITAHARA, entrevista realizada 

em 2020). 

 

                                                 

33  Disponível em: https://www.ebc.com.br/institucional/sites/_institucional/files/atoms/files/portaria_-

_presi_no_216_-_programacao_televisiva_da_ebc.pdf 
34  Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-04/tv-brasil-apresenta-mudancas-na-

programacao-de-suas-emissoras 
35  Disponível em: https://conselhocurador.ciranda.net/blog/nota-do-conselho-governo-publica-portaria-

inconstitucional-para-tentar-acabar-projeto-de-tv-publica 

https://www.ebc.com.br/institucional/sites/_institucional/files/atoms/files/portaria_-_presi_no_216_-_programacao_televisiva_da_ebc.pdf
https://www.ebc.com.br/institucional/sites/_institucional/files/atoms/files/portaria_-_presi_no_216_-_programacao_televisiva_da_ebc.pdf
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-04/tv-brasil-apresenta-mudancas-na-programacao-de-suas-emissoras
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-04/tv-brasil-apresenta-mudancas-na-programacao-de-suas-emissoras
https://conselhocurador.ciranda.net/blog/nota-do-conselho-governo-publica-portaria-inconstitucional-para-tentar-acabar-projeto-de-tv-publica
https://conselhocurador.ciranda.net/blog/nota-do-conselho-governo-publica-portaria-inconstitucional-para-tentar-acabar-projeto-de-tv-publica
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O FNDC também tentou anular os impactos desta portaria que permitiu a unificação dos 

dois canais entrando com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) e, também, uma 

ação civil pública. Conforme explica Mielli (2020), ambas foram negadas. A primeira porque 

não foi aceito que o FNDC desse prosseguimento a esse recurso por uma questão de 

formalidade no processo, já que o Fórum não se caracteriza como uma instituição com o perfil 

para isso, porém as organizações a ele filiadas possuem essas condições.  

Em 2016, quando houve a destituição do diretor-presidente Ricardo Melo após a medida 

provisória, uma ADIN permitiu que ele fosse recolocado ao cargo porque a legislação previa a 

garantia de permanência ao diretor-presidente por quatro anos, independente do prazo de gestão 

do Presidente da República. Ele retornou ao cargo por meio de uma liminar impetrada no 

Supremo Tribunal Federal até que a nova lei de conversão da MP fosse aprovada em definitivo, 

o que fez perder o efeito do dispositivo legal. 

A experiência de países do centro-leste europeu levou Pieranti (2018, p. 142) à 

conclusão de que “é possível e razoável tratar de radiodifusão pública e de comunicação 

institucional de governo em uma mesma estrutura”, mas por outro lado ele também observa que 

“não dá para separar as duas coisas no dia a dia com a mesma faixa de programação” 

(PIERANTI, 2020, entrevista realizada em 2020). O autor diz ter uma visão pragmática de que 

a alternativa seria possível, mas no caso da EBC torna-se uma alternativa ruim: 

 
É claro que se a gente estivesse começando hoje, seria ideal você ter uma 

empresa para cuidar de emissoras estatais e uma para cuidar emissoras 

públicas, mas nós não estamos começando hoje. Existe uma eterna 

preocupação com redução de custos da administração pública e otimização 

dos recursos existentes, o que é absolutamente justo (...) Eu acho que não é o 

cenário ideal, mas é sim possível separar ambas emissoras estatais e públicas 

comandadas em uma mesma empresa. Mas não acho que seja possível você 

fundir as programações e tratar tudo como a mesma coisa, porque não é 

(PIERANTI, entrevista realizada em 2020). 

 

 Esse tema leva a outro, consequentemente, que é a privatização da EBC, proposta que 

vinha sendo levada a cabo desde a campanha presidencial de Bolsonaro e que teve um ato mais 

enfático em 2019, quando o governo já havia anunciado, no mês de agosto daquele ano, que a 

empresa entraria na carteira de privatizações do governo, junto a outras companhias estatais 

que estavam na lista do Programa de Parcerias de Investimento (PPI). A empresa foi listada 

entre as que entraram nos estudos para venda total ou parcial, configurando a decisão política 
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de se desfazer (total ou parcialmente) da estrutura, faltando agora a definição da forma como 

isso será feito36. 

Segundo Nitahara (2020), desde o governo Temer já se falava em fechar ou privatizar a 

empresa e a ameaça continuou com o governo Bolsonaro. A justificativa seria que a empresa 

dá prejuízo aos cofres públicos. De acordo com nota de repúdio à inclusão da EBC no PPI, 

emitida por várias entidades (entre elas a Fenaj), em 20 de novembro de 2019, explica que a 

EBC nunca foi criada para ser autossuficiente, por ser uma mídia pública e por isso deve ser 

provida por receitas da União e reforça que a EBC tem uma fonte de receitas próprias, que é a 

Contribuição para o Fomento à Radiodifusão Pública, sobre o qual destaca: 

 

O valor represado e não utilizado pelo governo atual e pelas gestões anteriores, 

hoje por volta de 1,3 bilhão de reais, seria suficiente para custear a empresa 

por anos. Assim, diferentemente do que diz o Executivo, a EBC não somente 

não tem déficit, pois este não faz sentido, mas ainda tem muito superávit para 

ser repassado pelo caixa do Tesouro37.  

 

Nitahara (2020) conta como está o clima interno na EBC em relação ao tema de ameaças 

de privatização: 

 

Em termos de jornalismo, que é onde eu estou mais presente no dia a dia, de 

matérias especiais, de matérias com fôlego, com algum conteúdo um pouco 

mais abrangente, no momento o que a gente pensa é: vamos ver se passa. Mas 

estamos no PPI, aguardando para ver se algum dia a gente consegue retomar. 

Há sim algum certo consenso de que é melhor manter a empresa do que fechar, 

porque se fechar já era, nunca mais consegue retomar nada, mas se for mantido 

em algum eventual momento político mais propício pode ser que se retome o 

projeto, o trabalho da comunicação pública (NITAHARA, entrevista realizada 

em 2020). 

 

 Pieranti (2020) diz que enquanto houver radiodifusão pública no país e emissoras 

vinculadas ao Governo Federal fazendo radiodifusão pública, a radiodifusão estatal funcionaria 

como forma de assegurar a legitimidade da empresa para governos que não acreditam na 

questão pública. Assim ele defende o seu ponto de vista: 

 

A radiodifusão estatal acaba sendo um dificultador para que se privatize a 

empresa, no caso agora a EBC e lá atrás seria a Radiobras, e se acabe com a 

radiodifusão pública. A radiodifusão estatal acaba sendo a “fiadora” da 

radiodifusão pública nesse sentido. Não é uma realidade ideal, não é louvável, 

mas é na pratica o que tem funcionado no Brasil, o que tem acontecido na 

                                                 

36  Disponível em: https://www.facebook.com/emdefesadaEBC 
37

 Disponível em: https://fenaj.org.br/nota-de-repudio-a-inclusao-da-ebc-no-programa-de-privatizacao-pelo-

governo-federal/ 

https://www.facebook.com/emdefesadaEBC
https://fenaj.org.br/nota-de-repudio-a-inclusao-da-ebc-no-programa-de-privatizacao-pelo-governo-federal/
https://fenaj.org.br/nota-de-repudio-a-inclusao-da-ebc-no-programa-de-privatizacao-pelo-governo-federal/
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história da EBC. Então enquanto houve governos como Lula e Dilma, que 

acreditaram na EBC e acreditaram na radiodifusão pública como uma 

radiodifusão independente, etc, manteve-se aquele conjunto de regras que 

garantiam essa independência. A partir do governo Temer, esse conjunto de 

regras, grande parte delas foi para o espaço, e a radiodifusão estatal é o que 

acaba assegurando a existência da EBC até hoje (PIERANTI, entrevista 

realizada em 2020). 

 

 Há um clima de desconfiança e descrédito por parte dos funcionários da EBC quanto ao 

futuro da empresa e de suas atividades, visto que conta com mais de 1.500 profissionais que 

integram o seu quadro funcional, concursados sob regime de CLT. Nitahara (2020) vê que 

existem dois blocos distintos dentro da empresa: os que estão preocupados com a questão do 

vínculo empregatício e se manifestam na forma de “vou perder meu emprego, não posso ficar 

sem salário” e outra parte que se expressa como “antes ficar por aqui fazendo isso do que ficar 

sem emprego”.  

 Ela se identifica no grupo que deseja que o projeto seja retomado, mas percebe que isso 

é inviável no momento: “está bem difícil de verba, raro a gente conseguir implantar alguma 

coisa mais interessante”. O atual diretor-presidente, Luiz Carlos Pereira Gomes, é graduado em 

Ciências Militares e em Administração pela Academia Militar das Agulhas Negras, com 

doutorado pela Escola de Comando e Estado Maior do Exército38. Sobre a nova liderança da 

EBC, desde agosto de 2019, Akemi diz: “agora nosso presidente é um general, que não fala 

nada a respeito de estar no PPI, não fala nada se ele sabe de alguma coisa, nem para acalmar, 

nem para desesperar os funcionários, estamos totalmente no escuro” (NITAHARA, entrevista 

realizada em 2020). 

 Para Pieranti (2020), o futuro da EBC parece incerto no momento político em que 

atravessa, mas ele ainda vê com otimismo a manutenção dos esforços para a resistência de uma 

radiodifusão pública:  

 

O primeiro ponto é, radiodifusão pública não pode ser confundida com EBC. 

A EBC é fundamental pra radiodifusão pública no país, para a comunicação 

pública como um todo, ela é fundamental num modelo pensado e construído 

aos trancos e barrancos, ela deveria ter um papel de liderança que em grande 

parte ela não teve, ela conseguiu ser líder das emissoras educativas vinculadas 

a governos estaduais mas ela não conseguiu ir muito além disso. Ainda que 

não existisse EBC, e antes mesmo da EBC ser criada, já existia um cenário 

forte em termos da radiodifusão pública no país. Existiam milhares de rádios 

comunitárias, existiam centenas de emissoras educativas que não têm 

finalidade comercial ou, se têm, estão funcionando em desacordo com a 

                                                 

38
 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/08/bolsonaro-muda-comando-da-ebc-e-poe-

general-na-chefia-da-estatal-de-comunicacao.shtml 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/08/bolsonaro-muda-comando-da-ebc-e-poe-general-na-chefia-da-estatal-de-comunicacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/08/bolsonaro-muda-comando-da-ebc-e-poe-general-na-chefia-da-estatal-de-comunicacao.shtml
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legislação. Elas nunca funcionaram como um sistema integrado, como rede, 

mas elas eram e são radiodifusão pública. E por isso que eu digo que 

radiodifusão pública resiste e não morre. Ainda que venha ser privatizada a 

EBC, algo que eu tenho dúvidas se vai acontecer ou não e acho que não 

acontecerá. Ainda que venha a ser privatizada, a radiodifusão pública não 

morre, porque ela está, ou ela é feita por milhares de rádios comunitárias, 

centenas de rádios educativas (PIERANTI, entrevista realizada em 2020). 

  

 Importante reforçar que a comunicação pública não se restringe apenas à existência da 

EBC no Brasil, já que o país conta também com atividades de diversos meios comunitários, que 

são relegados à sorte devido à falta de investimento para o reconhecimento legal dessa atividade 

e também na questão de fomento para o setor.  

O próximo capítulo será uma análise sobre o caso argentino com o processo de mudança 

de lei por decreto presidencial e como estão sendo verificadas as influências políticas no mesmo 

período em que foi analisado o caso brasileiro. No capítulo 4, faremos uma análise comparativa 

para identificar similaridades e singularidades entre os dois cenários, avançando sobre as 

atuações dos movimentos sociais, com o objetivo de garantir o fortalecimento das políticas 

públicas de comunicação e, por fim, a discussão a respeito das mudanças de leis e suas 

fragilidades na área da comunicação. 
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Capítulo 3 – A ameaça neoliberal na Argentina  

No início do século 21, uma conjuntura política levou alguns países latino-americanos, 

a exemplo de Uruguai, Equador, Bolívia, Venezuela e a própria Argentina a um pensamento 

comum para a discussão da democratização dos meios. Para Mastrini e Santos (2010), a 

regulação democrática dos meios constitui um fenômeno que excede a dimensão nacional e se 

insere em um saudável processo latino-americano. Sobre aquele determinado momento político 

próprio para tratar a respeito do tema, os autores dizem que “pela primeira vez na história da 

região, a cidadania está encarando processos de debates e ação em torno de políticas públicas 

de comunicação, superando os acordos ‘não escritos’ entre governos e donos de meios” 

(MASTRINI; SANTOS, 2010, p. 4). 

Para Segura (2018), as mais recentes políticas de comunicação na Argentina tiveram 

grande influência da participação cidadã em sua definição, aprofundando conceitos 

democráticos que estavam retomando seu protagonismo naquele momento de formulação de 

políticas. A autora analisa que “aunque no implicó el reemplazo total de la incidencia de las 

élites políticas y económicas en la definición de las políticas públicas, se constatan niveles 

crecientes de participación de la sociedad civil en las políticas de comunicación” (SEGURA, 

2018, p. 67). Com uma reforma regulatória que modificava o sistema mediático herdado da 

etapa neoliberal vivida pelo país, as novas políticas de comunicação tiveram um aparato 

conceitual mais próximo da sociedade civil e da academia do que com o setor comercial 

(MASTRINI; BECERRA, 2017). 

Assim como o Brasil, a Argentina foi escolhida no âmbito desta pesquisa pelo fato de 

os dois países terem atravessado, num primeiro momento, um período propício para discutir 

propostas de implementação de políticas de comunicação e, posteriormente, por reviravoltas 

que estão associadas às mudanças de governo com características mais conservadoras. Em 

relação à Argentina, o cenário analisado será, principalmente, a partir da vitória de Maurício 

Macri nas eleições presidenciais ao final de 2015, estendendo até a eleição de 2019, que elegeu 

Alberto Fernández e Cristina Kirchner.  

Importante salientar novamente que as estratégias que os dois países adotaram para a 

implementação de novas políticas foram distintas: como foi mostrado no capítulo anterior, no 

Brasil houve a criação de uma TV pública como principal demanda política, enquanto na 

Argentina a sociedade civil se mobilizou para uma verdadeira reforma na legislação do setor. 

Dessa forma, buscamos aqui interpretar o cenário e as motivações que levaram o tema 

comunicação a se tornar pauta naquele período politicamente caracterizado como progressista, 
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que antecede o ano de mudanças em que assumiram governos impulsionados por políticas 

neoliberais, a partir de 2015. 

Para Becerra e Mastrini (2017, p. 44), “las nuevas políticas de comunicación se 

inspiraron en programas elaborados por sectores de la sociedad civil que buscaban como 

objetivo la inclusión social y la disminuición de los níveles de concentración”. A Argentina 

integrou o time de países latino-americanos que despertou para o tema de democratização dos 

meios a partir de entidades que incluíram nas agendas das lutas sociais o direito à comunicação 

e a necessidade de democratização da informação e da produção cultural.  

No país, a concentração dos meios por parte de grandes conglomerados é uma realidade 

marcante, aproximando-se da maior parte dos países latino-americanos ao qual estamos nos 

referindo. As normativas de radiodifusão na Argentina privilegiaram sempre o 

desenvolvimento do setor privado comercial (CABALLERO; CASTRO, 2017). Ao fazer 

referência aos decretos que valiam durante o regime militar, os autores analisam a 

predominância da lógica mercantil, de forma a desenhar o sistema de meios e diferentes formas 

de exclusão que chegavam até a proibição dos prestadores que não tinham fins de lucro, 

inclusive com privatização de meios públicos.  

A concentração mediática na Argentina foi facilitada na década de 1990, consolidando 

uma nova hegemonia que combinou capital financeiro internacional, operadores internacionais 

de serviços públicos e capital nacional, beneficiados pela convergência tecnológica (SEL, 

2010). Até a nova lei sancionada em 2009, a comunicação era regulada pela lei 22.285/80 – 

Ley de Radiodifusión 39 , considerada de grande vertente conservadora, promulgada nos 

governos militares.  

Essa lei trazia a radiodifusão como serviço público e estabelecia, no artigo 5º, a 

colaboração para o enriquecimento cultural e a elevação moral da população, exaltando a 

dignidade da pessoa humana, o fortalecimento do respeito às instituições e às leis da República. 

Na concepção de autarquia, foi criado o Comitê Federal de Radiodifusão (Comfer), que passou 

a ter a responsabilidade de promover o serviço de radiodifusão, conceder licenças, 

supervisionar conteúdos, entre outras funções.  

A Ley de Radiodifusión também definia quem poderia se candidatar a concessões de 

emissoras de rádio e TV, sendo permitidas candidaturas a pessoas físicas e jurídicas 

estabelecidas no país e, também, ao Estado Nacional, apenas dividindo os sujeitos titulares de 

                                                 

39 Disponível em: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/17694/texact.htm 
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licenças em públicos ou privados, sem lugar para outras classes de prestadores. Em 2005, houve 

reformulação na legislação, com a lei 26.05340, que permitiu abrir espaço para cooperativas e 

associações sem fins de lucro, fator este que tenderia a limitar o processo de consolidação de 

monopólios comerciais na área de radiodifusão (GUERRA, 2007). Foi um dos primeiros passos 

para o reconhecimento de um setor que estava inviabilizado até o momento. 

Esse cenário se modificou, formalmente, com a Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual 41  (LSCA), que trata, no art. 21, de três tipos de prestadores de serviço na 

radiodifusão argentina: a gestão estatal (meios públicos), a gestão privada com fins lucrativos 

e a gestão privada sem fins lucrativos (formada por organizações não-governamentais, 

entidades sociais, universidades, sindicatos e outros). A lei prevê que são titulares desse direito:  

“personas de derecho público estatal y no estatal; personas de existencia visible o de existencia 

ideal, de derecho privado, con o sin fines de lucro”. O artigo 4º da lei define esse último setor 

– privados sem fins lucrativos como “actores privados que tienen una finalidad social y se 

caracterizan por ser gestionados por organizaciones de diversos tipos sin fines de lucro”.  

Até a aprovação da Lei de Meios, em 2009, Caballero e Castro (2017) apontam que os 

meios sem fins lucrativos atravessaram grandes etapas marcadas pela ilegalidade e falta de 

apoio, e a nova lei foi um novo parâmetro para ampliar o arco de atores que conformam o 

espaço audiovisual. Por outro lado, os autores acreditam, também, que a linha governamental 

dos meios estatais parecia ser a regra histórica, razão pela qual a existência de uma cultura de 

meios públicos em um sentido pleno do conceito foi posta em crise.  

Becerra e Mastrini (2017) fazem algumas considerações sobre alguns avanços a respeito 

da concepção desses novos atores: 

 
Dentro de los actores estatales, reconoció la importancia de la radiodifusión 

universitaria. También definió un resguardo especial para otorgar licencias de 

radiodifusión a los pueblos originarios. Uno de los aspectos más novedosos lo 

constituyó la reserva del 33% de todo el espectro para el sector privado no 

comercial (BECERRA; MASTRINI, 2017, p. 29). 

 

Durante a história das comunicações, o país mostrou ter havido forte dependência de 

relacionamento entre os grupos privados de mídia e dos governos de turno que tinham como 

objetivo a manutenção de um relacionamento que fosse de interesse e harmonia de ambos os 

                                                 

40 Disponível em: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109706/norma.htm 
41 Disponível em: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm 
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lados. Um cenário assim consolidado pode desencadear uma série de desafios para manutenção 

de uma ordem já estabelecida, muitas vezes difícil de ser modificada.  

Porém, a aprovação da LSCA mostrou que poderia haver possibilidades de mudança 

nesse contexto. Para Loreti e Lozano (2015), a lei sancionada em 2009 “trajo consigo un cambio 

de paradigma al promover la participación de diferentes actores en la prestación de servicios de 

comunicación, garantizando que el sector comercial siga siendo economicamente viable” (p. 

172).  

Mastrini e Becerra (2017) recordam que no país sempre existiram políticas de 

comunicação, ainda que na maioria dos casos de escassa transparência pública. As políticas 

públicas em matéria de comunicação seguiram um jogo de forças travado entre a sociedade 

civil, o Estado e o sistema político (LORETI; LOZANO, 2015). Para esses autores:  

 
Algunas pocas medidas democratizadoras convivieron con una orientación 

general dedicada a sostener el mapa de medios heredado de los años noventa. 

El modelo en el cual el regulado dictaba su propia regulación permaneció 

vigente y dejó huellas en muchas de las medidas puestas en marcha hasta 2008 

(LORETI; LOZANO, 2015, p. 182). 

 

Tal como tratado no primeiro capítulo dessa pesquisa, a respeito de neoliberalismo e de 

políticas progressistas em oposição à nova onda conservadora, é possível também fazer uma 

análise da relação entre as mudanças de governo e as tentativas de promover maior empenho 

em prol de uma democratização dos meios e, consequentemente, refletindo em alterações nas 

políticas nacionais de comunicação. No caso argentino, daremos especial atenção aos meios 

privados sem fins de lucro, que buscam ampliar o rol da diversidade de vozes.  

Para Moraes (2007, p. 40), “esse ponto é chave para tentar reverter a acentuada 

predominância do setor privado-comercial, já que o sistema proposto prioriza a imparcialidade 

em termos de acesso, difusão, prerrogativas e representatividade”. Porém, apesar de mostrar 

iniciativas que merecem ser notadas no que diz respeito à desconcentração do mercado, Repoll 

(2010, p. 55) recorda que a lei da ditadura “también hablaba de democracia, derechos humanos 

y libertad, mientras en los hechos se negaba todo ello”, como se não bastasse mudança no marco 

legal para garantir que esses novos atores encontrassem espaço. 

No caso argentino, com as recentes mudanças na lei, buscou-se ampliar a possibilidade 

de acesso aos meios que tradicionalmente estiveram à margem do processo de decisão, 

permitindo maior disponibilidade de espaço à produção local e independente a partir de 

organizações da sociedade civil, atendendo às expectativas do setor que antes não encontrava 

representatividade. Também buscaremos focar, nas seções seguintes, mudanças na lei que 
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ocorreram a partir de decretos presidenciais, que buscaram diminuir a participação social nas 

tomadas de decisão e na definição das políticas do setor.  

Para Maria Soledad Segura (2018), essa é a análise do cenário das políticas de 

comunicação na Argentina naquele momento de mudança na lei: 

 
Toda nuestra región está marcada por una larga história de políticas 

antidemocráticas y como resultado de esto, nuestros sistemas de medios están 

caracterizados por el predominio de intereses privados y la publicidad 

comercial, por la ausencia de medios públicos no gubernamentales que tengan 

grandes audiencias, por la presencia limitada o ilegal en unos países todavia 

de los medios comunitarios, altos niveles de concentración de la propiedad en 

las empresas mediáticas y de telecomunicaciones, la centralización de la 

producción en los centros urbanos y el intercambio de favores entre gobiernos 

y empresas de medios, alianzas históricas y que han abarcado gobiernos de 

distintos signos políticos (SEGURA, 2018, informação verbal)42. 

 

Para compreender todas essas mudanças, esse capítulo será dividido em três momentos 

distintos, tendo como elemento marco a lei 26.522 - Ley de Servcios de Comunicacion 

Audiovisual (LSCA) 43 , conhecida como Ley de Medios, implementada em 2009, que 

modificou o sistema de comunicação no país, com uma lei construída de forma democrática e 

que inspirou outros países a seguir o mesmo caminho.  

Serão analisados, a seguir, como estava o cenário de comunicação no país e as 

movimentações que levaram à criação da Ley de Medios; como a influência neoliberal 

modificou esse cenário com fortes ameaças à consolidação da nova lei, a partir da eleição de 

Maurício Macri, em 2015; e quais as discussões mais recentes, a partir do último ano de governo 

de características neoliberais, em 2019, avançando para a análise das perspectivas com as novas 

eleições presidenciais e de debates pendentes. Justifica-se o recorte de 2015 a 2019 para buscar 

elementos que possam ter base comparativa com o caso brasileiro, que foi tratado no capítulo 

anterior. 

A proposta, aqui, é trabalhar, sobretudo, a respeito das influências das mudanças de 

governo sobre as leis, cujos reflexos mostravam estar em vias de consolidação, apesar de 

apresentar possíveis brechas e pontos que foram discutidos de forma exaustiva pelo Poder 

Judiciário do país, com ameaças de possíveis recuos. E, também, a reflexão de como as 

mudanças nas leis influenciaram o cotidiano das pessoas que por elas são atingidas. Loreti e 

                                                 

42 Comunicação feita por Maria Soledad Segura durante o Encontro Emerge, na Fundação Casa de Rui Barbosa, 

em Outubro de 2018. 
43 Disponível em: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm 
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Lozano (2015) sintetizam os desafios que emergem a partir de uma nova concepção 

democrática da lei: 

 
Este proceso requiere un diálogo permanente entre el Estado y la sociedad 

civil para generar políticas públicas que garanticen el ejercicio del derecho a 

la comunicación, pongan freno a la concentración y permitan un acceso 

equitativo a los medios. El desafio de cara al futuro consiste en lograr la 

conformación de sistemas de medios inclusivos, con reglas de juego claras, 

orientadas a la defensa del pluralismo y la diversidad (LORETI; LOZANO, 

2015, p. 172-173). 

 

Para compor a parte empírica desta pesquisa, foram feitas entrevistas com pessoas que 

representam perfis distintos e complementares: o primeiro é do ponto de vista de um dos 

redatores da lei, Damián Loreti. O docente da Universidad de Buenos Aires ajudou a conduzir 

os trabalhos da Coalición por una Comunicación Democrática, coletivo formado por várias 

representações acadêmicas, de classe e de movimentos sociais, responsável por formular o 

documento básico para a formatação de uma nova lei de comunicação no país. 

Outra entrevistada foi Natália Vinelli, pesquisadora e docente da Universidad de Buenos 

Aires, que atua, até o momento desta pesquisa, na condução do canal comunitário intitulado 

Barricada TV e que também nos fornece o ponto de vista dos meios privados sem fins de lucro. 

E, complementando, a participação do docente da Universidad Nacional de Quilmes, Nestor 

Manchini, que nos ajuda a entender o cenário anterior às eleições presidenciais de 2019 e sobre 

as perspectivas de futuro da Lei de Meios para o país.   

 

3.1 - Da Coalición à Lei de Meios 

 

A proposta, a partir desse momento, é fazer um pequeno histórico que permita a 

compreensão de como foram tratados com a sociedade civil as discussões para chegar à 

interpretação do que, em termos de políticas públicas de comunicação, estava se consolidando 

até o ano de 2015, quando houve mudança de governo, assim como se deram os consequentes 

rumos sobre o objeto ora em estudo.  

Uma questão importante é fazer o desenho de como estavam as condições políticas e 

econômicas da Argentina até aquele momento, quando assumiu Mauricio Macri, e os interesses 

sobre possíveis mudanças de cenário que estavam indicando maior democratização da 

comunicação do ponto de vista dos poderes constituídos, mas também em relação aos anseios 

da sociedade civil. E a posterior interrupção do processo, a partir de 2015, que é o tema principal 

desta análise. 
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Labate (2017) classifica o sistema legal da Argentina como dinâmico e atualizado, 

levando em consideração a criação da LSCA. Porém, lembra que houve tentativas anteriores de 

modificar a Ley de Radiodifusión desde a recuperação da democracia no país, em 1983. De 

acordo com a autora, foram apresentados projetos de lei para renovar o marco normativo, mas 

nenhuma das 71 iniciativas avançou no Congresso Nacional. Enquanto isso, as modificações 

na lei vigente desde a década de 1980 aconteceram por meio de Decretos de Necessidade e 

Urgência, apresentados pelos governos de turno. 

De acordo com Labate (2017), o cenário que caracterizava os meios de comunicação na 

Argentina que favorecia a concentração dos meios, entre eles o predomínio do modelo de 

exploração privada e comercial, a política de re-regulação que caracteriza a intervenção estatal 

que representa os interesses dos conglomerados e o decreto 527/200544, que congelou os prazos 

de licença de radiodifusão por 10 anos, normativa que beneficiou os meios privados.  

Para o estudo sobre os impactos de leis regulatórias para democratização da 

comunicação, no caso da Argentina trataremos de como a participação cidadã avançou nas 

discussões a respeito desse tema, o que implica em reportar questões de mudança nos limites 

de concentração do mercado, fator que refletia sobre novas oportunidades de diversificação de 

vozes por conta de iniciativas da sociedade civil; e também a respeito da expectativa dos meios 

comunitários a partir da Lei de Meios, criada em 2009.  

Sobre a concepção da lei, Loreti e Lozano (2015) afirmam que: 

 
La LSCA puso de manifesto la necesidad de construir un consenso social 

amplio que garantise el reconocimiento de la comunicación y la cultura como 

elementos centrales en el marco de un Estado de derecho. Así lo entendieron 

los principales actores de los sistemas regionales e internacionales de derechos 

humanos, quienes opinaron sobre la ley desde una perspectiva de defensa de 

la libertad de expresión (LORETI; LOZANO, 2015, p. 189). 

 

Piconne (2015) diz que a Lei de Meios é mais que uma lei porque sintetiza desejos e 

demandas de distintos setores sociais, culturais, políticos e econômicos que foram 

empreendidos no país. “Fue una iniciativa de la sociedad civil que el Gobierno de Cristina 

Fernández de Kirchner potenció con un coraje que ningún otro governante había exhibido al 

convertirla en política de Estado al romper con el temor a los medios” (PICONNE, 2015, p. 

11).  

                                                 

44 Disponível em: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/106470/norma.htm 
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A lei saldou uma dívida que o Estado tinha com a sociedade, sendo reconhecida como 

uma lei da “democracia para a Democracia” que passou a fazer parte da agenda política, 

significando um passo substancial para o caminho à democratização das comunicações na 

Argentina (BARANCHUCK, 2011). Lamas (2011), que foi coordenador da Amarc Argentina 

por duas vezes, define a nova lei como a que “promovió la participación ciudadana y el derecho 

a la información em todos aquellos lugares en los que el mercado nunca se preocupó por prestar 

un servicio” (LAMAS, 2011, p. 143). 

Assim se apresenta a LSCA em seu art. 1º, em relação a seus objetivos:  

 
Regular los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito de la 

República Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la 

promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de 

abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación45. 

 

A Lei de Meios, aprovada pelo Congresso em 2009, reforça uma compensação de cunho 

social quando determinou que o sistema de radiodifusão argentino garantisse espaço equitativo 

entre os três prestadores de serviço de radiodifusão pública, ponto considerado como um grande 

avanço em termos de democratização da comunicação e diminuição de poder dos grandes 

conglomerados.  

Dessa forma, na Argentina, a lei determina que 1/3 da disponibilidade da radiodifusão 

esteja destinado aos meios privados sem fins lucrativos (compreendendo sindicatos, 

universidades, organizações da sociedade civil, entre outros). Caballero e Castro (2017) 

apontam que o país foi pioneiro em contemplar, em condições equitativas, os três tipos de 

prestadores de serviço de radiodifusão com licenças públicas, tornando-se referência para 

outros países que seguiram o mesmo caminho. 

Para Repoll (2010), uma novidade na lei estava no que discrimina a gestão privada com 

fins lucrativos da que não tem, buscando pluralidade e equidade, gerando melhores condições 

para o desenvolvimento dos meios comunitários e de organizações da sociedade civil. Para o 

autor, a lei teve caráter inovador ao determinar que o espectro da radiodifusão fosse dividido 

entre os três setores, reservando 33% a entidades sem fins lucrativos e a existência de canais 

públicos que não sejam governamentais.  

                                                 

45 Disponível em: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm 
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Com todos os aspectos que se mostravam a permitir que novos atores sociais pudessem 

ter acesso de forma mais democrática ao espectro radioelétrico, a nova lei, no art. 2, apresentava 

informações relevantes a respeito do regime de exploração: 

 
La explotación de los servicios de comunicación audiovisual podrá ser 

efectuada por prestadores de gestión estatal, de gestión privada con fines de 

lucro y de gestión privada sin fines de lucro, los que deberán tener capacidad 

de operar y tener acceso equitativo a todas las plataformas de transmisión 

disponibles46. 

 

De acordo com De Charras (2011, p. 69), “para los prestadores sin fin de lucro no 

estipula límite de potencia, frecuencias, imposibilidad de financiación publicitária, licencias 

por plazos discriminatorios o prevalencia de los privados en casos de interferencia”. Loreti e 

Lozano (2015) afirmam, porém, que somente a sanção da lei não seria suficiente para modificar 

a situação de grupos sociais que historicamente permaneceram excluídos: 

 
El texto de la ley ha hecho especial hincapié en la situación de esos colectivos 

al asegurar una justa distribución del espectro entre todos los grupos de 

prestadores posibles – públicos y privados, con o sin fines de lucro –, con 

reglas de juego claras y equitativas que permiten robustecer el debate 

democrático al sumar las voces de sectores históricamente marginados. En el 

caso particular de los prestadores privados sin fines de lucro, la ley prevé una 

reserva de un tercio del espacio radioeléctrico para garantizar su acceso 

(LORETI; LOZANO, 2015, p. 187). 

 

Maringoni e Glass (2012 apud Barroso, 2015), apontam pontos da lei argentina que 

merecem destaque, alguns dos quais iremos trabalhar adiante:  

 
– Criação da Autoridade Federal dos Serviços de Comunicação Audiovisual, 

órgão autárquico e descentralizado, que tem a função de aplicar, interpretar e 

fiscalizar o cumprimento da lei;  

– Criação do Conselho Federal de Comunicação Audiovisual da defensoria 

pública de serviços de comunicação audiovisual, para atender reclamações e 

demandas populares diante dos meios de comunicação;  

– Combate à monopolização – nenhum operador prestará serviços a mais de 

35% da população do país. Quem possuir um canal de televisão aberta não 

poderá ser dono de uma empresa de TV a cabo na mesma localidade;  

– Concessões de dez anos, prorrogáveis por mais dez;  

– Reserva de 33% dos sinais radioelétricos, em todas as faixas de radiodifusão 

e de televisão terrestres em todas as áreas de cobertura para as organizações 

sem fins lucrativos;  

– Os povos originários terão direito a dispor de faixas de AM, FM e de 

televisão aberta, assim como as universidades (BARROSO, 2015, p. 110-

111). 

                                                 

46 Disponível em: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm 



 

94 

 

Retomando à análise do jogo de forças, é preciso avaliar o contexto e a forma em que a 

LSCA foi proposta e aprovada. Na Argentina, em 2004, o Foro Argentino de Radios 

Comunitarias (Farco) convocou diversos organismos sociais para compor a Coalición por una 

Radiodifusion Democrática, que representa um conjunto de organizações populares, de direitos 

humanos, meios comunitários, sindicatos, trabalhadores da comunicação, universidades e 

povos originários, entre outros atores sociais da Argentina, com atuação em várias regionais 

espalhadas pelo país. Assim descreve Piconne (2015) sobre a Coalición: 

  
La mayoría de los actores principales que constituyeron la Coalición se 

encontraron en las calles, en las rutas, en las plazas cuando cada uno a su 

manera resistia la ofensiva neoliberal de los noventa. Esos años en los que 

creció la ideia de que además de la protesta había que construir propuestas 

(PICONNE, 2015, p. 23). 

 

A atuação da Coalición se deu em um amplo debate sobre questões relacionadas à 

democratização dos meios, buscando ser participativo com todos os atores envolvidos, numa 

estratégia de tornar pública a sua atividade. A partir de diversas mobilizações realizadas pelo 

grupo, foi concluído o documento intitulado “21 puntos básicos por el derecho a la 

comunicación47”.  

É sobre os 21 pontos que o campo popular superou a fragmentação, criando o que Sel 

(2010) aponta como um inusual movimento social que unifica as suas demandas. Piconne 

(2015) afirma que a Coalición tinha sustentação de organizações de base que estavam 

representadas em todo o país e muitos desses setores se encontravam na busca de legalidade. 

Para Rauschenberg (2016, p.7), “os 21 pontos sustentavam, em termos gerais, que uma nova 

lei de radiodifusão deve ter em conta que a comunicação não é só um direito humano, mas 

também fundamental para a democracia”.  

 Dessa forma Becerra e Mastrini (2017) contam como a questão foi conduzida pela chefe 

do Poder Executivo, Cristina Kirchner: 

 
La presidencia de Kirchner cobijó en las segundas líneas de la administración 

estatal a algunos funcionarios que al mismo tiempo integraban grupos de la 

sociedad civil, del sector de medios comunitarios o del activismo universitario 

en temas de políticas de medios que alentaron las articulaciones que venían 

gestándose entre esos grupos y algunos representantes de sindicatos de 

trabajadores de medios y de otras industrias culturales, y que dieron origen a 

                                                 

47 Disponível em: https://www.telam.com.ar/advf/imagenes/especiales/documentos/2012/11/509435587ec92.pdf 



 

95 

la Coalición por una Radiodifusión Democrática (BECERRA; MASTRINI, 

2017, p. 24). 

 

A partir desse documento gerado pela Coalición é possível afirmar que a Ley de Medios 

começa a ter corpo, com os 21 pontos tornando-se a base para a criação do anteprojeto da nova 

Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual. Porém, muitos acontecimentos foram se 

desenvolvendo desde o momento em que a Coalición foi recebida pela presidente, em abril de 

2008, até a aprovação da lei pelo Senado, em outubro de 2009. No entanto, “el tratamento del 

proyecto de la ley fue descripto por los medios opositores como exprés, como si hubiera sido 

votado de apuro, en pocos diás, y promulgada la ley tras un breve debate parlamentario” 

(PICONNE, 2015, p. 15).  

Damián Loreti, um dos redatores da lei, explica como ocorreram as discussões a respeito 

da formulação da lei até a sua implementação: 

 
El proceso de construcción de la ley fue histórico. Desde la construcción del 

anteproyecto a partir de una demanda de lo que fue la Coalición por una 

Radiodifusión Democrática, que era un grupo muy importante, muy grande, 

de actores vinculados a la comunicación, a los derechos humanos, al 

sindicalismo, a la vida de los medios no hegemónicos. Se postularon en 2004, 

se llamaban Los 21 Puntos (…) a partir de ahí se anuncia, en abril del 2008, 

que se va a empezar a trabajar, todavía lo que se llamaba Ley de 

Radiodifusión. La presidenta recibe a la Coalición 15 días después, y dice que 

los 21 puntos van a ser la estructura de la ley. A partir de ahí, se recibió en 

Casa Rosada todos los actores, empresarios, no empresarios, universitarios, 

cineastas, músicos, todos. Una a cada 15 días en la sala de situación, en la 

Casa de Gobierno (LORETI, entrevista realizada em 2019). 

 

O Poder Executivo Nacional (PEN) decidiu que o projeto seria posto em discussão em 

todo o país através de Foros Participativos de Consulta Pública, quando foram realizados, no 

período de três meses, 24 Foros sediados principalmente nas universidades públicas do país. 

Sobre a importância dessas iniciativas, Usé (2011) afirma que: 

 
Los Foros Participativos de Consulta Pública permitieron recorrer el país 

recolectando múltiples aportes, funcionando como una eficaz herramienta de 

resonancia social. A ellos se sumaron los provenientes de los cuatro días de 

audiencias públicas en la CIDH y otros dos días en el Senado, más las 

ponencias escritas ingresadas a los plenarios de comisiones de ambas cámaras, 

como también los ya mencionados aportes receptados en el Comfer (USÉ, 

2011, p. 45).  

 

Loreti explica, em entrevista para esta pesquisa, que no prazo de quatro meses (entre 

agosto e dezembro de 2019) o anteprojeto definitivo foi redigido e apresentado à sociedade, 
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expondo-o em audiências públicas. De acordo com o pesquisador, foram agregadas diversas 

notas que passaram a ser incorporadas: 

 
Ese anteproyecto presentado con la presidenta que ya contenía notas del 

último parado, al pie, y se le agrega otro conjunto de notas al pie y eran las de 

las personas que habían intervenido en la reforma del proyecto, por lo cual es 

el segundo texto en la historia de la Argentina que tiene notas de derecho 

comparado en un Código Civil, y es el primero que tiene tamaño de cantidad 

de consultas públicas. O sea, en término de construcción democrática no tiene 

precedentes (LORETI, entrevista realizada em 2019). 

 

Porém, Manchini analisa que a história de concretização de uma nova política para os 

meios acontece antes mesmo dessa empreitada. Assim ele caracteriza a Lei de Meios: 

 
Es el resultado de más o menos dos décadas y media. No solamente de 

Coalición, dos décadas y media de (sonido inaudible) para decir más o menos 

un tiempo prudente desde poco después de la vuelta de la democracia. Hubo 

numerosos intentos porque hubo cerca de 40 proyectos de ley, tal vez un poco 

más, de distintos partidos políticos, distintos oferentes fueron presentando a 

largo de los años, que no encontraban espacio para un mayor debate dentro 

del propio Congreso y que llegara a transformarse en ley (MANCHINI, 

entrevista realizada em 2019). 

 

A pesquisadora Natalia Vinelli, também em entrevista para esta pesquisa, relata que: 

 
Hubo un proceso de movilización que llevó a la sanción de la ley audiovisual 

que fue muy fuerte (...) y bastante largo, que finalmente, en 2008-2009 llega 

a su pico más alto de participación y lo que tiene de interesante es como los 

temas de la comunicación desbordaron los espacios de los especialistas y 

fueron parte de tema de discusión en todas las casas y en todas las familias 

argentinas; o sea, se volvió un tema massivo (VINELLI, entrevista realizada 

em 2019). 

 

A própria forma de apresentação da nova lei foi icônica para o país. Baranchuk (2011) 

relata que no Dia da Radiodifusão (27 de agosto) foi formalizado o envio do projeto de lei para 

o Parlamento, que foi acompanhado por uma multidão que percorreu o trajeto que separa a sede 

do executivo e do legislativo. Piconne (2015) resume como o momento de votação da lei no 

Congresso até a declaração da constitucionalidade da lei pela Corte Suprema, pontos que 

veremos com mais detalhes adiante: 

 
El 17 de setiembre de 2009, un número de 147 diputados votaron a favor del 

proyecto y sólo cuatro se opusieron. El 10 de octubre, 44 senadores aprobaron, 

sin correcciones, el texto enviado por diputados con una oposición de 24 

congresistas. Ese mismo día, la presidenta promulgó sin correcciones la Ley 

26.522. 
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El martes 29 de octubre de 2013, dos días después de las elecciones 

legislativas nacionales, tras cuatro de años de postergaciones, la Corte 

Suprema de Justicia con un fallo de 392 páginas declaró la constitucionalidad 

de la Ley de Medios (PICONNE, 2015, p. 81). 

 

 Essa luta judicial se deu porque o grupo Clarín, que representa o principal conglomerado 

de comunicação na Argentina, começou a travar uma série de reações à possível ameaça de 

perda de espaço no setor, visto que alguns pontos da lei impediam o monopólio e a fusão de 

empresas, e o Clarín se mostrava, até o momento, ser um grande beneficiado da concentração 

midiática. Começou-se, assim, uma série de investidas do Clarín contra o governo de Cristina 

Kirchner, por meio de posicionamentos editoriais que reforçaram uma situação de fragilidade 

da gestão presidencial. A presidente encampou a lei no contexto da crise política de 2008, a 

partir de atos de protestos dos produtores rurais contra o aumento dos impostos de exportação 

(MORAES, 2011). 

 Repoll (2010) aponta duas investidas do governo contra o grupo midiático, entre elas a 

estatização do futebol e, principalmente – na concepção do Clarín –, a própria promulgação da 

Lei de Meios, sobre a qual, em uma manchete, o jornal declarou que “O Senado aprovou a Lei 

de Meios do kirchnerismo”. O autor faz a seguinte análise sobre o conflito entre as partes: 

 
Defendendo seus interesses empresariais (econômicos) o Grupo Clarín se 

opõe à Lei com o argumento de que atenta contra a liberdade de expressão e 

que, através dela, o governo pretende controlar os meios de comunicação 

independentes. Em contrapartida, o governo sustenta que a lei busca regular o 

mercado audiovisual, evitar monopólios e desconcentrar a propriedade e 

controle dos meios de comunicação e, com isso, garantir a pluralidade de 

vozes que contribua para assegurar a liberdade de expressão e a democracia 

na Argentina (REPOLL, 2010, p. 63). 

 

 Para Caballero e Castro (2017, p. 40), essas iniciativas de medidas regulatórias no 

ambiente das comunicações audiovisuais desencadeiam oposição dos conglomerados 

mediáticos que “no admiten ninguna modificación que les toque las joyas de la corona: las 

licencias de radio y televisión”. De acordo com Becerra e Mastrini (2017), o governo argentino, 

seguindo a estratégia política do kirchnerismo, antes das tratativas da nova lei, tinha uma 

relação tranquila com o grupo Clarín, marcado por ser em certa medida favorável aos grupos 

de comunicação, enquanto esses mantinham uma postura complacente com sua gestão. Então 

há uma clara virada de jogo na relação que se estabelece entre os dois atores envolvidos.  

Assim como vimos no capítulo anterior que no Brasil há autores que apontam a 

definição do termo lulismo como uma característica que marcou mudanças no cenário político 

do país, a Argentina também viveu mudanças, de forma similar a esse contexto, que foram 
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traduzidas no termo kirchnerismo, a partir do governo de Néstor Kirchner (2003 a 2007) e 

Cristina Férnandez de Kirchner (2007 a 2015). Foi uma época que iniciou, de acordo com Rosso 

(2013, p. 97), “un sostenido processo de inclusión social y diseño e impulsó una agenda de 

derechos sociales, civiles y políticos propios de las democracias sustantivas”. Para Mastrini e 

Becerra (2017) esses são os principais marcos desses governos: 

 
Los años kirchneristas serán recordados, entre otros motivos, por el intenso 

debate en torno al rol de los medios de comunicación. En efecto, casi como 

nunca antes, las políticas de comunicación se volvieron visibles, discutibles, 

opinables. El interés público en la materia no quedó acotado a pocos actores 

como hasta entonces, sino que se vio permeado por los aportes de diversas 

fracciones de la sociedad civil: organizaciones de radio comunitarias, 

académicos, sindicatos, ONG, consumidores y demás interesados impulsaron 

sus iniciativas en un contexto promovido por un gobierno que rompió la 

inercia en la materia (MASTRINI; BECERRA, 2017, p. 12).  

 

Becerra e Mastrini (2017) apontam que os três governos kirchneristas foram inovadores 

em matéria de políticas de comunicação, mesmo que com sentidos distintos, entre períodos de 

conservação da organização do sistema de meios, no governo de Néstor Kirchner, num estilo 

de comunicação que os autores denominam de desintermediador, porém marcado pela 

recuperação econômica do país e à implementação de novas regulações e políticas, após a 

chamada “crise do campo”, que implicou na ruptura de vínculos construídos com o grupo Clarín 

ao longo do tempo, no primeiro mandato de Cristina Kirchner.  

Para Rosso, o projeto político do kirchnerismo expressa graus diversos de ruptura com 

as grandes corporações, ao promover uma reconquista da autonomia da política com respeito 

aos grupos econômicos. Sobre esse tema, o autor defende da seguinte forma: 

 
Cuando yo hablo de "máquinas de captura", lo que intento decir es que los 

grandes medios generan toda una agenda muy fuerte y muy propia para 

sustraerle legitimidad a la política, sobre todo a la política gubernamental. 

Para que quede como un subsistema débil frente al resto de los poderes. Los 

medios concentrados actúan entonces como distribuidores de poder en favor 

de los grupos económicos y en detrimento de la política48. 

 

Para o autor, os meios de comunicação compõem o que ele chama de “ojo público” 

(ROSSO, 2013), quando atua como um controle cidadão democrático sobre a esfera pública 

governamental. Em alguns casos, eles vêm representar a sociedade nas dimensões que o poder 

político deixou de fazê-lo. Ressalta, também, que “los medios representan a la sociedad 

                                                 

48 Entrevista cedida a Tiempo Argentino, em 05/01/2014.  

Disponível em:http://adriancorbella.blogspot.com/2014/01/daniel-rosso-los-medios-concentrados.html) 
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simultaneamente a que se representan a sí mismos. Y, cuando se trata de grandes grupos 

concentrados y diversificados, expresan, ante todo, sus intereses corporativos estratégicos” 

(ROSSO, 2013, p. 55). Defende, ainda, que na falta de uma identidade de oposição ativa que 

pudesse fazer críticas ao governo, os próprios meios de comunicação foram obrigados a se 

expressar, fato que se torna mais claro, segundo ele, na confrontação do grupo Clarín em relação 

às tentativas de deslegitimar a iniciativa da Lei de Meios.  

Para Barros (2014, p. 192), os avanços alcançados pela Lei de Meios na Argentina é um 

caso paradigmático na América Latina “de enfrentamento do poder dos conglomerados de 

comunicação e da inserção de princípios de participação cidadã na institucionalização de 

políticas alinhadas com suas demandas históricas”. Ou seja, por um lado apresentou diretrizes 

que viessem a impedir a concentração dos meios e a formação de oligopólios; e por outro, 

começou a reconhecer canais comunitários por meio de concessões de licenças de operação, 

mesmo que esse processo não tenha evoluído conforme expectativa dos setores envolvidos.  

Um outro ponto considerado inédito e, também, um avanço de gestão democrática, 

apontado por Becerra e Mastrini (2017, p. 29) é que “la autoridad de aplicación como los medios 

de gestión estatal no quedarían totalmente controlados por el gobierno de turno, sino que 

estabeleció controles cruzados y presencia de minorias políticas”, fato que os autores 

relacionam esses posicionamentos como uma introdução de uma tradição regulatória 

progressista.  

Sobre a Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que 

foi criada com a Lei de Meios, Barroso (2015) frisa que a lei avançou ao estatuir a criação de 

um órgão como uma agência reguladora, porém sujeita ao controle por parte dos sindicatos 

gerais da nação e da auditoria geral da nação. “Ou seja, se, de um lado, a lei cria um mecanismo 

estatal de regulação; de outro, sujeita essa mesma autoridade ao controle social e institucional 

por autoridades públicas de órgãos de fiscalização, o que pondera e equilibra as forças” 

(BARROSO, 2015, p. 111). 

Porém o resultado para a tão sonhada democratização dos meios na Argentina não foi 

fácil, pois contou com processos de judicialização que se estenderam por anos, com julgamento 

pela Corte Suprema de Justicia, de acordo com Baranchuck (2011): 

 
Los grupos concentrados y sus representantes parlamentarios no se quedaron 

atrás, no resignaron sus intereses apegándose a la legalidade que suelen 

declamar. Los que perdieron en el terreno de lo político intentaron recuperarlo 

en el plano judicial. Y siguiendo la misma estratégia de judicialización de la 

protesta de los excluídos, resolvieron judicializar la política 

(BARANCHUCK, 2011, p. 24). 
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O resultado de todo esse processo, com o Clarín solicitando à Corte Suprema a 

invalidação de vários artigos da lei até a declaração de constitucionalidade em 2013, foi a 

demora de aplicação efetiva da norma. Não conseguindo logros perante a Justiça, opositores 

então passaram a argumentar que a lei vulnerava os princípios de liberdade de expressão e que 

buscava um efeito “mordaça” e disciplinador dos meios de comunicação (CABALLERO; 

CASTRO, 2017). E que após a sanção da lei, “siguió un périplo judicial que demoró – junto a 

las malas decisiones de la administración gubernamental – su aplicación plena (MARINO, 

2017, p. 63). 

Becerra e Mastrini (2017, p. 49) analisam que a lei não foi aplicada em sua plenitude: 

parte em função às adequações dos grupos concentrados, mas também faltou avanço na 

“asignación de frecuencias a organizaciones sin fines de lucro ni se concretó el mandato de 

pluralismo político que la ley establece para los medios públicos”. E apresentam algumas 

justificativas analisadas por Santiago Marino como causas que motivaram o fracasso do 

processo: 

 
– La primera, denominada de aplicación sesgada por causas externas, 

transcurrió entre noviembre de 2009 y diciembre de 2011 y se caracterizó 

principalmente por las dificuldades judiciales que enfrentó la aplicación de la 

ley en su conjunto. A mediados de 2010, quedó legitimada por la Justícia, con 

la excepción de cuatro artículos que siguieran bajo observación (los cuatro 

estaban directamente relacionados con el proceso de desconcentración). 

– La segunda, de aplicación sesgada por causas combinadas, se extendió desde 

diciembre de 2011 y hasta el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

en octubre de 2013 respecto del proceso judicial iniciado por el Grupo Clarín. 

En esta etapa continúa la ofensiva judicial de los grupos concentrados para 

limitar los alcances de la ley, pero ya se vislumbra que el gobierno no va a 

utilizar las herramientas disponibles a su alcance. Por ejemplo, no se inician 

los concursos para distribuir licencias al sector sin fines de lucro. Ni siquiera 

se elabora el plan técnico necesario para considerar cómo realizar ese proceso. 

Por su parte, los medios de propiedad estatal mantienen su subordinación 

editorial respecto de la agenda informativa del gobierno. 

– La tercera, de adecuación (y aplicación sesgada), se desarrolla desde el fallo 

de la Corte Suprema de Justicia hasta la finalización del mandato de Cristina 

Fernández. En esa etapa el gobierno y la autoridad de aplicación contaban con 

la plena constitucionalidad de la ley y tenían todas herramientas disponibles 

para llevar adelante los objetivos de la regulación de 2009, incluido por 

supuesto el proceso de desconcentración (BECERRA; MASTRINI, 2017, pp. 

32-33). 

 

Apesar de mostrar avanços para a democratização dos meios no que diz respeito à 

pluralidade, por outro lado a lei também mostrou “no tantos como para diversificar 
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efectivamente la propiedad, assegurar el ingreso legal de los nuevos actores y garantizar su no 

regresividad” (LORETI; DE CHARRAS; LOZANO, 2017, p. 47). 

 

3.2 - A influência neoliberal  

 Ao final de 2015, os argentinos elegeram Maurício Macri à presidência da nação, o que 

interrompeu três anteriores mandatos da família Kirchner, representando uma oposição à linha 

dominante, que era o peronismo. Para Marques e Conceição (2017): 

 
Os cidadãos argentinos, sejam conservadores ou moderados, aclamaram em 

2015 um presidente plenamente alinhado com o livre mercado, com os 

interesses capitalistas norte-americanos e o neoliberalismo. De outro lado, os 

cidadãos mais progressistas da sociedade acompanharam a entrada de um 

político contrário, ideologicamente, ao campo da esquerda sul-americana 

(MARQUES; CONCEIÇÃO, 2017, p. 26). 

 

Para tratar das mudanças de legislação que redefiniram os rumos das políticas públicas 

de comunicação na Argentina, movimento que Monje, Riveiros e Zanotti (2017) denominaram 

de “giro a la derecha” ou “giro conservador liberal” (ALANIZ; MANDACKOVIC; PARISI, 

2017), a partir deste ponto iremos defender que as principais alterações com a apresentação do 

DNU 267/201549 , para além de contribuir com a política neoliberal do novo governo de 

minimizar aspectos importantes para a regulação dos meios, também dizem respeito à 

diminuição do controle e participação da sociedade civil sobre o tema.  

Por outro lado, o novo governo fez desacreditar a lei, impondo lentidão ou incapacidade 

de aplicação das normas pela autoridade de controle. O que marcou as iniciativas do novo 

governo foi proporcionar um “panorama de desregulación casi total del sector de los medios de 

comunicación y las telecomunicaciones, con un único e indiscutible sentido: favorecer la 

concentración empresarial y las posiciones dominantes de los grandes grupos privados” 

(LUQUE, 2018, p. 48).  

Para Caballero e Castro (2017) os decretos de Macri representaram dificuldades de 

aplicação da LSCA:  

 
La victoria de la derecha en las elecciones presidenciales de Argentina en 

noviembre de 2015 representara duros reveses de los proyectos políticos y 

culturales de los bloques progresistas y de izquierda. Y estos reveses también 

se reflejaron en el plano de las legislaciones y políticas antimonopólicas, como 

                                                 

49 Disponível: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257461/norma.htm 
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lo demuestran los decretos de Macri para reducir el alcance de la aplicación 

de la Ley de Medios (CABALLERO; CASTRO, 2017, p. 42). 

 

A partir disso, iremos verificar que um dos pontos mais sensíveis nas mudanças de rumo 

foi que, com o DNU 267, houve a transferência de competência do tema para o Ministério das 

Comunicações, que passou a tratar a questão sob o controle do governo federal. Até então era 

de responsabilidade das agências reguladoras: Autoridad Federal de Comunicación 

Audiovisual (AFSCA) e Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (AFTIC), que se constituíam em órgãos independentes do governo e contavam 

com maior representação da sociedade civil.  

 Em entrevista para essa pesquisa, Damián Loreti (2019) aponta os principais pontos de 

impacto com o DNU: 

La primera fue la reglamentación de la autoridad de reglamentación que estaba 

tendiendo a ser regulada; el segundo impacto fue la obstrucción de los 

consejos; el tercero fue la eliminación de control de concentración en el caso 

del cable y el aumento del techo de concentración de los medios comerciales 

sin autorización de ida y vuelta, de la contraventa. Eso genera un pacto de 

derrame de la otra parte de la ley que fue muy mal aplicada. La Defensoría del 

Público no lo hicieron; el Consejo Honorario de los Medios Públicos jamás se 

reunió; la ley no se la cumplira (LORETI, entrevista realizada em 2019). 

 

Importante reforçar que a lei não foi revogada com a instalação do novo governo que 

tratou de fazer modificações imediatas, visto que Macri assumiu em 11 de dezembro de 2015 

e, no período de um mês, emitiu uma série de decretos presidenciais que tinham impactos em 

relação à comunicação, alguns dos quais serão tratados adiante. Para Becerra (2016), “los 

decretos dispuestos por Macri, en particular el de necesidad y urgencia 267/15, revelan una 

noción conservacionista, anticoncurrencial, proteccionista y alentadora de una mayor 

concentración del sistema de producción y circulación de información50”. 

Também em entrevista a esta pesquisa, Néstor Manchini analisa o fato de não ter havido 

a revogação da lei, mas avalia que houve uma aprendizagem porque a lei aprovada não teve as 

melhores estratégias para uma implementação mais rápida: 

 
No es que desapareció y ya no rige más. La ley está, en todo caso, pero no se 

le aplica por dos razones: una, porque se trató de recortar con los decretos que 

Macri fue redactando. Otra, por el propio ejercicio del poder hegemónico que 

por un lado corporaciones como Clarín y tantas otras, pero también una 

Justicia absolutamente viciada y muy cómplice a los intereses de gobiernos y 

por supuestos sectores que, si bien la pelearon durante veinte y pico de años, 

                                                 

50 Disponível em: http://revistaepocas.com.ar/restauracion-cambios-en-las-politicas-de-comunicacion/ 
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no tienen el mismo poder de fuego, el mismo poder de incidencia sobre un 

bien que es un derecho humano, pero que a su vez es ‘intangible’ 

(MANCHINI, entrevista realizada em 2019). 

 

Mesmo que esta pesquisa tenha como foco principal os desdobramentos do DNU 

267/2015, é importante lembrar que houve diversas outras manifestações imediatas de Macri 

ao assumir a presidência da Nação, todas à base de decretos, entre eles o Decreto 13/2015 

(referente à Ley de Ministerios), justamente o que criou o Ministerio de Comunicaciones, cuja 

justificativa apresentada foi de:  

 
En atención a la creciente complejidad, volumen y diversidad de las tareas 

relativas al desarrollo de las comunicaciones y su regulación, y la necesidad 

de contar con una instancia organizativa que pueda dar respuesta a los desafios 

presentes y futuros en la materia, previendo una mayor coordinación entre las 

areas intervenientes, se hace necesaria la creación del Ministerio de 

Comunicaciones, en el cual funcionarán los organismos descentralizados 

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y Autoridad 

Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ambos 

actualmente en la órbita de la Presidencia de la Nación51.  

 

 Soma-se a este conjunto imediato de mudanças da lei o Decreto 263/2015 (referente ao 

tema Intervención), que dispõe sobre atuações da AFSCA e da AFTIC, designando 

interventores a essas instituições, ação motivada pelo novo governo federal sob a justificativa 

de que “desde el año de 2009 no se han logrado avances significativos en el desarrollo de 

mecanismos destinados al cumplimiento de la materia”. E segue, com a constatação de 

insuficiência das políticas desenvolvidas pelos órgãos de controle “para revertir la baja calidad 

del servicio en materia de comunicaciones52”, o que culminou com a intervenção nesses dois 

órgãos pelo prazo de 180 dias, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.  

Inicialmente, os primeiros pontos desta seção irão tratar daqueles em que a lei tornou 

frágeis os mecanismos de participação da sociedade civil no que diz respeito à regulação dos 

meios de comunicação. Por outro lado, no mesmo viés de garantidores de participação cidadã, 

analisaremos, também, quais os impactos das mudanças da lei no processo de comunicação de 

caráter popular, alternativo ou comunitário no país. A partir de 2009, a nova lei mostrou 

avanços para dar mais visibilidade aos meios privados sem fins de lucro, porém apresentou 

interrupção do processo mediante inércia de órgãos responsáveis em possibilitar o acesso de 

licenças para esses meios atuarem de forma legalizada. Na concepção de Suárez (2018, p. 29): 

                                                 

51 Disponível em: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/256606/norma.htm 
52 Disponível em: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257248/norma.htm 
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“la principal disputa política de la ley, a la luz de la opinión pública, la histórica posibilidad de 

delimitar el poder del Grupo Clarín, terminó por convertirse en un obstáculo para el progreso 

de las organizaciones sociales y de la comunicación del universo de los medios no lucrativos”.  

 Em distinção ao processo de mudança regulatória ocorrido em 2009, comparado ao que 

vimos no capítulo anterior, de que no Brasil a criação da EBC se deu por medida provisória, no 

caso da Argentina, a Lei de Meios foi apresentada na forma específica de lei formal, declarada 

constitucional pela Suprema Corte de Justiça e ratificada por organismos que defendem a 

liberdade de expressão da Organização das Nações Unidas (ONU) e Organização dos Estados 

Americanos (OEA), por seu equilíbrio entre garantias para o exercício da liberdade de 

expressão e o estabelecimento de limites à concentração indevida no controle dos meios 

audiovisuais. Becerra e Mastrini (2017, p. 21) afirmam que “pocas veces en la historia argentina 

políticas de comunicación han ocupado un lugar central en la agenda pública como durante los 

gobiernos kircheneristas” e os autores denominam as discussões em relação à regulação dos 

meios, nesse período, como “la madre de todas las batallas”. 

  Para Gustavo Germano, em matéria publicada no site Observacom (2016), “cuando 

alguien pretende cambiar una ley, lo debe hacer mediante outra ley”53. Porém, o mecanismo 

que Macri adotou para promover as mudanças no marco regulatório foi por meio de decretos 

presidenciais, sem necessidade de passar pelo Congresso e sem propor debates com a sociedade 

civil, distinguindo da forma como foi realizada para a aprovação da Lei de Meios. Para isso, 

utilizou um mecanismo que é considerado excepcional e que está previsto na Constituição 

Nacional, que são os Decretos de Necessidade e Urgência (DNUs).  

Para De Charras e Lozano (2017, p. 224), restabeleceu-se assim a lógica de regulação 

que “convalida por la vía de Decretos presidenciales situaciones de hecho en favor de los 

actores más poderosos del negocio de la comunicación, y en desmedro del ejercicio del derecho 

a comunicar”. Natalia Vinelli complementa a respeito da dificuldade de posicionamento frente 

às mudanças em função de novos decretos: “con un marco normativo que está mutilado, es muy 

difícil, digamos, no hay una idea muy clara de cómo es la regulación del sector, porque hay 

resoluciones y resoluciones sobre el DNU y después resoluciones del propio organismo”, diz 

ela a respeito do Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), em entrevista realizada em 2019. 

No texto de considerações para envio do DNU 267, Macri elenca uma série de fatores, 

considerando crítica a situação do setor das comunicações e dos meios, o que justificaria o 

                                                 

53 Disponível em: https://www.observacom.org/los-cambios-por-decreto-a-ley-de-medios-en-argentina-y-su-

impacto-en-la-diversidad-y-el-pluralismo/ 
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trâmite adotado. Entre os que foram apresentados como justificativa para a necessidade de 

emissão do decreto, o presidente recém-empossado também justifica a alternativa pela grande 

quantidade de conflitos judiciais que impossibilitaram o reordenamento do mercado 

audiovisual e de telecomunicações.  

 De acordo com informações apresentadas no site do Ministério da Justiça e Direitos 

Humanos da Argentina54, o presidente da Nação pode emitir decretos para regular tudo o que 

tenha a ver com a organização administrativa do país e, assim, é garantido ao chefe do executivo 

emitir os DNUs quando existem circunstâncias excepcionais que impedem seguir o 

procedimento de sanção das leis estabelecido na Constituição Nacional, desde que o tema não 

seja referente à matéria penal, tributária, eleitoral ou sobre partidos políticos.  

O Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestou-se, em 20/12/2015, 

considerando o fato de que “ningún cambio a la ley, aprobada por el Congreso Nacional y cuya 

constitucionalidad fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia, debería ser efectuado 

mediante un decreto de necesidad y urgencia”55.  

Quando questionado sobre a força de um decreto em relação a uma lei formal, Damián 

Loreti, que também é advogado, faz essa análise: 

 
Un decreto nunca puede tener la fuerza de una ley. Lo que ocurre es que 

teníamos una muy mala ley, y la seguimos teniendo, de regulación de Decretos 

de Necesidad de Urgencia que, con que las dos cámaras no se expresen en 

contra, el decreto mantiene la vigencia. Entonces, no es un decreto común, es 

un Decreto de Necesidad de Urgencia. Lo que hubo fue, una vez que gran 

parte de la Cámara de Diputados convalidó eso por añadidura, vinieron otros 

decretos, no de necesidad de urgencia, que se apoyaron sobre ese (LORETI, 

entrevista realizada em 2019). 

 

 A seguir, vamos tratar dos pontos de mudança no DNU 267/2015 que também mostrem, 

assim como no caso do Brasil, especificamente os que tenham relação direta como o 

cerceamento da participação da sociedade civil nos processos de tomada de decisões. Em 

seguida, mudanças que atingem o comprometimento do futuro da política de comunicação, 

conforme os anseios que promoveram as mudanças iniciais. Os tópicos serão apresentados para 

proporcionar possibilidade de comparação no cenário dos dois países, questão que será tratada 

no capítulo 4, a fim de levantar características que possam identificar um possível desmonte 

das políticas em ambos os casos. 

                                                 

54 Disponível em: https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/decretos#titulo-2 
55 Disponível em: https://www.fopea.org/fopea-ante-una-posible-modificacion-de-la-ley-de-servicios-de-

comunicacion-audiovisual-por-decreto/ 



 

106 

 

3.2.1 - Vinculação orgânica 

 

Uma das primeiras ações do governo de Maurício Macri foi lançar o DNU 267/2015, 

que será tratado, nos termos desta pesquisa, como o principal marco de modificação do cenário 

que estava sendo constituído nas comunicações da Argentina. O texto de apresentação do 

decreto, que mostra os elementos que são motivadores de uma determinada mudança legal, vem 

enumerar algumas questões como a que apresentamos abaixo, quando fazem referência nominal 

às leis 25.522 (Ley de Medios) e 27.078 (Ley Argentina Digital). 

 Inicialmente, o texto reforça que ambas as indústrias (audiovisual e telecomunicações) 

permitem ao cidadão o livre exercício dos direitos à liberdade de expressão e de acesso à 

informação, que são garantias constitucionais, além da sua importância para o regime 

democrático. Por outro lado, uma das principais questões citadas na defesa da mudança 

proposta refere-se ao fato de se tratar de indústrias que se constituem em um dos setores de 

maior dinamismo e inovação da economia. Pela possibilidade de atuarem sem muitas barreiras, 

o texto aponta que novos desafios são apresentados para essas indústrias antes separadas e que, 

no atual cenário, passam a convergir em uma só indústria, “resultando necesario así adaptar los 

marcos regulatorios y unificar las agencias reguladoras, tal como lo demuestra el sendero 

institucional de los países lideres em el sector56”.  

 Assim o texto defende a unificação de autoridades de regulação e controle, o que 

facilitaria, segundo apresentado, a defesa da competência e, consequentemente, mais segurança 

jurídica das leis (de Meios e Argentina Digital), justificando-se que ambas não contemplaram 

elementos fundamentais da realidade atual das duas indústrias e “alejan al país de la frontera 

tecnológica del sector, generando distorsiones en la competencia, costos significativos para el 

interés general y perjuicios para los usuários y consumidores57”. 

 O artigo 1º do DNU 267/2015 apresenta a criação do Ente Nacional de Comunicaciones 

(Enacom) como um órgão autárquico e descentralizado, no âmbito do Ministerio de 

Comunicaciones, e que passa a atuar como autoridade de aplicação das leis 26.522 e 27.078, 

com todas as competências e funções (artigo 2º do mesmo DNU), ou seja, atuando no lugar da 

AFSCA e da AFTIC, permanecendo submetido ao controle da Sindicatura General de la Nación 

e da Auditoría General de la Nación. Para Marques e Conceição (2017, p. 31), “o Enacom foi 

                                                 

56 Disponível em: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257461/norma.htm 
57 Disponível em: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257461/norma.htm 
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criado para ser o novo órgão de regulação da imprensa no país, mas na prática serviu para 

impedir o cumprimento da Ley de Medios sobre as empresas de mídia”. 

 

3.2.2 - Diretoria executiva 

  

Ainda em relação ao DNU 267/2015, permaneceu o texto que define que o presidente e 

os diretores do Diretório do Enacom (que substitui a AFSCA) poderão ter interesses ou vínculos 

com os assuntos que esteja sob sua órbita nas condições da lei 25.188/1999, que rege a ética no 

exercício da função pública. Porém, o texto do DNU omite o seguinte trecho que compunha o 

artigo 12 da LSCA: “los directores deben ser personas de comunicación social y poseer una 

reconocida trayectoria democrática y republicana, pluralista y aberta al debate y al intercambio 

de ideas diferentes”. Um trecho que corroborava para uma visão plural e diversa de 

comunicação, à qual se refere a uma prerrogativa para os membros do Diretório.   

 Outro ponto de ameaça de instabilidade democrática em relação ao novo órgão de 

controle é que, com o DNU 267/2015, o presidente e os diretores do Enacom passaram a ter 

mandato de quatro anos, podendo ser reeleitos pelo mesmo período, além de poderem ser 

removidos pelo Poder Executivo Nacional (PEN) na forma direta e sem necessidade de 

expressar causa, dando poder ao governo de turno de destituir a diretoria conforme seus 

interesses. Esse é um quadro bem distinto do que previa a LSCA em relação à não coincidência 

do período do mandato do presidente da nação com o dos diretores do órgão de controle, além 

de dar garantia à composição do Diretório de não ser deposto por vontade exclusiva do chefe 

do PEN, e da garantia do direito de defesa frente à avaliação do Consejo Federal de 

Comunicación Audiovisual, que era o órgão responsável por julgar os casos, conforme o 

conteúdo do artigo 14 da LSCA: 

 
La conformación del directorio se efectuará dentro de los dos (2) años 

anteriores a la finalización del mandato del titular del Poder Ejecutivo 

nacional, debiendo existir dos (2) años de diferencia entre el inicio del 

mandato de los directores y del Poder Ejecutivo nacional. 

El presidente y los directores sólo podrán ser removidos de sus cargos por 

incumplimiento o mal desempeño de sus funciones o por estar incurso en las 

incompatibilidades previstas por la ley 25.188. La remoción deberá ser 

aprobada por los dos tercios (2/3) del total de los integrantes del Consejo 

Federal de Comunicación Audiovisual, mediante un procedimiento en el que 

se haya garantizado en forma amplia el derecho de defensa, debiendo la 

resolución que se adopta al respecto estar debidamente fundada en las causales 

antes previstas58. 

                                                 

58 Disponível em: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm 
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3.2.3 - Representatividade da sociedade civil 

  

Um dos grandes ganhos da Lei de Meios foi a efetiva participação da sociedade civil 

tanto na concepção e construção da lei, quanto na forma de atuação nos órgãos independentes 

de controle, possibilitando maior equilíbrio de forças ao lado dos poderes que o Estado e o 

mercado naturalmente possuem quando se diz respeito à administração desse recurso que é de 

interesse público.  No entanto, uma série de modificações na estrutura da lei ocorreu a partir 

do DNU 267/2015, o que resultou numa menor participação da sociedade civil nesses patamares 

que vinham se consolidando, conforme será mostrado em cada ponto que a lei foi modificada.  

 A primeira delas está no artigo 5º (Directorio), que diz respeito à responsabilidade pela 

condução e administração do órgão de controle, que no caso do Enacom passou a ter aumento 

de diretores nomeados pelo Poder Executivo Nacional, de três para um, comparado à antiga 

estrutura da AFSCA. Cabe ressaltar aqui que esta pesquisa irá se limitar a analisar as 

modificações referentes apenas à lei 26.552 (Ley de Medios) e não irá contemplar pontos da lei 

27.078 (Argentina Digital), que foram unificadas com o DNU 267/2015. Essa opção se dá para 

dar mais foco nas análises, considerando que as discussões sobre as mudanças nas duas leis são 

muito amplas.  

Esse aumento de representação institucional fez diminuir a participação social que 

estava prevista na nomeação de dois diretores que seriam propostos pelo Consejo Federal de 

Comunicación Audiovisual (Cofeca) – previsto no artigo 14 da LSCA e dissolvido com o artigo 

24 do DNU 267/2015 –, sendo que um deles seria um acadêmico representante das faculdades 

ou carreiras de Ciências da Informação, Ciências da Comunicação ou Jornalismo das 

Universidades Nacionais.   

Além de elaborar e assessorar no desenho da política de radiodifusão do país, era 

também função do Cofeca a indicação de dois diretores da AFSCA e de dois diretores para a 

Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (artigos 15 da LSCA). O DNU 267/2015, 

em seu artigo 24, dissolveu tanto os órgãos de controle – AFSCA e AFTIC – como também 

seus respectivos Conselhos. O Cofeca, extinto mediante do DNU, também tinha a prerrogativa 

de remover os diretores da AFSCA por voto de 2/3 do total de seus integrantes (artigo 14 da 

LSCA).  

Em agosto de 2016, oito meses após a promulgação do DNU 267/2015, que previa que 

o Ministerio de las Comunicaciones (artigo 29) apresentasse, em dois meses, a proposta de um 

novo Conselho que substituísse o anterior, a presidência da Nação lançou o Decreto 916/2016, 
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que criou o novo Consejo Federal de Comunicaciones (Cofeco), apresentando algumas 

alterações em relação aos órgãos anteriores. Cumpriu a anterior promessa de unificação com o 

propósito da convergência, porém fez mudanças no que diz respeito à estrutura de composição. 

O Cofeca, extinto pelo DNU 267/2015, tinha uma composição mais plural. O novo 

Cofeco, que passou a vigorar com o Decreto 916/201659, passou a ter menos integrantes. 

Perderam assento, principalmente, as seguintes representações: as entidades de prestadores 

privados de caráter comercial, a de prestadores sem fim de lucro e de entidades sindicais de 

trabalhadores dos meios de comunicação, sendo que cada uma delas teve diminuição de três 

para um representante.  

As emissoras universitárias e as universidades federais que tenham faculdades ou cursos 

de comunicação tiveram redução de um representante que foi unificado na concepção de um 

novo Consejo Interuniversitario Nacional. Perdeu-se a vaga de representação das sociedades 

gestoras de direitos e, em compensação, houve a inclusão de dois representantes das 

Associações de Usuários e Consumidores que representam as áreas de tecnologias de 

informação e comunicação audiovisual. Permaneceram com uma vaga representantes de cada 

província, dos meios públicos e dos povos originários.  

Apesar da mudança de nomenclatura por incorporar atividades de tecnologia, a 

Comissão Bicameral de Promoção e Seguimento da Comunicação Audiovisual, das 

Tecnologias das Telecomunicações e da Digitalização (artigo 31 do DNU 267/2015) 

permaneceu com a mesma composição, formada por oito senadores e oito deputados nacionais. 

E, também, com as mesmas funções, que é promover candidatos para a designação pelo Poder 

Executivo de membros do diretório do Enacom, da Rádio y Televisión Argentina Sociedad del 

Estado e o titular da Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, além 

da avaliação dos ocupantes desses cargos.  

A inserção de trabalhadores e representantes da sociedade civil se tornou importante de 

acordo com Piconne (2015, p. 63), para que “los ciudadanos puedan ser parte con injerencia en 

la producción de los bienes y servicios de la comunicación; además de que puedan monitorear 

y evaluar la situación de los medios y la aplicación de la ley”. Assim Marino (2017) avalia a 

importância de algumas instâncias que foram criadas a partir da Ley de Medios: 

 
La creación de las figuras del defensor del público, el Consejo Asesor de la 

Comunicación Audiovisual y la Infancia y el Consejo Honorario de los 

Medios Públicos fueran avances institucionales en un país sin tradición en este 

                                                 

59 Disponível em: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/264145/norma.htm 
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aspecto en materia de comunicaciones. Es decir, un amplio y plural cuerpo de 

instancias que podrían otorgar mayor visibilidad y participación a la sociedad 

en la elaboración de políticas públicas de comunicación (MARINO, 2017, pp. 

63-64). 

 

No que diz respeito à prorrogação de licenças de canais audiovisuais, o artigo 40 da 

LSCA previa que poderia ocorrer, por uma única vez, pelo prazo de 10 anos, com “previa 

celebración de audiencia pública realizada en la localidad donde se preste el servicio, de 

acuerdo a los principios generales del derecho público en dicha materia”. O DNU 267/2015 não 

faz menção à necessidade de audiência pública, questão que a lei anterior previa com 

justificativa no interesse público com prévia notificação de todas as partes interessadas.  

Natalia Vinelli diz, em entrevista a essa pesquisa, que o Cofeco é um organismo que 

ainda não tem a participação federal de todas as províncias do país e onde se pode discutir com 

todos os atores existentes, sejam eles comerciais, públicos ou sem fins de lucro, tornando o 

novo organismo vertical, que depende do Poder Executivo Nacional:  

 
Una forma de funcionamiento que no atiende, que saca toda la diversidad, que 

saca la sociedad civil, y que es muy poco democrático. Esta es una de las 

demandas que fuimos sosteniendo históricamente en estos últimos cuatro 

años, que además tiene efectos muy concretos sobre el funcionamiento de los 

medios (VINELLI, entrevista realizada em 2019). 

 

3.2.4 - Órgãos de escuta e análise de audiência 

  

Esse foi um dispositivo garantido pela LSCA e cuja discussão já vinha sendo tratada 

desde as primeiras reuniões da Coalición, sendo uma das propostas dos 21 pontos que propunha 

a inclusão do público no debate do modelo de comunicação, prevendo que a atuação do órgão 

não estivesse vinculada ao poder executivo. De acordo com Piconne (2015, p. 63), a construção 

do que viria a compreender o público como sujeito estava na discussão de que “deberá incluirse 

un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por 

los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público”. 

 O documento final da LSCA estabeleceu que o defensor público seria designado 

conforme proposta da Comissão Bicameral de Promoção e Seguimento da Comunicação Social, 

escolhido pelo Congresso Nacional, fato que Usé (2011) compreende que todas as 

características previstas em lei para indicar um defensor público para questões de comunicação 

tenderam a garantir a independência do representante do público em relação ao governo de 

turno. Uma de suas funções era a autonomia para convocar audiências públicas com objetivo 

de colocar temas em debate direto com os demais cidadãos. 
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 A atuação do defensor público, no entanto, tardou a ser iniciada, apenas três anos após 

a sanção da lei, que estabelece, no artigo 19, que a Defensoría del Público “tiene como principal 

función recibir y canalizar las consultas, los reclamos y las denuncias de la audiencia para luego 

trasladarlos a los medios de comunicación audiovisual, aunque solo como sugerencias ya que 

no tiene facultad sancionatória60”.  

Retegui (2017) aponta que o órgão também executou ações contra o governo em temas 

como a falta de elaboração de um plano técnico de frequências por parte do PEN e a respeito 

da distribuição da publicidade oficial. A autora identifica outras ações desenvolvidas pelo 

órgão: “hubo algunas recomendaciones a AFSCA que constan en los expedientes de los 

informes anuales de la Defensoría con relación a la ausencia de transmisión de eventos de 

interés relevante, ante el reclamo de la audiencia en diferentes regiones del país” (RETEGUI, 

2017, p. 124). 

 

3.2.5 - Fomento e sustentabilidade  

  

Nessa seção iremos tratar, especificamente, dos meios alternativos, populares, 

comunitários, ou privados sem fins de lucro, que é como se denominam esses veículos diante a 

normativa na Argentina. Acreditava-se que havia tido impacto das políticas neoliberais do 

governo Macri sobre esses meios de comunicação. Depois, verificou-se que os decretos do novo 

governo não modificaram a legislação a ponto de interferir diretamente sobre esses atores, 

restando então a verificação de incapacidade de execução do que era previsto pela normativa, 

seja por inércia ou falta de iniciativa política, condicionado então a questões de regulação. 

Antes de Macri assumir a presidência, até 2015, as políticas dirigidas ao setor de meios sem 

fins de lucro apresentaram demoras e problemas, sendo restritas à busca de legalização e 

fomento (LONGO ET AL, 2017). 

Para Suárez (2018, p. 15), “con urgencia, el gobierno de Macri desplegó una política de 

amputación de la LSCA que, sin embargo, en el plano formal, no atacó los artículos que 

tutelaban a los medios comunitarios” e novamente os atores sociais se sentiram impulsionados 

a voltarem às ruas para exigir o cumprimento da lei inicial e as políticas de fomento para o 

setor. Ainda para o autor: 

 
Con la LSCA, el estatus de las radios y televisoras no comerciales se invirtió. 

Lo que antes era prohibido, perseguido, allanado y decomisado pasó a 

                                                 

60 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257461/norma.htm 
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enunciarse como la medula espinal de la nueva arquitectura jurídica de la 

comunicación. Aun más allá de las dificultades que hubo después para su 

ejecución, fue um giro – acaso irreversible – en las políticas públicas de 

comunicación (SUÁREZ, 2018, p. 28). 

 

González et al (2016) explicam que, com os decretos, o Ministério das Comunicações 

se estabeleceu como titular de direitos da AFSCA e do COFECA e violentou a autarquia da 

autoridade de aplicação, cuja composição incluía distintas forças políticas, entre elas as 

organizações sociais. Com a dissolução desses órgãos, segundo esses autores, primeiramente 

as discussões da comissão para discutir o anteprojeto de uma nova lei era realizada somente 

com a participação de empresários do setor e, posteriormente, convocou-se representantes de 

distintos setores sociais: 

 
Allí, los participantes coincidieron en la necesidad de bregar por la reserva del 

33% del espectro para los medios sin fines de lucro, mantener la política de 

fondos de fomento concursables, el incentivo de producciones locales y 

establecer criterios equitativos para la pauta publicitaria estatal. También 

dejaron en claro su postura sobre los decretos del Ejecutivo, como violatorios 

del derecho humano de la comunicación y sobre el concepto de medios 

comunitarios, no limitados a la baja potencia (GONZÁLEZ ET AL, 2016, p. 

8). 

 

A partir desse ponto, será dada ênfase às narrativas dos entrevistados desta pesquisa 

sobre a situação dos meios sem fins de lucro na conjuntura daquele momento de mudança de 

governo. Além disso, apontamentos de autores que se dedicaram ao tema, captados seja em 

conferências ou por meio de publicações científicas, a respeito das análises sobre esse cenário 

de mudança. Para Segura el al (2016), quando analisa os meios comunitários e a influência das 

novas políticas de comunicação, ela aponta que: 

 
Todas las medidas favorecen a las grandes corporaciones audiovisuales y de 

telefonía en detrimento de las pequeñas y medianas empresas de medios y 

producción audiovisual, los medios y productoras sin fines de lucro, las 

emisoras universitarias, los trabajadores de la comunicación y los públicos 

(SEGURA ET AL, 2016, p. 2). 

 

De acordo com Alaniz, Mandakovic e Parisi (2017), para os setores que foram 

beneficiados com a normativa, a AFSCA desenvolveu um trabalho de levantamento e 

fortalecimento do setor mais prejudicado historicamente na distribuição das licenças, que é o 

setor comunitário. Para as autoras, “hubo políticas tendientes a la normalización de emisoras 

del sector ‘sin fines de lucro’ con el objetivo de promover su legalización, así como de 
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fortalecimiento mediante partidas presupuestarias a la producción audiovisual” (ALANIZ; 

MANDAKOVIC; PARISI, 2017, p. 10).  

Agustín Espada (2017) elenca alguns objetivos que a LSCA estabelece para a 

regularização e o fomento do setor, como a elaboração de um plano técnico de frequências com 

a garantia de um terço de frequência para veículos de comunicação privada sem fins de lucro; 

o repasse de 10% do que é arrecadado pela AFSCA para ser destinado a projetos especiais de 

comunicação audiovisual do setor sem fim de lucro e de povos originários; e a reserva de 

frequências para emissoras que contem com uma autorização precária e se encontrem 

operativas no momento de sanção da LSCA. Longe de concretizar a proposta de entrega dos 

33% de frequências do espectro radioelétrico para a gestão desses atores, a maioria dos meios 

autorizados a funcionar com a sanção da nova lei foi formado pelas emissoras estatais 

(BECERRA, 2015). 

 Em relação aos meios comunitários, antes da LSCA poucos haviam sido as conquistas, 

conforme apontado por Busso e Jaimes (2011): 

 
Hasta el momento se habían conseguido algunos logros importantes, entre los 

cuales se encontraban los fallos legales a favor de las asociaciones sin fines 

de lucro, la modificación del artículo 45 de la vieja ley, la obtención de algunas 

licencias de emisoras comunitarias, el “reconocimiento” de 126 radios de 

entidades sin fines de lucro y, desde lo cualitativo, el sostenimiento del 

entramado organizacional que, con sus avances y retrocesos, era la garantía 

para seguir con la lucha por una nueva ley (BUSSO; JAIMES; 2011, p. 26). 

 

Suárez (2018) aponta que as políticas para as organizações sociais da comunicação 

foram conflitivas, baseadas em decretos que impediam seus reconhecimentos: 

 
El decreto 1357/89 inauguró un registro y el gobierno entregó permisos 

provisorios a emisoras que ya estaban en el aire. Era una transición hasta el 

llamado a concurso de sus frecuencias que, sin embargo, cuando se convocó, 

a través del decreto 859/91, les exigía a las radios dejar de emitir a la espera 

de su regularización, decisión que empujó a las emisoras a una litigiosidad 

defensiva. La política gubernamental respondía entre reconocimientos 

precarios, allanamientos y decomisos, según las características de cada caso y 

las presiones de las patronales interesadas en abrogar cada experiencia 

(SUÁREZ, 2018, p. 25). 

 

Sobre a importância da LSCA para os meios comunitários, Natalia Vinelli aponta quais 

foram os principais impactos da lei sobre o setor: 

 
Creo que es el reconocimiento al sector, el reconocimiento legal, porque el 

reconocimiento social ya se tenía, pero el reconocimiento legal del sector no 

lucrativo cambió por completo el escenario en el cual nos movíamos. O sea, 
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pasamos de ser ilegales. Bueno, en el medio hubo otras leyes y resoluciones 

judiciales que permitieron y habilitaron un periodo en el cual empezaron a 

desarrollarse más medios, pero la ley anterior 22.285 prohibía y perseguía a 

los medios comunitarios. Entonces, de un escenario de persecución a un 

escenario de reconocimiento ya cambió todo ¿no? Creo que eso permitió que 

el sector creciera, que el sector se profesionalizara, creo que la Ley 

Audiovisual tiene la diferencia de otras leyes que también contemplaron al 

sector en otros países, creo que es vanguardista en el sentido de que incorpora 

el fomento al sector sin fines de lucro, adentro de la propia normativa. Esto es 

lo que permite que pueda desarrollarse, porque el Estado tiene la obligación 

de garantizar la pluralidad de actores y la diversidad de voces. Si no, queda 

todo muy lindo, pero si no hay fomento… (VINELLI, entrevista realizada em 

2019). 

 

Com base nesse ponto de vista, apesar de o DNU 267/2015 não fazer qualquer menção 

de mudança em relação aos meios comunitários – meios privados sem fim de lucro –, iremos 

aqui mostrar um pouco da realidade atual deste setor que tem sido impactado, na observação 

desta pesquisa.  

Natalia Vinelli faz um balanço dos impactos dos decretos presidenciais de Macri para 

os meios públicos estatais e para privados sem fins de lucro, levando-se em consideração a 

existência daqueles que se beneficiaram da pauta oficial do governo anterior: 

 
Esos medios no resistieron los cuatro años del macrismo, le cortaron la pauta 

oficial, cerraron, vaciaron, echaron a sus trabajadores y, al contrario, digamos, 

se terminaron. En cambio, los medios populares seguimos con toda la 

dificultad del mundo funcionando porque, justamente, la función social, el 

arraigo territorial a seguir los objetivos que no tienen que ver con el lucro 

permitieron que estas experiencias pudieran seguir funcionando. Entonces, 

creo que eso es un saldo muy a favor que demuestra que hay muchos medios 

comunitarios que están cumpliendo 10, 20, 30 años en el aire, que han logrado 

generar empleo, que tienen propuestas cada vez más profesionalizadas y que 

tienen una función social muy importante de acompañamiento a los distintos 

sectores que van peleando en la defensa de sus derechos o por sus demandas 

(VINELLI, entrevista realizada em 2019). 

 

Monje, Riveros e Zanotti (2017) apontam que apesar de a lei ter sido clara quanto a 

questões que dizem respeito à ampliação do número de licenças aos meios comerciais, à 

eliminação dos limites de cobertura para cada operador, à habilitação de propriedade cruzada 

de TV aberta e por cabo, os demais atores “desde los medios no lucrativos hasta las 

universidades y los Pueblos Originarios, han quedado en un limbo jurídico, cubiertos por 

algunos artículos aún vigentes, desamparados por otros que se han derrogado” (MONJE; 

RIVEROS; ZANOTTI, 2017, p. 70). Importante destacar que esses dois últimos atores 

mencionados são considerados como meios públicos na Argentina e não meios privados sem 

fins de lucro. 
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Natalia Vinelli aponta que por ter um marco legal que classifica-o como complicado, a 

situação leva a dificultar a atuação das rádios comunitárias no que diz respeito à aplicação da 

norma, em relação à atuação do poder dos órgãos de controle “Cuando se trata de silenciar al 

sector comunitario, hay rapidez; cuando se trata de frenar los pagos, hay rapidez; y cuando se 

trata de favorecer a los concentrados, también hay rapidez, ¿no? Entonces, en ese sentido, 

siempre decimos que es la doble vara en como se trata el sector” (VINELLI, entrevista realizada 

em 2019).  

Longo et al (2017) também analisam os impactos das mudanças no marco legal a partir 

de 2015 sobre os meios comunitários: 

 
Se evidencia un retroceso con respecto a aquellos adelantos. Se produce una 

regresión en los derechos adquiridos a partir de la restauración y 

profundización de la orientación histórica de las políticas de comunicación 

que privilegiaba a los medios comerciales, dejaba a los estatales en un rol 

subsidiario, y perseguía o – en el mejor de los casos – ignoraba a los 

comunitarios. La x es que ahora las emisoras del sector social son reconocidas 

legalmente y el Estado tiene la obligación de arbitrar los mecanismos 

necesarios para que accedan a sus licencias, en lugar de perseguirlas por 

“clandestinas” (LONGO ET AL, 2017, p. 49). 

 

Em relação à questão de a lei continuar vigente, ainda que não seja aplicada em sua 

totalidade, Manchini chama essa etapa de “territorio gris”, especialmente no que diz respeito às 

outorgas de licenças definitivas e ao não cumprimento de outros aspectos fundamentais como 

o Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca). “El 

fondo que servía para producir contenido para los medios comunitarios, se aprobaron los 

proyectos ya sobre el final del gobierno de Cristina y este gobierno dijo que lo iba a pagar y 

nunca lo hizo” (MANCHINI, entrevista realizada em 2019). Os processos de legalização das 

rádios e TVs comunitárias foram interrompidos após o novo governo assumir em 2015 

(LONGO ET AL, 2017). 

O Fomeca tem regimento geral aprovado pela resolução 6673/0201661 do Enacom, 

destinado a organizações sociais titulares de serviços de radiodifusão, povos originários e 

organizações sociais com personalidade jurídica sem fins de lucro em cujo objeto social se 

inclua a difusão, propagação e/ou produção de conteúdo, desde que todas atendam os pré-

requisitos solicitados na resolução. Estão previstos, ali, entre outros pontos, que é feita uma 

equilibrada distribuição regional dos projetos e que a análise levará em conta fatores como 

                                                 

61 Disponível em: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265832/norma.htm 
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impacto sociocultural, consistência, factibilidade e sustentabilidade para os projetos de 

desenvolvimento de caráter permanente.  

Apesar de todo aparato legal, houve dificuldade de atender as prerrogativas ali 

estabelecidas e, para Piconne (2015, p. 62), “a este sector no se le pueden aplicar, para su 

sostenimiento, las leyes del mercado. Por eso, si bien la Ley de Medios no contempla la 

sostenibilidad del nuevo sistema de medios, deja aberto ese tema”. O autor reforça, ainda, que 

a comunicação se constitui um eixo transversal da construção democrática, “razón por la cual 

la sostenibilidad de la pluralidade de voces no puede quedar supeditada a las reglas del 

mercado” (PICONNE, 2015, p. 88). Durante a aplicação da lei, não se chegou a reverter as 

condições de profunda desigualdade do sistema mediático do país (LONGO ET AL, 2017). 

Natalia Vinelli classifica que os últimos quatro anos foram de regressão em matéria de 

direitos, incluindo os direitos à comunicação, que tendo como grande consequência a 

dificuldade de liberação de fomento para os meios comunitários: 

 
Estos cuatro años fueron de regresión en materia de derechos, y esto incluyó 

los derechos de la comunicación de una manera muy notable y, digamos, lo 

que nos encontramos es que todo este periodo, en los medios del sector no 

lucrativo, tuvimos que enfrentar toda una serie de intimaciones, pasar de ser 

un actor reconocido por la norma a ser un actor sospechoso de algún tipo de 

staff o de corrupción. Entonces, pasamos de ser beneficiarios para estar bajo 

sospecha. Esto hizo que los fondos de fomento que están establecidos en la 

ley audiovisual, y que se mantienen vigentes, tardaran en llegar a sus 

beneficiarios, que nunca se ejecutaran en un difere como establece la ley. Esto 

dificultó muchísimo el trabajo cotidiano del sector no lucrativo y cada vez que 

presentabas una readmisión tenías como respuesta intimaciones muy 

arbitrarias, en la gran mayoría de los casos muy arbitrarias, y exigencias sin 

ningún sentido que burocratizan permanentemente la relación con el 

organismo (VINELLI, entrevista realizada em 2019). 

 

Para Becerra e Mastrini (2017), as organizações sem fins de lucro continuaram sem o 

acesso a licenças audiovisuais pela falta do plano técnico de frequências. Os autores explicam 

que: 

 
La ley exige que la política audiovisual se organice tomando como referencia 

la elaboración de um plan técnico de frecuencias. Esta información, esencial 

para conocer cuántas frecuencias hay en cada localidad y cuántas están 

agrupadas y disponibles, no ha sido construída aún por el Poder Ejecutivo. La 

ausencia de este indicador elemental entorpeció toda posibilidad de avance en 

la concreción del 33% para actores no lucrativos (BECERRA; MASTRINI, 

2017, p. 36). 
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Segura et al (2016) afirmam que o Enacom não só não abriu novas linhas de fomento 

como também deixou de pagar para projetos anteriormente assinados com os beneficiários. A 

evolução dos fundos de fomento mostra uma demora na execução de três anos, fato que afetou 

diretamente seu desenvolvimento (ESPADA, 2017). Monje, Riveros e Zanotti (2017) fazem a 

avaliação da atualidade dos meios privados sem fins de lucro, que consideram que se mantêm 

em situação precária com as mudanças na lei:  

 
Algunos con licencias ganadas recientemente, pero sin habilitación, otros con 

permisos limitados, y finalmente quienes directamente no cuentan con ningún 

tipo de reconocimiento. Se agregan aquí otros conflictos que afectan a medios 

que ganaron concursos, pero no son respetados y pretenden ser sacados del 

aire (Barricada TV). (MONJE; RIVEROS; ZANOTTI, 2017, p. 81). 

 

 Natalia Vinelli tem uma história de proximidade e militância com a Barricada TV. 

Trata-se de uma TV comunitária que funciona numa fábrica, uma antiga metalúrgica cujo 

espaço já havia sido prometido para se tornar um shopping center. Hoje, a TV comunitária 

funciona no quarto andar dessa fábrica. Suárez (2018, p. 9) identifica assim a proposta do meio 

de comunicação: “puertas adentro no hay un local partidário; se revela un canal de televisión 

que desafia cualquier prejuicio sobre la comunicación alternativa”, mas que o autor enaltece 

que ali existem tecnologia digital de alta definição, equipamentos que competem com um canal 

comercial e tem em sua composição um coletivo de trabalhadores e comunicadores que 

sustentam um meio atravessado por posições políticas. No livro La Televisión Sublevada: el 

caso Barricada TV, é assim definida: 

 
Es un canal alternativo y popular que transmite desde el barrio de Almagro 

para toda la Capital Federal y el primer cordón del conurbano bonaerense. 

Comenzó a funcionar en 2009 como una señal de televisión abierta analógica 

en el Canal 5 y en noviembre de 2015 ganó un concurso público y se convirtió 

en la primera televisora porteña del sector, con planta transmisora propia, en 

ser plenamente legalizada por el Estado. En junio de 2017 inició sus emisiones 

– en carácter de prueba – en el canal 32.1 de la Televisión Digital Abierta 

(SUÁREZ, 2018, p. 11). 

 

Natalia Vinelli explica como a Barricada TV conseguiu a licença ainda no governo 

Kirchner, porém liberada apenas no governo Macri: 

 
En el caso de Barricada TV y de otros canales comunitarios como Pares TV, 

o Urbana TV, somos canales que obtuvimos nuestra licencia durante el 

Kirchnerismo, no durante el gobierno de Macri. La licencia nosotros nos 

presentamos a concurso en mayo de 2015, y la licencia la obtuvimos en 

noviembre de ese año, en noviembre de 2015. Todavía Cristina era presidenta, 

y lo que sí pasó es que todo el proceso de habilitación de la planta transmisora 



 

118 

lo tuvimos que hacer durante el gobierno de Macri; y concretamente, la 

gestión en el Enacom que estuvo funcionando mientras hacíamos ese proceso 

fue la de Miguel de Godoy. Cuando llega Silvana Giudici, ya teníamos la 

habilitación. ¿La habilitación que es? La habilitación es presentar una carpeta 

técnica y gastar un montón de plata, es eso. Ahora, no es que era un proceso 

largo y, entonces, tardaron por los procesos. Tardaron porque éramos 

Barricada TV y para que se destrabara, tuvimos que movilizar cuatro o cinco 

veces. Entonces, la habilitación la arrancamos, no nos la dio Macri. De la 

misma manera que la normalización de la radio la arrancaron las radios, la 

impusieron, no fue una concesión graciosa de Silvana Giudici. Si en todo caso 

miráis para atrás y te da bronca que esto no haya sucedido en el 2009, 2010 o 

2011, cuando tendrían que haberse normalizado todas esas radios. Eh… pero 

de ninguna manera, me parece a mí el resultado de una política pública de 

comunicación democrática por parte de este gobierno. Al contrario, esto es un 

gobierno que en materia de comunicación fue claramente... estuvo orientado 

claramente a beneficiar a los medios comerciales, dentro de ellos a los más 

concentrados, y dentro de ellos particularmente al grupo Clarín (VINELLI, 

entrevista realizada em 2019). 

 

Em entrevista, Natalia Vinelli afirma que o reconhecimento do setor e o fomento aos 

meios privados sem fins de lucro são os principais elementos para sustentabilidade desses meios 

e responde à própria pergunta que faz: “¿Y por qué tendría que fomentar el Estado?”, com a 

seguinte explicação: 

 
Porque para que el sistema de medios realmente pueda ser democrático, el 

Estado tiene que garantizar que todas las voces se desarrollen, sobre todo en 

los casos donde hubo una persecución arbitraria del Estado durante 30 años, 

porque sin legalidad no podéis desarrollarte y sostenerte en el tiempo, es 

mucho más difícil. Y, aun así, los medios se sostuvieron; entonces, 

sostenibilidad demostraron. Para poder crecer, tiene que haber una apuesta 

como el Estado hace en el cine, como hace en el teatro, como hace con la 

música. Bueno, también con los escenarios de la comunicación, y también hay 

que decir que el Estado también pone plata en los privados, porque si 

analizamos la pauta oficial… la mayor parte de la plata va a los privados. Eso 

también es una forma, digamos de fomento encubierto (VINELLI, entrevista 

realizada em 2019). 

 

Apesar de todo o esforço para dar garantias à sustentabilidade dos meios privados sem 

fins de lucro, há a ainda a questão de identificar quem realmente atua com perspectiva de 

comunitário dentro do rol de meios que compõem o cenário de comunicação. Algumas dessas 

questões foram levantadas em entrevista feita com Manchini para esta pesquisa: 

 
La legitimación por parte, para mí, de la propia sociedad en tanto en cuanto la 

ley ter otorgado licencia definitiva en como vos estás presente en tu 

comunidad y que tipo de rol estás jugando en ese medio, si ese medio tiene la 

legitimación ahora de una licencia definitiva. Pero, por ejemplo, medios 

comunitarios como los que te nombré, hoy por hoy ya no son comunitarios, 

les ha quedado un poco la fama, la chapa comunitaria, han dejado de ser 

comunitarios por varias razones. La propia vuelta a la democracia y el proceso 
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que hemos venido viviendo ha hecho que también, por un lado, ciertas 

urgencias a veces de sostenibilidad del emprendimiento que también 

signifique una fuente de trabajo para una buena cantidad de compañeros y 

compañeras. Por el otro, las discusiones y debates en torno a que definimos 

por comunicación pública, comunicación popular, comunicación comunitaria, 

etc, también ha traído consigo que a veces, ha quedado mucho aquella bonita 

experiencia como relato de medios comunitarios que hoy se le sigue 

mencionando como medio comunitario pero que su práctica... Lo que 

mantienen de comunitario es el discurso delante del micrófono, pero no tanto 

la práctica (MANCHINI, entrevista realizada em 2019). 

 

  A questão da importância da lei, mesmo que tenha sido fragmentada em função de 

mudanças na política do país é analisada por Natalia Vinelli da seguinte forma, em relação à 

necessidade de políticas públicas para o setor: 

 

Es fundamental que la legalidad sea para todos los medios; que cuanto más 

medios, radios y televisoras legales que hayan alcanzado la legalidad exista, 

el sector se va a volver más fuerte y más poderoso, para poder realmente 

contrapesar en el sistema de medios; porque si vos reducís a tres o cuatro 

canales y a un puñado de radios ese 33%. Esperar que tan pocas emisoras 

podamos contrapesar es entre ingenuo y mal intencionado, ¿no? Entonces, 

creo que, en este sentido, la legalización es un punto de partida fundamental 

y la continuidad, permanencia y profundización del fomento creo que es la 

otra; porque lo que si se mantiene y ha venido permitiendo sostener las 

experiencias en la función social y de deserción territorial de los medios, 

digamos, eso es lo que permitió que pudiéramos desarrollarnos. Pero para 

poder crecer, profesionalizarnos, y realmente poder avanzar sobre el 

encuentro con audiencias masivas, hace falta crecer como medio de 

comunicación, y para eso, es fundamental la política pública, y en estos cuatro 

años lo que pasó es que hubo un recorte de la política pública que afectó el 

funcionamiento de los medios (VINELLI, entrevista realizada em 2019). 

 

Por fim, para Becerra (2016), “desprovistos de su retórica modernizadora, los cambios 

tienen un afán conservacionista y restaurador que revela una falla en el diagnóstico del sector, 

de sus problemas, desafíos y oportunidades”. Marino (2017) constata que não houve aplicação 

de modo integral da lei: “Existió de hecho atraso en la elaboración de un plan técnico de 

frecuencias nacional, que hubiese facilitado la puesta em práctica, y en papeles, de la reserva 

del 33% del espectro declamada, tanto como el otorgamiento de licencias de modo masivo” 

(MARINO, 2017, p. 67).  

 

3.3 - Discussões mais recentes no cenário argentino: o que vem pela frente? 

  

Para iniciar esse tema, de forma análoga a que foi feita no caso brasileiro, continuaremos 

a tratar do cenário de mudanças a partir do Decreto 167/2015 e, nesse momento, tomaremos 
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como fonte de consulta matérias jornalísticas publicadas em sites noticiosos do país que 

trabalharam sobre o posicionamento dos principais candidatos à eleição para presidente em 

2019, além de consulta às respectivas plataformas de governo dos candidatos, como também 

acompanhamento de publicações nos sites institucionais de associações e movimentos sociais 

que lutam em prol da democratização da comunicação na Argentina, mostrando seus devidos 

posicionamentos frente às perspectivas da LSCA com as novas eleições presidenciais.  

 Esse trabalho foi realizado no momento em que acompanhávamos o andamento das 

eleições de Paso, que corresponde ao primeiro turno na Argentina, em agosto de 2019, durante 

pesquisa exploratória. Serão levadas em consideração, nesta seção, as percepções dos 

entrevistados desta pesquisa sobre as perspectivas de rumo com as mudanças de governo. 

Importante salientar que, para efeitos desta análise, serão avaliados posicionamentos feitos até 

o mês de novembro de 2019, antes das eleições, quando se encerra o trabalho de campo. 

Inicialmente, porém, cabe mencionar que o artigo 28 da DNU previu a criação de uma 

Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de 

las Leyes 26.522 e 27.078, com objetivo de fazer um estudo das reformas de ambas as 

regulamentações legais, tendo a proposta de elaborar uma lei convergente que contemplasse a 

unificação dos setores audiovisual, internet e telecomunicações.  

Passados três anos, em 20/12/2018, a Secretaría de Gobierno de Modernización emitiu 

a resolução 131/201862, que dispõe sobre a prorrogação do prazo de um ano para a sanção 

definitiva do projeto em questão, prazo que culminaria após a eleição presidencial de 2019. 

Sobre esse tema, Loreti (2019), em entrevista, diz que o governo se comprometeu a discutir 

uma nova lei, mas que não se concretizou e que não foi adiante: “armaron una comisión para 

redactar un proyecto que jamás mostraron, y el profesor Andrés Gil Domínguez publicó el 

proyecto de ley en su blog diciendo ‘Yo trabajé, quiero que la gente sepa que trabajé”. 

Em função da proposta publicada no blog de Andrés Gil Domínguez63, que é membro 

da comissão de redação do texto do anteprojeto de Ley de Comunicaciones Convergentes, 

houve resposta imediata por parte de instituições argentinas. Em 05/01/2018, Franciso Godinez 

Galay, membro do Centro de Producciones Radiofónicas, entidade que se apresenta como “un 

colectivo de personas que hacen, piensan y experimentan con la radio”, publicou análises e 

comentários a respeito do documento que apresentava os principais pontos relacionados ao 

setor audiovisual, com ênfase no comunitário, iniciando sua avaliação da seguinte forma:  

                                                 

62 Disponível em: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/317987/norma.htm 
63 Disponível em: http://underconstitucional.blogspot.com/2018/01/documento-preliminar-del-anteproyecto.html  

http://underconstitucional.blogspot.com/2018/01/documento-preliminar-del-anteproyecto.html
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El tan mentado y esperado texto que debía atender a la convergencia porque 

ya era artificial que nuestro país tuviera legislaciones por separado, es en 

realidad dos anteproyectos (de medios audiovisuales y de comunicaciones 

electrónicas) puestos bajo un mismo título, y redactados (al menos la mitad 

referente a los servicios audiovisuales) a imagen y semejanza de la Ley 26.522 

vigente con las reformas establecidas mediante los decretos macristas.64 

 

Como o anteprojeto de lei não foi levado adiante, não iremos, aqui, nos debruçar sobre 

os detalhes e particularidades deste documento, mas fica registrada a percepção de que as 

mudanças ocorridas em 2015 tendem a ter caráter mais político do que técnico, visto a 

necessidade de urgência tratar a demanda por parte de Macri e a não eficiência de completar a 

tarefa. Sobre o contexto de inconclusão do projeto final, Loreti declara que “no presentaron el 

proyecto de la Comisión porque estaba muy a la izquierda de lo que el gobierno estaba 

haciendo. Dieran prorroga a la suspensión y jamás se vió nada” (LORETI, entrevista realizada 

em 2019).  

Ao mantermos o foco sobre os meios comunitários e a demora de se outorgar as licenças, 

Vinelli (2019) faz a seguinte análise: 

 
Se puede argumentar que hubo medidas cautelares que impedían el primer año 

aplicar la ley, pero ya después de ese tiempo, nada impedía que los concursos 

se abrieran o que se armara un plan técnico. Pero ¿qué significa armar un plan 

técnico? Hacer un mapa de las frecuencias, y de golpe repartir todo en tercios 

y reservar el tercio para el sector comunitario, y eso implica hacerle el lugar. 

¿Sí? Entonces, creo que son razones, en definitiva, políticas, ¿Sí? (VINELLI, 

entrevista realizada em 2019). 

 

Ainda sobre o tema dos meios comunitários, em um levantamento feito por Espada 

(2017), em novembro de 2015, momento prévio à posse de Maurício Macri, a AFSCA 

reconheceu uma grande quantidade de veículos desta natureza e que saíram da ilegalidade, 

sendo que mais da metade das emissoras aprovadas se encontrava na área metropolitana de 

Buenos Aires. O autor considera que o fato de que “la evolución y el desarrollo de esta 

herramienta han favorecido ampliamente al sector, y se constituyó como una política pública 

de gran reconocimiento y aceptación por parte de los medios sin fines de lucro” (ESPADA, 

2017, p. 110). 

Dados do órgão de controle no documento Memórias Enacom 2015-201965 (p. 17) 

apresentam que o número de outorgas liberadas no período de vigência, até 2019, foi de 195 

                                                 

64 Disponível em: https://cpr.org.ar/anteproyecto-de-ley-de-comunicaciones-convergentes/ 
65 Disponível em: https://www.enacom.gob.ar/informes-de-gestion_p3218 
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licenças definitivas para emissoras que trabalhavam com “permisos precarios y provisórios” 

em mais de 12 províncias. Segundo matéria publicada pelo Farco, em setembro de 2019, o 

Enacom entregou licenças a 34 emissoras comerciais e comunitárias filiadas à entidade, entre 

elas a Radio Estación Sur, Radio Ahijuna, FM Tinkunaco, FM En Tránsito, FM La Tribu y 

Radio Colifata, em solenidade que contou com protestos diante da presidente do organismo, 

Silvana Giudici. Sobre essa entrega de outorgas próximas ao período eleitoral, Manchini (2019) 

faz a seguinte análise, a partir da premissa de considerar essas liberações como “oportunismo 

político”: 

 
Nosotros hacemos una especie de crítica o autocritica de que, por ejemplo, los 

funcionarios durante el gobierno de Cristina que estaban en la AFSCA se 

preocuparon en pelear más con Clarín, que en, por ejemplo, otorgarle licencias 

a la mayoría de los medios, qué es lo que en pequeñas dosis ahora, por un 

interés no sabemos de qué tipo, de última hora, le están entregando las 

licencias definitivas a algunas radios, no muchas, que tienen ya su fama y su 

historia (...) Y que sabemos por qué de hecho esas licencias que se otorgan 

están refrendadas por la Ley de Medios, no por los decretos de Macri 

(MANCHINI, entrevista realizada em 2019). 

 

A respeito da distribuição de fundos de fomento, o documento do Enacom aponta a 

destinação de 354.956.130 pesos argentinos para 541 projetos subsidiados pelo Fomeca, que 

beneficiaram a 206 entidades, das quais 89 foram ganhadoras pela primeira vez. Natalia Vinelli 

diz que apesar do cenário de regressão, “vamos ver que pasa de acá en adelante, tenemos otro 

nivel de expectativa” e contextualiza como foram as últimas gestões do Enacom, relacionando 

à demora de execução do órgão: 

 
Antes el presidente del Enacom era Miguel de Godoy, que fue el primer 

presidente en la gestión Macri. Después es reemplazado por Silvana Giudici 

y, sobre todo, la gestión de Silvana Giudici que nunca entendió el sector 

comunitario, nunca nos dio una reunión. Fue una gestión donde, desde el 

discurso, intentaban permanentemente mostrar que eran defensores y 

defensoras de la libertad de expresión, pero en la práctica eso no tenía un 

resultado concreto (VINELLI, entrevista realizada em 2019). 

 

Espada (2017) reconhece que os fundos executados pelo Fomeca tiveram atraso, mas 

que a ferramenta tem favorecido o setor de meios sem fins de lucro. Levantamento realizado 

por meio de pesquisa empírica durante dois anos em todo o país com base em distintas fontes 

(oficiais, de agências estatais, trabalhos de campo dos pesquisadores e redes nacionais que 

reúnem as rádios comunitárias) apresentou um resultado que foi publicado em artigo científico 

publicado por Segura et al (2018) que apontou, em relação ao Fomeca: 
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El Fondo de Fomento estuvo suspendido durante gran parte de 2016, primer 

año de gestión del Enacom. No se pagaron las deudas de los fondos 

concursados y ganados en 2015 hasta noviembre de 2016, cuando se saldaron 

sólo algunas de ellas. No se llamaron a los nuevos concursos correspondientes 

a 2016 sino hasta octubre de ese año, por lo que los resultados y pagos se 

comenzaron a realizar el año seguinte. Hasta agosto de 2014 se habían pagado 

sólo 335 premios adeudados sobre um total de 617 (Espada, 2017a). Por 

último, los concursos correspondientes a 2017 fueron lanzados recién en 

febrero y abril de 2018, y no existe certeza sobre la convocatoria para este 

último año (SEGURA ET AL, 2018, p. 98). 

 

 A partir desse ponto, procuraremos analisar os planos de governo dos dois principais 

candidatos à presidência: Maurício Macri, da plataforma Juntos por el Cambio66, que tentava 

um segundo mandato e que estava à frente do executivo desde 2015; e Alberto Fernández, que 

foi chefe de gabinete de Cristina Kirchner em governos anteriores e, no pleito de 2019, formou 

a chapa Frente de Todos, estando ela como candidata a vice-presidente.  

 Fazendo uma busca de menções relacionadas à comunicação, liberdade de expressão e 

atuação dos meios, podemos encontrar poucas referências a estes temas na plataforma de 

governo de Macri, a exemplo de “creemos en la libertad de expresión como una de las bases 

del sistema democrático”, além de posicionar-se da forma que segue abaixo, fazendo menção 

ao fortalecimento de meios públicos: 

 
Juntos por el Cambio promueve la libertad de expresión y cree en una relación 

sana con los medios de comunicación, sin extorsiones ni amenazas, pero 

también sin subsidios injustificados. Creemos además en la importancia de 

tener medios públicos independientes, fuertes y federales (...) que reflejen las 

voces del país y cuenten las historias de los argentinos67.  

 

 O documento de prestação de contas do governo Macri (2015-2019), em relação ao tema 

imprensa, reforça uma mudança de rumo de relacionamento que sugere ter finalizado os 

enfrentamentos e perseguições entre o poder executivo e os meios: 

 
La libertad de expresión y la libertad de prensa fueron pilares de la gestión del 

Presidente Macri. Después de años de enfrentamientos y persecuciones, el 

Gobierno promovió el diálogo y el respeto como un valor fundamental de la 

vida democrática. Los medios públicos dejaron de ser una tribuna oficial y 

reflejaron las voces de la sociedad argentina. La publicidad oficial se 

administró de forma austera y transparente.68 

 

                                                 

66 http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/plataforma-juntos-por-el-cambio-2019.pdf 
67 Disponível em: https://jxc.com.ar/plataforma-juntos-por-el-cambio-paso-2019/ 
68 https://jxc.com.ar/rendicion-de-cuentas/cultura/#libertad 
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 Já na plataforma de Alberto Fernández, o documento faz menção ao tema de 

democratização da comunicação, relacionando-o a uma agenda que está fortemente instalada 

em nível global, latino-americano e local, com base nos padrões internacionais em matéria de 

direito à liberdade de expressão, com base em manifestações políticas, acadêmicas e jurídicas. 

Além de fortalecer o desenvolvimento de políticas internas para a comunicação, a plataforma 

de governo também apresenta o desafio de tratar de políticas de integração cultural e 

comunicacional “a nivel federal y latinoamericano con el objetivo de profundizar la unidad 

nacional, como así también la unidad de la Argentina con los países de la región”. E anuncia as 

perspectivas de atuação em relação ao tema de política dos meios: 

Un nuevo Gobierno deberá promover el desarrollo de una serie de políticas 

que promuevan la diversidad y pluralidad del intercambio cultural y el 

fomento de la libertad de expresión y del acceso a la información en el marco 

de la profundización de los procesos democráticos, promoviendo la diversidad 

en los medios de Comunicación, con el fin de lograr el libre intercambio de la 

información y demás bienes culturales. 

 

 Como se pode observar, os dois documentos atentam para questões como liberdade de 

expressão e direitos humanos à comunicação para garantir processos democráticos, inclusive 

com perspectiva de fortalecimento dos meios. A plataforma de Macri cita aversão a subsídios 

injustificados, enquanto a de Fernández faz menção ao desenvolvimento de políticas para 

promoção da diversidade de vozes e a necessidade de fomento. Nenhum dos dois documentos, 

no entanto, trata de posicionamento do futuro governo em relação à continuidade ou não da Lei 

de Meios, colocando o prosseguimento da norma jurídica original em segundo plano nas suas 

agendas políticas.  

 As eleições de Paso ocorreram em 11/08/2019 na Argentina, tendo como resultado 

47,5% dos votos para Alberto Fernández e 36,3% para Maurício Macri, que voltaram a se 

enfrentar nas urnas do dia 27 de outubro do mesmo ano, no que os argentinos chamam de 

“Primera vuelta”, e teve Fernández como vencedor, obtendo 48% e Macri com 40% de votos.  

 Durante a realização desta pesquisa de campo, quando estivemos em Córdoba e Buenos 

Aires acompanhando o processo eleitoral de Paso, foi possível verificar informações dos 

principais portais noticiosos do país, entre eles o Clarín, La Nación, El Tiempo e Página 12, na 

tentativa de observar quaisquer referências sobre expectativas dos presidenciáveis em relação 

à Lei de Meios, mas pouco foi encontrado a respeito nesses periódicos online, no período. O 

mesmo movimento foi feito no mês de novembro, para finalização das entrevistas na Argentina, 
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atualizando a reflexão sobre essas fontes informativas, após a eleição que garantiu Fernández 

como novo presidente da nação.  

 Na percepção de Manchini (2019) sobre como a lei estava sendo tratada nas plataformas 

de governo e discursos públicos dos principais presidenciáveis, ele analisou, naquele momento: 

 
Lo poco que hasta ahora ha dicho Alberto Fernández es que, en todo caso, no 

va a tratar de hacer un retroceso todo como estaba hasta 2015. Sería 

prácticamente imposible y casi que, yo diría, sería una estrategia que ya está 

perdida de antemano. Lo que en todo caso todavía no se pidió es, por ejemplo, 

si el organismo como era el AFSCA se va a volver a retomar (...) con la Ley 

de Medios ahí tenía representación el Comité, tenían representación los 

sindicatos, las universidades, el poder ejecutivo, el poder legislativo y las 

organizaciones no gubernamentales, es decir, toda la sociedad civil y el Estado 

estaban sentados a la mesa. Eso lo borró completamente, cuando llegó Macri 

eso se deshizo (MANCHINI, entrevista realizada em 2019). 

 

Macri, evidentemente, já havia se posicionado em relação ao tema antes mesmo deste 

prazo, visto que, ao assumir a presidência em 2015, fez fortes recortes na lei, impossibilitando 

a sua atuação plena. A análise de Loreti (2019) sobre a atuação dos presidenciáveis sobre uma 

possível lei de meios convergentes é que: 

 
Macri no tenía nada para decir. Durante cuatro años, mintió, engañó, 

gambeteó, no importa, pero no presentaron (…) La posición de Alberto 

Fernández no fue la de acompañar el proyecto de ley (…) Su posición personal 

es que hay que aplicar no una ley de medios, sino una ley general de defensa 

de la competencia para ciertas cuestiones. Como te dije antes, la relatoría 

especial para la libertad de expresión ha dicho otra cosa, los cuatro relatores 

han dicho otra cosa y La Corte convalidó la ley constitucional (LORETI, 

entrevista realizada em 2019). 

 

Há de se constatar que Fernández nunca foi um defensor fervoroso dessa questão, o que 

passava a impressão desta ter sido uma “pelea” própria da Cristina Kirchner com o Clarín que 

acabou se refletindo também nele, segundo sua própria percepção: “Ellos no hablan con 

Cristina, hace mucho que no hablan conmigo porque desde que estoy cerca de Cristina se 

enojaron conmigo también”, disse em entrevista à Página 1269, em 12/05/2019. No entanto, ele 

sempre manteve uma política de aproximação com o principal grupo multimídia do país.  

 Poucos registros foram verificados, em 2019, a respeito dos presidenciáveis na 

perspectiva do futuro da Lei de Meios, mas algumas indicações feitas por Fernández já davam 

indícios do que poderia se esperar do seu governo, como em entrevista dada à Radio La Red e 

                                                 

69 https://www.pagina12.com.ar/194805-alberto-fernandez-no-hay-nada-mas-destructivo-que-el-macrism 
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publicado em La Nación em 03/03/2019, quando sustenta que “la Ley de Medios que intentó 

implementar el kirchnerismo fue un error del gobierno de la expresidenta” e questiona: "¿Hay 

que ver cómo funcionan los medios? La respuesta es sí, pero la Ley de Medios no era el 

modo"70. 

 Já em 29/05/2019, em entrevista ao Tiempo Argentino, o periódico veiculou matéria 

com o título “La comunicación es un negocio71”, apresentando que a concentração do mapa de 

meios é uma questão polêmica e sensível quando se mistura o Grupo Clarín e o kirchnerismo. 

Essa foi a declaração de Fernández sobre o tema:  

 
La Ley de Medios puede ser una gran herramienta si es que queremos 

multiplicar voces y si queremos promover algo que, recuerdo, en esencia es 

un negocio. Porque ese fue uno de los errores de la Ley. Cuando la Ley dice 

que un tercio del espectro debe estar en manos de ONGs y de entidades sin 

fines de lucro. Porque no podés dejar en manos de una entidad sin fines de 

lucro un proyecto comercial. No es posible eso.72 

 

 Em seguida, a Amarc Argentina publicou uma nota de repúdio em seu site sobre essa 

declaração: “En respuesta a las declaraciones de Alberto Fernández”, com base na seguinte 

defesa: 

 
Años de lucha y debate público le han costado al sector de medios 

comunitarios sentar un piso en la sociedad para entender que lxs ciudadanxs 

tenemos derecho a estar informadxs, a poder elegir distintas voces, a nutrirnos 

de miradas plurales y trabajar para que todas ellas tengan un lugar en las grillas 

de canales/espectro radioeléctrico73. 

 

 Outro registro do seu posicionamento foi dado ao Clarín, em 23/08/2019, sobre a 

regulação dos meios: “toda acción que tiende a multiplicar las voces es bienvenida, pero no 

hace falta una ley de medios porque tenemos que confiar la capacidad reflexiva de nuestra 

gente"74, o que não desmerece a diversidade dos meios, mas desqualifica as tentativas que a lei 

promoveu de propor a diminuição da concentração dos meios privados e possibilitar que outros, 

os comunitários, possam ter mais acesso ao espectro. Em 17/08/2019, também para o Clarín, 

Fernández declarou:  

                                                 

70 Disponível em: https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-fernandez-critico-ley-medios-mariotto-lo-

nid2225201 
71 Disponível em: https://www.tiempoar.com.ar/nota/alberto-f-la-comunicacion-es-un-negocio 
72 Disponível em: https://www.tiempoar.com.ar/nota/alberto-f-la-comunicacion-es-un-negocio 
73 Disponível em: http://amarcargentina.org/2019/05/28/en-respuesta-a-las-declaraciones-de-alberto-fernandez/ 
74 Disponível em: https://www.clarin.com/politica/alberto-fernandez-dijo-sentiria-feliz-logra-bajar-inflacion-

digito-anos-_0_ArJFmKu2d.html 
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Los medios de comunicación no están primeros en mi agenda, porque vamos 

a recibir casi cinco millones de gente pobre nueva. Vamos a tener 15 millones 

de personas en situación de pobreza. La verdad, ponernos a discutir de los 

medios es medio loco. Hay tantas cosas urgentes antes...”75. 

  

 Logo após as eleições que teve a vitória de Alberto Fernández, em 01/11/2019, o veículo 

argentino independente Artezeta fez uma análise junto a seis expertos da área de comunicação 

na Argentina para imaginar como seria uma possível política durante a presidência do novo 

eleito. Na avaliação de Pablo Diaz Marenghi, que assina a matéria, “las declaraciones de 

Fernández, por momentos veementes y, otras veces, moderadas, han generado dudas en propios 

y ajenos en torno a qué haría con los medios”. Sobre o futuro governo de Alberto Fernández, o 

jornalista e secretário de redação de La Nación, Pablo Sirvén, diz que não espera grandes 

mudanças porque Fernández sempre teve uma postura de consenso com as grandes empresas, 

especialmente com o grupo Clarín.  

 Considerado como “frankenstein regulatório” por Martín Becerra e José Crettaz, este 

último acredita que Fernández irá manter o status quo atual que possa ser conveniente às 

empresas. E quanto às conquistas de iniciativas de comunicação alternativa, comunitária e 

popular, o docente da UBA e um dos fundadores da FM La Tribu, José Crettaz, emissora que 

recebeu outorga no ano de 2019, em publicação no ArteZeta, analisa que: 

 
Los medios comunitarios o sin fines de lucro existen en Argentina desde los 

años 80. En este momento hay en el aire alrededor de 500 radios y televisoras 

que tienen esa característica. Son, en su mayoría, empresas comunitarias, de 

propiedad social, cooperativas y autosostenibles. Fueron durante años 

espacios abiertos a la comunidad, para hacer visible una realidad que los 

medios comerciales no reflejaban y los medios estatales desconocían. 

Abrieron su agenda a temas que hoy parecen obvios, pero no lo eran entonces: 

feminismo, movimientos sociales, derechos humanos. Dieron voz pública a 

sectores de la sociedad que no accedían a los medios (campesinos, sindicatos 

clasistas, referentes sociales, jóvenes y luchadorxs en general). Compitieron 

con menos potencia de emisión pero con alto profesionalismo y una agenda 

alternativa y plural. Lograron sostenibilidad económica gracias a tener 

primero sostenibilidad social. Las comunidades apoyaron de diversas maneras 

la existencia y desarrollo de estos medios, muchos de los cuales emiten en 

lugares a los que otros medios no les interesa llegar. Desconocer los derechos 

que se plantearon en la LSCA luego de años de lucha sería un retroceso para 

la democracia (ARTEZETA, 2019, pp. 9-10)76. 

 

                                                 

75 Disponível em: https://www.clarin.com/politica/alberto-fernandez-kirchnerismo-_0_E6f65sJyT.html 
76 Disponível em: https://www.artezeta.com.ar/alberto-y-su-posible-politica-de-medios/ 



 

128 

 Importante lembrar que não só Farco ou Amarc se posicionaram a respeito do processo 

de continuidade ou não da Lei de Meios, mas também a Coalición por una Comunicación 

Democrática, que emitiu um documento com nova proposta de política comunicacional 

apresentando 16 pontos, no dia 28/08/2019, antes das eleições presidenciais e próximo do 

aniversário de 10 anos da Ley de Medios, comemorado no mês de outubro. Esse tema será 

discutido com mais profundidade no próximo capítulo, em que será destinada uma seção para 

a atuação dos movimentos sociais para a garantia da democratização da comunicação e 

manutenção de políticas para o setor, tanto no Brasil, quanto na Argentina.  
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Capítulo 4 – As limitações do avanço de democratização da comunicação 

  

Com base no levantamento feito nos capítulos anteriores a respeito dos efeitos de uma 

nova onda neoliberal na política no Brasil e na Argentina, que impactou nas políticas de 

comunicação dos dois países, chega o momento de esta pesquisa propor uma análise 

comparativa, a fim de realizar um pequeno diagnóstico do setor, dentro do recorte temporal que 

foi proposto. A comparação é feita respeitando as diferenças de estratégias de políticas adotadas 

pelos dois países, a fim de que se possa revelar tendências próximas ou parecidas, no mesmo 

período. Passaremos, adiante, por perspectivas ligadas às seguintes questões: desmonte 

(descaracterização de iniciativas anteriores), mobilização (resistência dos movimentos sociais) 

e fragilidade das leis (suscetibilidade das normas aos interesses dos governos de ocasião).  

 Num primeiro momento, esse capítulo será dedicado a uma análise comparativa de 

categorias que foram levantadas nos capítulos anteriores, quando se discutia o avanço histórico 

das políticas de comunicação nos dois países, cujos impactos advindos com a retomada 

neoliberal na política refletiu em menor incidência da sociedade civil sobre o tema e maior 

interferência do Estado a ponto em que pudesse gerar as mudanças no marco legal que 

caracterizou retrocessos aqui identificados, feitos à base de decretos ou medidas provisórias, de 

menor poder na hierarquia das leis. Ao final, a proposta é apresentar que os impactos gerados 

nas políticas de comunicação caracterizam um processo desmonte das iniciativas estudadas.  

 Em seguida, será feita uma avaliação em relação ao contexto dos movimentos sociais 

sob a perspectiva da influência de mudanças de rumo nas políticas, como eles atuaram e como 

estão atuando até o momento com vistas a garantir maior democratização da comunicação, 

apesar de retrocessos que foram mostrados nos capítulos anteriores. A proposta é perceber a 

importância desses movimentos como uma espécie de guardiões da democratização dos meios, 

especialmente a partir das narrativas de quem atua nesses movimentos. 

 Por fim, uma análise a respeito da fragilidade da comunicação e a facilidade com que 

mostram os governos de mudarem as políticas de Estado de acordo com a sua conveniência e a 

tentativa de responder à seguinte pergunta: por que as leis de comunicação são tão frágeis? Os 

entrevistados desta pesquisa continuarão a contribuir para a análise nas próximas seções, a fim 

de garantirmos uma percepção ampliada com o apoio da diversidade dessas fontes.  

 Estamos, então, avançando para uma perspectiva mais analítica dos fatos que 

anteriormente foram relatados, na tentativa de chegar a algumas conclusões que possam nos 

permitir entender que os processos realizados nos dois países não dialogam ao acaso, apesar 

das suas particularidades, mas que faz parte de um movimento global de mudanças que veio se 
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opor ao anterior, marcado pelos governos progressistas na implantação de novas dinâmicas para 

a democratização da comunicação no continente latino-americano.  

 

4. 1 - Os indícios de desmonte das políticas de comunicação no Brasil e na Argentina  

  

Com base nos acontecimentos políticos no período analisado e nos recortes e remendos 

realizados nas legislações relacionadas ao tema comunicação nos dois países, faremos um 

estudo comparativo levando em conta os resultados obtidos e, ao final, estabeleceremos um 

quadro-resumo que pode mostrar os reais impactos das mudanças de leis empreendidas, a fim 

de obtermos um cenário que possa identificar uma possível sinergia entre as dinâmicas 

ocorridas no Brasil e na Argentina.  

É fato que tantas outras características, além das que serão abordadas, fazem parte dos 

respectivos processos de mudanças na legislação, mas o enfoque, aqui, será dado para os pontos 

que, efetivamente, mostram que houve caminhos parecidos nas dinâmicas adotadas pelos 

países, estando sempre atentos às mudanças que ocorreram frente à alteração das normas que 

foram tratadas nos capítulos 2 e 3.  

Quando nos referimos ao termo desmonte das políticas de comunicação, a ideia é provar 

que uma conjuntura havia sido criada, com características muito próprias, fundamentadas em 

ações coordenadas entre os setores envolvidos e que tomava corpo como política de Estado, 

com as devidas aprovações nos congressos nacionais; depois, houve interrupção do processo a 

partir de ações de novos governos que assumiram em 2015 e 2016, de forma a impactar em 

relação aos ganhos anteriormente obtidos e que, na perspectiva dos atores envolvidos, houve 

percepção de retrocesso.  

Em ambos os países, Argentina e Brasil, é importante frisar que tanto a Lei de Meios 

como a lei de criação da EBC não foram revogadas. Ao contrário, houve substanciais mudanças 

sem que fosse dada oportunidade de discussão com a sociedade civil sobre o tema durante o 

processo de mudança. Então as leis não deixaram de existir, elas estão ainda vigentes, passaram 

por recortes feitos em tempo recorde pelos governos que assumiram nos anos anteriormente 

citados. Restou aos setores impactados começarem a adaptar-se à nova realidade, visto que um 

dos desafios após o processo de desmonte das políticas foi a perspectiva de avançar e garimpar 

ganhos após os vários remendos implementados nas leis. É a respeito disso que vamos tratar 

nessa seção, levando em consideração a análise crítica de pontos alterados pela lei, além da 

contribuição da interpretação dos entrevistados.  
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 A primeira das observações diz respeito ao aspecto formal. O termo vinculação 

orgânica foi pensado em relação a como as mudanças ocorridas projetaram vínculo mais 

estreito com a questão da organicidade do sistema administrativo das áreas que executam as 

estratégias políticas em torno do tema de comunicação dentro da máquina pública. Devemos 

lembrar que estamos nos referindo a um bem que deveria ser entendido como público e que o 

Estado deveria atuar na condição de regulador, atendendo às expectativas dos atores 

envolvidos. Essa intenção política que leva à mudança orgânica fica mais evidente quando 

observamos que foram realizadas de forma imediata às trocas de governo, no período analisado.  

O Decreto de Necessidade e Urgência 267 de Macri foi emitido no dia 29/12/2015, 19 

dias após a sua posse, que criou o Enacom, ligado ao Ministério de Comunicações, este último 

criado com o decreto 13/2015, no mesmo mês, que reformulou a estrutura ministerial do 

governo. Dessa forma, o tema passou a ficar fortemente atrelado ao governo e não mais a 

agências reguladoras que funcionavam como autarquias, de forma mais independente. Esse 

decreto foi emitido já no dia da posse do novo presidente. A designação de interventores para 

os órgãos de controle AFSCA e AFTIC ocorreu na data de 22/12/2015, ação que já estava 

abrindo caminho para uma mudança mais substancial que alterasse os rumos da Lei de Meios. 

Um movimento parecido ocorreu em relação à rapidez de como Michel Temer 

apresentou a medida provisória 744/2016, visto que assumiu a presidência no dia 31/08/2016, 

devido à condenação de Dilma Rousseff no julgamento de impeachment pelo Congresso. 

Imediatamente no dia seguinte à posse, em 01/09/2016, apresentou a MP que atingia em cheio 

as bases da EBC, alterando a lei que institui os princípios e objetivos dos serviços de 

radiodifusão pública. A MP também mudou, assim como no caso argentino, a vinculação da 

gestão do tema comunicação a uma nova pasta, aqui diretamente ligada a questões de governo, 

que é a Casa Civil. Importante frisar que estamos tratando de instâncias distintas, visto que no 

Brasil notou-se a vinculação de uma empresa pública de comunicação à pasta de governo e na 

Argentina o mesmo ocorreu em relação à vinculação das agências de controle. 

Em relação à categoria diretoria executiva, chama a atenção o fato de que, em ambos 

os países, os diretores do novo órgão criado no Enacom e na reestruturação da EBC, respeitando 

as suas diferentes funções e perspectivas de atuação, são nomeados pelo Poder Executivo, sem 

consulta prévia aos órgãos consultivos, e seus mandatos passaram a permitir que haja 

coincidência, com as devidas mudanças originadas por decreto ou medida provisória, com os 

dos chefe do poder executivo da Nação, gerando menos independência em relação ao governo 

e maior influência dele sobre a atividade de comunicação. Esse fato faz atrelar a fragilidade dos 

órgãos às questões de interesses políticos de governos de turno, permitindo que os gestores 
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possam ser removidos sem passar por anuência de conselhos que anteriormente tinham essa 

função, questão alterada mediante as mudanças de lei.  

Já no que diz respeito à categoria representatividade da sociedade civil, essa foi uma 

das questões mais impactadas na observação desta pesquisa, inclusive se constitui em uma de 

suas premissas iniciais, que era provar a menor incidência da sociedade civil nos mecanismos 

de decisão sobre a mudança nas políticas de comunicação e na gestão sobre elas.  

As principais modificações, no caso brasileiro, foi a dissolução do Conselho Curador, 

que mantinha a natureza de comunicação pública dos veículos da EBC e a substituição por um 

Comitê Editorial e de Programação que, até o momento de conclusão desta pesquisa, continuava 

sem atuação. Houve também diminuição de representantes da sociedade civil na proposta deste 

novo Comitê, de 15 para 11 membros. Com a inatividade do órgão, temas como a fusão da TV 

Brasil (pública) com a TV NBR (institucional de governo) não tiveram condições de serem 

analisadas ou discutidas de forma mais ampla, favorecendo, assim, que medidas tomadas pelo 

governo ocorressem sem consulta prévia à sociedade, não permitindo a garantia do exercício 

de uma comunicação pública e independente das relações de poder. 

Na Argentina, houve diminuição da participação da sociedade civil na nomeação de 

diretores do Cofeca, que tinha a função de conselho consultivo e a responsabilidade de indicar 

diretores para a rede pública de rádio e TVs do país e de órgãos de controle, atualmente 

representado pelo Enacom. O novo conselho, Cofeco, tem atuação mais verticalizada, segundo 

concepção de Natalia Vinelli (2019), e, também, demonstra uma inércia de atuação. Outro 

conselho que também não mostrou avanço foi o Conselho Honorável de Meios Públicos. Já o 

Enacom passou a ter aumento do número de diretores nomeados por parte do governo. 

Dois órgãos também foram impactados no que poderíamos denominar de defesa do 

consumidor quando se trata da percepção da comunicação como serviço ao cidadão, que aqui 

serão tratados como órgãos de escuta e análise de audiência, sendo no caso brasileiro 

relacionado à Ouvidoria da EBC, e no caso argentino, à Defensoría del Público. Na percepção 

de Akemi Nitahara (2020), permaneceu o canal de relação com a sociedade, porém este não 

tem cumprido a sua função de forma isenta e proativa, que garanta a defesa da comunicação 

pública dos veículos de comunicação da EBC.  

Em relação à Defensoría del Público, que tem a função de tratar de questões de audiência 

de rádio e televisão, acabou tendo interferência do governo de turno, sem ter havido nomeação 

de novo defensor a partir de novembro de 2016, o que provocou um esvaziamento do órgão em 

termos de produtividade. Ernesto Lamas, que desempenhou função dentro do órgão entre 2012 

e 2018, em matéria para o site Observacom (publicada em 15/11/2019 em El Tiempo 
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Argentino77), relaciona dez ações do governo macrista para esvaziar o organismo, entre elas: 

nomear pessoas não aptas, evitar contato direto com as pessoas, romper laços com 

organizações, perseguição ideológica, entre outras. 

Finalmente, chegamos à categoria fomento e sustentabilidade, a última das que foram 

elencadas em capítulos anteriores e que fundamentam parte das mudanças que ocorreram e 

impactaram sobre a manutenção dos veículos que foram analisados, tanto em relação aos 

natureza pública, como a EBC brasileira, como para a manutenção e incentivo à atuação de 

veículos comunitários, a fim de promover maior diversidade e pluralidade de comunicação na 

Argentina. Para Moraes (2011), torna-se fundamental o fortalecimento do Estado como 

instância de formulação estratégica, fomento e regulação, fazendo que se seja comprometido 

com modelos inclusivos e sustentáveis de desenvolvimento.  

É fato que muitos desses meios, na maioria dos casos, não têm como sobreviver sem 

que o Estado apoie o seu funcionamento com base em políticas de fomento, a fim de que garanta 

a sustentabilidade desses veículos para que possam promover sua atividade, que é de interesse 

público e comprometida com o direito inerente do cidadão à comunicação, sem necessidade de 

competir em patamar de igualdade com veículos de natureza estritamente comercial.  

A forma de sustentabilidade nos dois modelos analisados é diferente e, em função disso, 

dificulta o processo de comparação. As políticas de fomento são necessárias para que possam 

atuar de forma regular e, assim, garantir a atuação e a composição de um sistema de 

comunicação plural, que contemple diversas vozes. No caso de comunicação pública, “o Estado 

será sempre seu maior financiador, mas não o único, de modo a mitigar a dependência” 

(PIERANTI, 2018, p. 9). Em relação aos meios comunitários argentinos, as principais 

alternativas para evitar o modelo de concentração comercial dos meios no país seriam “el 

reconocimiento del sector y el fomento” (VINELLI, entrevista realizada em 2019). 

Porém, as ameaças de desmonte das conquistas de sustentabilidade desses meios são 

constantes, principalmente em relação aos meios privados, que temem a perda de espaço, como 

demonstra Lima (2012):  

 

Um dos mais tenazes obstáculos é a oposição das elites e da mídia. As 

corporações resistem e resistirão a se submeter a restrições legais que afetem 

privilégios conquistados em décadas de cumplicidade com sucessivos 

governos. Os embates com governos progressistas não deixam dúvida: os 

conglomerados revidarão toda vez que for arranhada sua presunção de refletir 

a vontade geral (LIMA, 2012, p. 143). 

                                                 

77 https://www.tiempoar.com.ar/nota/manual-de-cambiemos-para-vaciar-un-organismo-publico 
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 No Brasil, as novas políticas implementadas pelo governo Bolsonaro tendem a diminuir 

a atuação da EBC, com ameaças de privatização e efetiva fusão de programação dos canais 

estatal e público. Com isso, tem apresentado menor repasse da Contribuição ao Fomento da 

Radiodifusão Pública, que garante mais autonomia da empresa frente ao mercado, levando-se 

em consideração de que o veículo tenta pautar temas que, em princípio, não encontram espaço 

nos demais meios. O cenário é de instabilidade no repasse de verbas para este fim, com 

retenções por parte do governo dos fundos que foram criados e que são garantidos por lei.  

 Na Argentina, os meios privados sem fins de lucro, representados pelas rádios e 

televisões comunitárias, que passaram a ter a garantia de reserva no espectro de 33%, passaram 

a contar com recursos do Fomeca, um fundo de fomento criado para apoiar a sustentabilidade 

desses meios, mesmo que, inicialmente, não estivesse previsto em lei como isso aconteceria na 

prática. Mudanças de governo alteraram a expectativa de todo um conjunto de novos veículos 

que, com a promulgação da Lei de Meios, comemoraram uma nova lei de comunicação 

democrática para o país, que previa que esses veículos saíssem da ilegalidade e aguardassem a 

esperada linha de fomento para o desenvolvimento de suas atividades.  

 A seguir, foi preparado um resumo, de forma ilustrativa, para apresentar as categorias 

que foram analisadas nesta pesquisa sob a perspectiva do que apresentou impacto com as 

mudanças nas normativas adotadas com os novos governos de natureza neoliberal. 

 

Quadros-resumo das categorias analisadas, com observação de características comuns 

relacionadas aos dois países, assim como suas características específicas, a partir das 

mudanças implementadas pelos governos, a partir dos anos 2015 e 2016:  
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Quadro 1: Vinculação orgânica 

 

Características Argentina Brasil 

Comuns Considerável rapidez no processo de mudança no ambiente de estrutural 

que trata da comunicação de interesse público em ambos os países, 

realizadas com base em decreto e medida provisória que modificaram as 

leis anteriormente aprovadas, criando vinculação mais forte das instituições 

relacionadas com o Estado e diminuindo a independência de atuação dos 

órgãos criados. 

Específicas Vinculação imediata ao poder 

executivo, com a criação do 

Enacom e a transferência de 

responsabilidade das agências de 

controle para o novo órgão, agora 

unificadas, ligadas ao Ministério 

de Comunicações.  

Vinculação imediata da EBC ao poder 

executivo, neste caso, à Casa Civil da 

Presidência da República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Diretoria executiva 

 

Características Argentina Brasil 

Comuns Com a mudança da norma, abriu a possibilidade de gestores de empresa 

pública ou de órgão de controle terem seus mandatos atrelados ao mandato 

do presidente do executivo da nação, diminuindo, assim, a autonomia do 

gestor frente à atuação do governo de turno, questão que as legislações 

anteriores impediam. O chefe do poder executivo agora pode demitir os 

gestores desses órgãos conforme sua vontade.  

Específicas O presidente da nação passou a 

poder destituir o diretório do 

novo órgão de controle sem a 

necessidade dessa matéria passar 

pela análise do Conselho.  

A prerrogativa de destituição do 

mandato do diretor-presidente da EBC 

era de exclusividade de Conselho 

Curador, que foi dissolvido.  
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Quadro 3: Representatividade da sociedade civil 

 

Características Argentina Brasil 

Comuns As mudanças nas normativas representaram forte ruptura da presença e 

participação da sociedade civil nos espaços de atuação e deliberação (que 

era uma forte marca dos projetos e iniciativas) com dissolução ou alteração 

de conselhos consultivos, em ambos os casos. 

Específicas O aumento de representação 

institucional por parte do governo 

fez diminuir a participação social 

de várias categorias que 

anteriormente atuavam no 

Conselho, a exemplo de dois 

diretores do órgão de controle que 

eram propostos pelo antigo 

Cofeca, além de diretores para a 

Rádio e Televisão Argentina 

Sociedade de Estado.  

O DNU tirou a prerrogativa do 

Cofeca de remover diretores do 

órgão de controle e impôs forte 

dependência do Poder Executivo 

Nacional.  

Houve demora por parte do 

governo de criar novo Conselho, 

o Cofeco, que substituiu o 

anterior, com a proposta de 

promover a unificação das 

atividades de audiovisual e de 

telecomunicações.  

A mudança da norma diminuiu a 

participação de representantes da 

sociedade civil, de 15 para 11 

membros. Porém ainda não houve 

eleição para os novos representantes.  

Ocorreu a extinção do Conselho 

Curador e foi criado um Comitê 

Editorial e de Programação, que 

continua inativo desde a mudança da 

norma.  

Por outro lado, houve diminuição da 

participação do governo na 

composição do novo órgão.  

Com a promessa do governo de 

conferir mais flexibilidade e eficiência 

à gestão da EBC, foram vetados do 

novo Comitê as funções de 

deliberação sobre planos editoriais e 

convocação de consultas públicas para 

discutir conteúdos produzidos. 
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Quadro 4: Órgãos de escuta e análise de audiência 

 

Características Argentina Brasil 

Comuns A Ouvidoria da EBC e a Defensoría del Público foram criados sob a 

garantia da lei que previu mudanças substanciais de novas políticas de 

comunicação. Têm a perspectiva de trabalhar para atender aos anseios de 

seus públicos para o desenvolvimento das atividades dos meios aos quais 

têm a função de observar os seus funcionamentos, resguardando o direito 

dos cidadãos ao bom serviço orientado para o interesse público. Em ambos 

os casos houve mudanças relacionadas à gestão que impediram o pleno 

funcionamento desses dois órgãos previstos em lei, com esvaziamento dos 

organismos. 

Específicas Houve demora para iniciar 

atividades do órgão que foi 

apontado como um elemento 

diferenciado desde as discussões 

dos 21 pontos pela Coalición, 

com objetivo de garantir os 

direitos do público.  

Com a dissolução do Conselho 

Curador, a Ouvidoria foi o único canal 

de relação com a sociedade que restou. 

Porém, sua atuação apresenta menos 

proatividade, com menor 

independência e autonomia, sem 

produzir análise crítica de conteúdo.  

 

 

Quadro 5: Fomento e sustentabilidade 

 

Características Argentina Brasil 

Comuns Ambas as legislações levaram em consideração, inicialmente, a 

necessidade de criação de um fundo de fomento para o desenvolviento do 

setor, a fim de garantir o funcionamento dos modelos de veículos 

analisados, na tentativa de permitir que possam, minimamente, ter espaço 

para atuar junto aos demais meios. Nos dois casos, tem havido a interrupção 

do processo de repasse desses fundos, o que impede a plena continuidade 

desses meios.  

Específicas A lei estabelece que 10% de 

multas e impostos coletados pelo 

organismo controlador fossem 

destinados a projetos especiais de 

comunicação audiovisual 

comunitária e de povos 

originários, que formam o Fundo 

de Fomento Competitivo para os 

Meios de Comunicação 

Audiovisual.  

A lei prevê que 75% do Fundo de 

Fiscalização de Telecomunicações 

sejam destinados à EBC, que 

constituem a Contribuição ao Fomento 

de Radiodifusão Pública. A sustentação 

da EBC se dá em função de 

contribuições das prestadoras de 

serviços de telecomunicações e 

emissoras de radiodifusão do país. 
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 Um outro exercício possível é reagrupar as categorias acima listadas em três dimensões, 

resumindo-as a questões-macro relacionadas aos contextos político, social e econômico. Assim, 

ficariam com essa reagrupação: dimensões políticas (Vinculação orgânica e Diretoria 

executiva), de maior influência do governo; dimensões sociais (Representatividade da 

sociedade civil e Órgãos de escuta e análise de audiência), que passou a ter menor incidência 

desse seguimento; e dimensões econômicas (Fomento e sustentabilidade), ligadas a 

investimento e financiamento para o funcionamento dos veículos. Importante lembrar que uma 

dimensão pode ter relação ou influenciar sobre outra, porque os contextos não são estáticos e 

limitados em si, como se fossem restritos de seu próprio tema.  

 A percepção dos impactos torna mais fácil o entendimento quando se tem em mente de 

que se trata de questões relacionadas à comunicação de interesse público, fortemente ligadas às 

características de meios não privados nem estatais. Iremos, novamente, nos dedicar um pouco 

a esse tema, com objetivo de reforçar o entendimento do que é público no caso do Brasil e o 

que são meios comunitários ou privados sem fins de lucro na Argentina, setor que não está 

relacionado ao sistema público do país, pois este divide-se entre estatal e não estatal. A partir 

daí, mostraremos a necessidade de tratar esses meios com linhas de fomento e promover 

sustentabilidade para o setor, que é uma das dimensões analisadas anteriormente, justamente 

relacionadas ao contexto econômico.  

Diferente de grande parte de demais países latino-americanos que aprovaram legislações 

democráticas em matéria de comunicação, como Argentina, Bolívia, Equador, Venezuela e 

Uruguai, que trabalharam com a referência de um sistema de comunicação tripartite: setores 

público (estatal), privado e comunitário, o Brasil adotou uma especificidade de setores previstos 

no texto constitucional, dividindo nos sistemas estatal, público e privado (CABRAL FILHO, 

2019). Então vale reforçar que quando nos referimos ao sistema público no Brasil, a 

comparação imediata é com o sistema público não estatal na Argentina, respeitando a distinção 

nas duas regulamentações. Para trabalhar em termos de comparação, entendemos que os 

veículos comunitários na Argentina (privados sem fins de lucro) não podem ser associados 

imediatamente na perspectiva do modelo brasileiro ao qual analisamos, porém são considerados 

meios de interesse público da mesma forma, para fins desta pesquisa.   

O contexto social será debatido com mais profundidade na próxima seção, quando 

relacionamos à importância dos movimentos sociais; enquanto o contexto político será tratado 

na última seção deste capítulo, a respeito das fragilidades das leis de comunicação cujas 

mudanças tendem a impactar as políticas de Estado, ficando reféns da vontade política dos 

governos de ocasião.  
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 Num estudo de Elizabeth Brandão (2006) sobre o conceito de comunicação pública, 

num primeiro momento a autora traz a perspectiva de comunicação de Estado ou de governo 

de estabelecer um fluxo informativo e comunicativo com seus cidadãos, trabalhando com a 

informação voltada para a cidadania. Entre vários outros conceitos com o qual a autora mostra 

que a comunicação pública pode estar atrelada, traz também a perspectiva do termo ser 

identificado como estratégia de comunicação da sociedade civil organizada: 

 

São práticas e formas de comunicação desenvolvidas pelas comunidades e 

pelos membros do Terceiro Setor e movimentos sociais ou populares e que 

também é conhecida como Comunicação Comunitária e/ou Alternativa. Aqui, 

entende-se a prática da comunicação a partir da consciência de que as 

responsabilidades públicas não são exclusivas dos governos, mas de toda a 

sociedade (BRANDÃO, 2006, p. 8). 

  

 A comunicação pública exige a participação da sociedade e de seus segmentos (Matos, 

2012). Para a autora, além do governo, há outros atores que devem atuar como produtores ativos 

do processo de comunicação, de forma que grande parte da população se sinta representada. E 

nesse contexto é preciso questionar como as políticas são construídas e trabalhadas, e quanto 

representa o interesse da sociedade.  

Para Cabral Filho (2012, p. 1), em estudos sobre a concepção de um Sistema Público de 

Comunicação, que se constitui para além do privado e do estatal, ele aponta a necessidade de 

“aplicação de políticas para garantir a viabilidade e a sustentabilidade das iniciativas em curso 

e de capacitação de distintos atores; e com o fomento de novas experiências relacionadas aos 

mais diferenciados grupos, organizações e movimentos nos mais distintos conceitos”.  

Para que isso ocorra, haveria a necessidade de uma regulamentação – no caso 

relacionado ao sistema brasileiro, visto que a Argentina previu e já incorporou a questão em 

sua legislação da área o financiamento público de caráter não estatal, mesmo que não tenha 

executado em sua plenitude. Por outro lado, em relação ao Brasil, o autor explica que a ausência 

de políticas de fomento para o setor comunitário:  

 

Ao contrário do Sistema Público de Comunicação, concebido como outro 

distinto do estatal e do privado, no marco do sistema de comunicação no país, 

o terceiro setor não assume especificidade pública – de serviço, interesse e 

caráter – dada a inexistência de critérios determinantes de sua gestão e 

sustentabilidade (CABRAL FILHO, 2012, p. 9).  

 

Em relação à importância de linhas de fomento para os meios comunitários, na 

Argentina, essa foi uma etapa indispensável de acumulação para desenvolver seus projetos 

comunicacionais sem condições de asfixia (SUÁREZ, 2018). No caso brasileiro, Pieranti faz 
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questão de frisar, em entrevista, que quando se trata de financiamento da comunicação pública 

no Brasil, a questão não dizia respeito exclusivamente à EBC, mas a todos os meios públicos 

que pudessem ser contemplados com os planos nacionais de outorga no período. Ele fala na 

condição de ter atuado como gestor no Ministério das Comunicações no governo Dilma, e diz 

que a proposta era de incluir linhas de financiamento para o Canal da Cidadania e outras 

iniciativas como o TV Escola e o Canal Saúde (PIERANTI, entrevista realizada em 2020).  

Já em relação aos meios comunitários no Brasil, ele diz que se os planos nacionais de 

outorga tivessem tido sequência, atualmente o setor se encontraria em outro cenário e alega que 

em três anos de gestão, um terço dos municípios brasileiros foram cobertos por editais de rádios 

comunitárias. E acredita que em nenhum outro momento se fez nada parecido e que 

provavelmente não será feito depois. Em relação ao trabalho realizado no governo Dilma, 

Pieranti destaca: 

Trabalhamos em iniciativas de olhar para a contribuição de fomento à 

radiodifusão pública e pensar como ela poderia ajudar a financiar os outros 

meios de comunicação, considerando a legislação vigente. Mas quando a 

gente foi fazer isso, já era tarde, era virada de 2014 para 2015 e todo o cenário 

já se precipitando de uma forma negativa. Acho que financiamento é algo que 

não conseguimos avançar na prática e que é um avanço fundamental para que 

se consiga estruturar esse setor. Isso não foi feito, não vejo nenhuma 

preocupação no governo atual de fazer. Também não existia nenhuma 

preocupação desse sentido no governo Temer, mas existia no governo Dilma, 

só não conseguimos fazer pelas ocorrências políticas existentes (PIERANTI, 

entrevista realizada em 2020). 

 

A confusão conceitual entre estatal e público é compartilhada por diversos autores, entre 

eles Marcos Dantas, que afirma que não existe diferença entre ‘estatal e público’, visto que o 

Estado é, ou deve ser, público. Para Loreti, De Charras e Lozano (2012), em relação ao espaço 

público, em artigo publicado em Página 12: 

 

El espacio público construido por los medios de comunicación asume hoy una 

centralidad primordial para conformar nuestra percepción de la realidad social 

y política, para determinar la agenda pública de necesidades a ser atendidas y 

desde donde la ciudadanía obtiene buena parte de las herramientas que la 

ayudan a aprehender el universo de la cotidianidad. Ese debe ser el lugar de 

la democracia, el pluralismo y la diversidad. Los negocios son otra cosa 

(LORETI; DE CHARRAS; LOZANO, 2012)78. 

 

A questão também é tratada por Jesús Martín-Barbero (2008), que considera o estatal 

por uma coesão de propósitos e consensos, enquanto o espaço público “é plural, heterogêneo e 

                                                 

78 Disponível em: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-206213-2012-10-24.html 
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conflitivo como a sociedade”. O fortalecimento da esfera pública também fez criar uma 

confusão entre o que é público e o que é estatal, tendo em vista que os governos procuraram 

ampliar a sua presença no espaço midiático no meio do discurso do que seria público: 

 

Mais que uma questão referida à forma da sociedade – da qual fazem parte o 

Estado e o mercado, partidos e movimentos, instituições e vida cotidiana –, a 

comunicação que recorta e focaliza essas políticas esgotou-se no âmbito do 

democratizável unicamente desde o Estado, desde a institucionalidade estatal 

(MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 306). 

 

A concepção de uma nova lei de comunicação não acontece a todo o momento num 

cenário em que o governo e os meios privados temem por mudanças que podem tirar um 

benefício já instituído e que está, praticamente, percebido pela população como legítimo, dada 

a naturalidade com que essa enxerga a atuação dos sistemas de comunicação como algo posto 

e não por intermédio de políticas desenvolvidas pelos que concebem as leis, os respectivos 

congressos republicanos dos seus países.  

Então as mudanças estruturais acontecem a partir de inquietações, que geram entraves 

ideológicos e lutas com objetivo de obter conquistas, mas para isso elas têm que entrar na 

agenda pública de seus países e essa não é uma tarefa fácil, porque pode representar uma espécie 

de ameaça aos poderes já instituídos. Assim ocorreu com a Lei de Meios na Argentina no que 

diz respeito à superação desses entraves, enquanto a lei de criação da EBC ficou aquém das 

expectativas dos anseios da população, visto que esta não participou das suas discussões, o que 

leva Pieranti a acreditar que também se dá por uma fragilidade da sociedade civil, de formação 

de quadros para fazer esse debate técnico. Segundo ele, são poucos os nomes da sociedade civil 

que fazem esse debate no tocante à radiodifusão.  

Sobre essa não percepção da sociedade brasileira a respeito da importância de se discutir 

a radiodifusão pública, Pieranti faz a seguinte observação: 

 

Havia uma percepção generalizada na sociedade e, também no Congresso, de 

que a radiodifusão funcionava como tinha que funcionar e essa é a percepção 

que existe para grande parte da população até hoje. Então a gente falhou em 

colocar o debate da radiodifusão pública, mas não é apenas uma falha dos 

atores que tentaram fazer esse debate, é algo mais de raiz, arraigada na 

sociedade brasileira que acredita que a televisão é isso, que a radiodifusão 

comercial é boa e não é necessário fazer grandes mudanças (PIERANTI, 

entrevista realizada em 2020). 

 

 Na Argentina, o processo de transformar ideias que nasceram de propostas progressistas 

que vinham sendo geradas ao longo dos anos, com grande discussão e mobilização nacional até 

chegar na composição de uma lei, teve um longo caminho. De acordo com Manchini (2019):  



 

142 

 

Es un proceso que venía pedaleándose, presionándose en Congreso, en foros, 

con legisladores, con todos los actores, movimientos, por ejemplo, de medios 

campesinos del norte de nuestro país, pero también de medios pertenecientes 

a comunidades indígenas, muchas de las agrupaciones o asociaciones de 

comunicación vinculada a veces a medios comunitarios y otros no tanto, otras 

veces a comerciales también y que encontraba un eco ahí (MANCHINI, 

entrevista realizada em 2019). 

 

 A condição de não avançar nas propostas que eram referências e consideradas 

inovadoras em termos de políticas de comunicação, segundo o entrevistado, dá a percepção, em 

tempos atuais, de que não se chegou a implementar a lei e o governo anterior esqueceu-se, por 

exemplo, de repassar os fundos para publicidade para o setor da sociedade civil, de forma a 

praticar uma política que assegure a sobrevivência dos setores menos favorecidos, mais 

vulneráveis. Damián Loreti, também em entrevista, diz que não basta discutir apenas quantas 

licenças foram liberadas a partir da lei, mas, sim, como segue o mercado e com se apresentam 

os serviços que realmente se caracterizam como de interesse relevante.  

Para Vinelli (2019), a aplicação da lei foi muito parcial e “cegada”, levando-se em 

consideração vários fatores como falta de vontade política, diferenças ideológicas e presença 

de inimigos dentro e fora das instâncias de decisão relacionadas à lei. Para ela: 

 

Habrían sido diferentes estos cuatro años si hubiera habido más voces 

comunitarias. Yo creo que, evidentemente, las organizaciones populares de 

medios comunitarios y de la sociedad civil tuvieron un grado mayor de 

incidencia en la elaboración de la ley, y en plantear ahí, incluir demandas 

históricas del sector que en la aplicación (VINELLI, entrevista realizada em 

2019).  

 

 Por outro lado, no Brasil, Akemi Nitahara diz que, até os dias atuais, há profissionais 

dentro da EBC que não entendem bem qual o papel da comunicação pública e o que é a empresa, 

achando que é boa a ideia de fundir as TVs estatal e pública, com a justificativa de gerar 

economia. A respeito de repasse de investimentos para a EBC, ela diz que há uma série de 

incontingências que a empresa vem passando: “é muito complicado isso, não tem estabilidade 

nenhuma, o projeto não tem continuidade, é uma constante ao longo de toda a história. Eu não 

sei se piorou ou não, mas eu sei que é lamentável não ter essa segurança jurídica” (NITAHARA, 

entrevista realizada em 2020).  

 No Brasil, a falta de entendimento sobre o que é comunicação pública é constante e isso 

se reflete, inclusive, no meio político. Enquanto deputado federal, Jair Bolsonaro chegou a votar 

a favor do projeto de lei que aprovou a criação da EBC, que foi convertido a partir de medida 
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provisória apresentada pelo presidente Lula. Atualmente, o não entendimento sobre a fusão das 

duas TVs no mesmo sistema é reflexo disso. Em relação ao momento de criação da EBC e à 

percepção de atores envolvidos sobre a importância da comunicação pública, Pieranti afirma 

que: 

 

Para o Congresso isso nunca ficou muito claro. Mesmo para a situação naquele 

momento, e a oposição hoje, parte dos parlamentares também não conseguia 

entender que comunicação pública é uma comunicação independente, não é 

uma comunicação de governo (...) Vale a gente se perguntar por que isso não 

é tão central. Não é central na percepção de vários dos atores políticos e 

mesmo da sociedade como um todo (PIERANTI, entrevista realizada em 

2020). 

 

 Renata Mielli (2020) complementa esse raciocínio referindo-se à associação da 

comunicação pública com a percepção de se tratar de um bem público que é escasso e por isso 

a necessidade de desenvolvimento de arranjos legais a serem executados por cada país, com 

base em parâmetros internacionais. E ela aponta quais seriam as características que deveriam 

ser comuns: 

 

A programação dessa comunicação ser pautada pelo interesse público. Essa 

programação deveria ser coordenada e desenvolvida a partir de um comitê ou 

de um conselho com a participação de atores diversos da sociedade, atores 

econômicos, políticos, sociais, culturais que representassem a comunidade, 

que representasse também o setor privado, que representasse o Estado, ou seja, 

um arranjo de atores, digamos, respeitando uma certa multissetorialidade, 

respeitando a pluralidade e a diversidade étnico-racial, de gênero. Então a 

programação da comunicação pública, ou seja, ela teria que estar pautada 

pelos temas de interesse público da sociedade (...) e que deveria ser produzido 

de forma plural, com diversidade (MIELLI, entrevista realizada em 2020). 

 

 A seguir, iremos trabalhar, com mais profundidade, as outras duas dimensões que 

tiveram impacto com as ameaças neoliberais no setor de comunicação nos dois países: a social 

e a política, para fundamentar uma análise mais aprofundada a respeito da complexidade das 

mudanças que geraram o desmonte das políticas de comunicação, ao qual estamos nos 

referimos neste capítulo. 

 

4.2 - A atuação dos movimentos sociais por uma comunicação democrática 

 

Partimos da premissa de que políticas sociais não se estruturam por si só sem que se 

entenda que esse processo representa um posicionamento político. Ou sem que mudanças sejam 

provocadas no sistema, fato que, inevitavelmente, tende a gerar conflitos. Apesar de esta ser 

uma seção destinada a perceber a importância da mobilização da sociedade civil por meio dos 
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movimentos sociais, é preciso lembrar que essa ação também se dá com base em decisão 

política.  

O resultado da mobilização pode, na melhor das expectativas, chegar a transformar-se 

em políticas para o setor, dependendo do grau de aderência desse tipo de demanda com os 

demais setores envolvidos. Para se obter êxito em relação à evolução das políticas de 

comunicação é necessário alinhar anseios e expectativas que tenham legitimidade no seio da 

sociedade civil. Por isso a importância de compreendê-la como elemento decisivo que possa 

contribuir para as conquistas da área, apesar de todas as dificuldades que encontra.  

E a sociedade civil pode exercer um maior protagonismo quando a comunicação passa 

a não ser o foco principal de interesse dos demais atores sociais, muitas vezes porque eles 

preferem que o tema permaneça adormecido, não colocando-o como prioridade na pauta. Se o 

setor privado e o estatal não se antecipam ou não se esforçam para colocar o tema na agenda 

pública – fato que pode ser percebido frente às poucas mudanças que ocorrem na área, a não 

ser que toque nos interesses econômicos e políticos desses setores – possivelmente não haverá 

alteração no cotidiano das pessoas envolvidas. Há uma possibilidade de que nasça, no espaço 

público, a percepção de que esses atores sociais venham a protagonizar o tema, por meio de 

movimentos sociais, e que passem a reivindicar mudanças.  

Para iniciar esse debate, segue a percepção de Maria Soledad Segura sobre impactos 

das organizações sociais sobre a comunicação pública: 

 

Ocupan posiciones de menor poder relativo con respecto al Estado y al 

mercado tienen mayores probabilidades de proponer innovaciones y pretender 

cambiar las reglas de un juego – el de la comunicación pública – en el que 

tienen escasas posibilidades de ejercer su derecho a la palabra, en la medida 

en que esas reglas son las que establecen cuáles serán los recursos valorados 

y, por lo tanto, las que fundan las posiciones de poder relativo en ese juego y 

las consecuentes posibilidades de incidir en el espacio público (SEGURA, 

2018, p. 89). 

 

A incidência nesse espaço público é a oportunidade de movimentos sociais perceberem 

uma possibilidade de participação e de transformação. Dagnino (2004) afirma que o Brasil 

passa por um processo de alargamento da democracia, que se expressa na criação de espaços 

públicos e na crescente participação da sociedade civil nos processos de discussão e de tomada 

de decisões relacionados com a questão de políticas públicas, o que corrobora para a luta dos 

movimentos sociais. A respeito disso, Segura (2018) observa que: 

 

La participación ciudadana en la definición de las políticas de comunicación 

contribuyó a la profundización de la democracia ya que acrecentó la 

deliberación y la socialización de la toma de decisiones. Aunque no implicó 



 

145 

el reemplazo total de la incidencia de las élites políticas y económicas en la 

definición de las políticas públicas, se constatan niveles crecientes de 

participación de la sociedad civil en las políticas de comunicación (SEGURA, 

2018, p. 67). 

 

Para Frank e Fuentes (1989), uma das 10 teses dos Movimentos Sociais diz respeito a 

uma nova democracia civil. Passando pelo cenário em que a democracia era definida 

principalmente em termos de participação política e/ou econômica nos assuntos do Estado, há 

a tendência atual da sociedade civil de poder contribuir, de forma efetiva, para que ela possa 

reescrever regras institucionais e democráticas que a represente. Na concepção desses autores, 

“cresce o processo de democracia civil participatória e autônoma na sociedade civil. Além 

disso, os movimentos sociais participatórios e autogeradores de poder participam de maneira 

importante nesse processo de transformação social” (FRANK; FUENTES, 1989, p. 48). 

Já no contexto da temática dos chamados “novos movimentos sociais”, Duriguetto e 

Montaño (2011) reforçam que o aperfeiçoamento da democracia e as novas dimensões da 

cidadania permitiriam pensar uma transformação da sociedade a partir da escolha e da 

tematização pública de questões que os diferentes sujeitos sociais acham relevantes para o bem-

estar coletivo. Eles transitam, fluem e acontecem em espaços não consolidados das estruturas e 

organizações sociais e, maioria das vezes, estão questionando estas estruturas e propondo novas 

formas de organização à sociedade política (PINTO, 2012). 

 Para Gohn (2012), os movimentos sociais progressistas atuam segundo uma agenda 

emancipatória, realizam diagnósticos sobre a realidade social e constroem propostas, além de 

trabalharem em redes, atuando de forma a promover a inclusão. Com o objetivo de projetar o 

sentimento de pertencimento social, os movimentos sociais trabalham sob a perspectiva da 

autonomia. Para a autora, esse conceito remete à: 

 

Não é ser contra tudo e todos, estar isolado ou de costas para o Estado, atuando 

à margem do instituído; ter autonomia é, fundamentalmente, ter projetos e 

pensar os interesses dos grupos envolvidos com autodeterminação; é ter 

planejamento estratégico em termos de metas e programas; é ter a crítica, mas 

também a proposta de resolução para o conflito que estão envolvidos; é ser 

flexível para incorporar os que ainda não participam, mas têm o desejo de 

participar, de mudar as coisas e os acontecimentos da forma como estão; é 

tentar sempre dar universalidade às demandas particulares, fazer política 

vencendo os desafios dos localismos; ter autonomia é priorizar a cidadania: 

construindo-a onde não existe, resgatando-a onde foi corrompida (GOHN, 

2011, pp. 16-17). 

 

Nesse sentido, pode-se pensar que autonomia de um movimento social dá a 

possibilidade de questionar o sistema conforme ele foi colocado. O debate da comunicação 
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favorece a uma consciência cidadã dos envolvidos, que miram a essa nova realidade no lugar 

de ser apenas espectadores (URANGA, 2005). Nesse contexto, entra o conceito de nova 

cidadania, que pressupõe a reivindicação além do acesso, inclusão e pertencimento a um 

sistema político já dado, mas participar da própria definição desse sistema (DAGNINO, 2004). 

Porém, a autora faz um alerta: 

 

Em grande parte dos espaços abertos à participação de setores da sociedade 

civil na discussão e formulação das políticas públicas com respeito a essas 

questões, estes se defrontam com situações onde o que se espera deles é muito 

mais assumir funções e responsabilidades restritas à implementação e 

execução de políticas públicas, provendo serviços antes considerados como 

deveres do Estado, do que compartilhar o poder de decisão quanto à 

formulação dessas políticas (DAGNINO, 2004, p. 7). 

 

Novas leis que foram impulsionadas em vários países da América Latina desafiam as 

políticas comunicacionais liberais e o cenário favorece a ascensão de movimentos sociais como 

atores políticos relevantes que, diante da crise do modelo neoliberal, buscaram incentivar 

debates políticos, inclusive em níveis legislativos (SANTANDER, 2014). 

No caso específico desta parte da pesquisa, estamos tratando de como se comportam os 

movimentos sociais e como atuam pela defesa da radiodifusão pública, levando-se em 

consideração que os cidadãos também são usuários, receptores e consumidores de meios que 

afetam as suas vidas cotidianas. Isso reforça a ideia de que a comunicação é disputa de poder, 

permitindo que ela seja tratada, portanto, como conquista política e fruto de movimentos de 

resistência na luta contra forças hegemônicas.  

Junto a isso tudo vêm os aprendizados, visto que a sociedade civil mobilizada e que 

ocupou os espaços públicos durante o período de pressão contra os governos, não se mostrou 

autônoma para manter-se como força após a redemocratização (GOHN, 2012). A regulação dos 

meios aconteceu em países de governos de esquerda como de centro direita porque houve 

pressão de movimentos sociais, porém não aconteceu segundo uma mesma forma e estratégia: 

“los de izquierda han tendido a autonomizarse de los movimientos (absorbiéndolos, 

instrumentándolos o debilitándolos) cuando tocaba gestionar o concretar” (ZALO, 2017, p. 78). 

Há articulação de movimentos sociais em vários países, por meio de mobilizações, 

instrumentalização, produção de pesquisa e outras atividades em prol do objetivo comum que 

é promover a democratização da comunicação. Os sistemas de comunicação ideal, na percepção 

de Moraes (2011), são aqueles que possibilitam a democratização dos acessos à informação, ao 

conhecimento, à tecnologia, que promovam a diversidade e deem voz aos excluídos, 

proporcionando uma cultura de solidariedade entre os povos que, no contexto do nosso 
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continente, signifique “viabilizar uma América Latina de veias e vozes abertas à recuperação e 

à multiplicação de bens e sonhos que lhe foram historicamente usurpados” (MORAES, 2011, 

p. 175). 

Em seguida, faremos um pequeno resumo da atuação dos movimentos sociais nos dois 

países que estão sendo tratados nesta pesquisa. 

 

4.2.1 - Movimentos sociais no Brasil 

 

Exemplo de iniciativas de mobilização, no Brasil, é o Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação (FNDC), uma organização ativista que se identifica como 

movimento social e que nasceu nos anos 1980, organizado em quase todo o país, atualmente 

composto por 20 comitês regionais e que vem atuando desde as discussões da Assembleia 

Constituinte.  

Os esforços para a democratização da comunicação tiveram início naquela época, e o 

movimento, no decorrer dos anos, teve status de associação civil até alcançar a atual estrutura, 

a partir de 1995. Ao longo do tempo, especialmente com a retomada das atividades em 2001, o 

FNDC passou a desempenhar importante atuação frente a momentos políticos do país, 

trabalhando entre campanhas e temáticas relacionadas à área de comunicação.  

Outro coletivo de forte atuação no Brasil é o Intervozes (Coletivo Brasil de 

Comunicação), criado em 2003. Em sua Carta de Princípios79, assume o compromisso de lutar 

para transformar a comunicação em bem público; e para efetivá-la como um direito humano, 

sem o qual não há realização plena da cidadania e da democracia. Esse e outros coletivos como 

o Barão de Itararé, no Brasil, se articulam como movimento para tratar a demanda de construção 

de um sistema público de comunicação como uma de suas reivindicações principais. 

Em entrevista, Renata Mielli, que preside o FNDC, diz que a comunicação nunca foi 

assumida como tema de debate público no Brasil como um direito social, tanto por movimentos 

sociais e por partidos políticos, resumindo o debate, nos anos 1980, a grupos de acadêmicos e 

pesquisadores com visão mais progressista, que estavam mais antenados com o debate 

internacional sobre comunicação desenvolvido no âmbito dos organismos internacionais. 

Pieranti também diz, em entrevista, que era possível ter feito mais, porém “considerando a 

realidade política que a gente tinha e a conjuntura de forças dos diversos momentos, acho que 
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 Disponível em: https://intervozes.org.br/quem-somos/carta-de-principios/ 
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se fez muito, muito além do que talvez fosse justo esperar, olhando para trás” (PIERANTI, 

entrevista realizada em 2020).  

Renata Mielli (2020) diz que os movimentos sociais passaram a ampliar o debate a partir 

das investigações do Mensalão: “foi a deterioração da conjuntura política e do papel da mídia 

como organizadora do pensamento e mobilizadora da oposição ao governo Lula que fez com 

que os movimentos sociais percebessem o papel da comunicação na sociedade contemporânea” 

(MIELLI, entrevista realizada em 2020). Porém, lamenta que o desenrolar dos acontecimentos 

não tenha conseguido fazer com que esse discurso se transformasse numa prática política que 

reunisse os movimentos para efetivamente lutar pela democratização da comunicação. E, assim, 

fez um balanço da atuação dos movimentos sociais no Brasil: 

 

Você tem o FNDC, tem o Barão de Itararé, continua tendo as entidades mais 

voltadas no debate da comunicação atuando mais na linha de frente, mas não 

se conseguiu fazer com que isso se transformasse num amplo movimento, que 

fizesse uma manifestação pela democratização da comunicação. Então, por 

mais que você tem no discurso, não consegue ter na prática. Então há um 

limite, eu acho que é esse limite que a gente vê que, infelizmente, não se 

consegue ter uma maior participação (MIELLI, entrevista realizada em 2020). 

 

Para Pieranti (2020), a comunidade que se juntou para participar da Confecom não 

conseguiu avançar e grande parte se perdeu. Uma das justificativas que ele dá para isso ter 

acontecido é que o ano seguinte à Conferência, em 2010, ter sido ano eleitoral, que ele entende 

ter sido momento de engajamento, no qual os debates nacionais saem um pouco de foco, onde 

as pessoas começam a debater as questões e a eleição local, gerando uma perda de mobilização. 

E complementa: 

 

Várias entidades da sociedade civil que participaram desse debate da 

Confecom não conseguiram amalgamar e manter pessoas que começaram a 

entrar nesse debate. O Intervozes fez um bom trabalho nesse sentido, a Abraço 

conseguiu ampliar um pouco a base (...) eu acho que muito acabou se 

perdendo e não se aproveitou grande parte daquela massa crítica que foi 

construída no âmbito da sociedade civil (PIERANTI, entrevista realizada em 

2020). 

 

Renata Mielli complementa o pensamento analisando que por mais que ainda haja 

mobilização, a partir das discussões sobre o Mensalão e o papel da mídia comercial como 

organizadora do pensamento e mobilizadora da oposição ao governo Lula, a atuação dos 

movimentos é frágil, que conseguiu apenas manter o discurso, mas não a prática, e que o 

pensamento que persiste é “como fazer para engajar mais outras entidades no cotidiano da luta 

pela democratização da comunicação” (MIELLI, entrevista realizada em 2020).  
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Diz também que mesmo não tendo mais comunicação pública, o movimento não ficou 

de todo parado: “a gente continua incomodando eles lá (...) faz um pedido, entra no Ministério 

Público, lança uma nota, dá visibilidade para as denúncias dos funcionários que estão sendo 

pressionados, constrangidos, mas é isso, hoje é o que tem“ (MIELLI, entrevista realizada em 

2020). Porém, sobre o poder de reverter esse quadro, ela mostra que ainda há uma boa 

perspectiva:  

 

No final da década de 80, no começo da década de 90, se a gente fosse ter um 

evento para discutir democratização da comunicação, a gente conseguiria 

reunir nesse evento no máximo 100 pessoas. Hoje, se a gente faz um evento 

pela democratização da comunicação, a gente consegue reunir mil pessoas, 

como fizemos em Belo Horizonte. Hoje é um tema que ganhou mais robustez, 

ganhou simpatizantes, mas ainda muito aquém do que a gente precisaria para 

enfrentar esse monopólio poderoso dos meios de comunicação (MIELLI, 

entrevista realizada em 2020). 

 

Em relação à movimentação para atuar frente ao risco de desmonte da EBC, Pieranti diz 

que houve pouca resistência da população brasileira em relação às mudanças que ocorreram, o 

que difere muito de outros países do leste europeu que ele pesquisa. A justificativa, segundo 

ele, é que existe uma dificuldade conceitual da sociedade brasileira de entender alguma coisa 

que é pública, não estatal.  

Laurindo Leal Filho, que foi o primeiro ouvidor da EBC, em um debate do Laboratório 

de Políticas de Comunicação, da Universidade de Brasília, afirmou que “a tevê pública, numa 

sociedade brasileira, é uma ideia fora do lugar” e lembra que, no dia seguinte à deposição de 

Fernando Lugo, no Paraguai, e com as ameaças reais à comunicação pública no país, houve 

manifestação nas ruas em defesa da emissora pública, fazendo comparação de que isso não 

tenha acontecido no Brasil por não terem sido criadas as raízes que são necessárias para garantir 

a defesa do projeto. A percepção de Leal Filho é que: 

 

Aqui, infelizmente, nesses poucos anos que a EBC, TV Brasil e emissoras 

foram controladas de uma forma mais democrática e com caráter público, não 

conseguiu ter uma política de comunicação e de conteúdo que a tornasse 

propriedade da população. Ela continuou sendo vista pelo público ainda como 

algo do governo, o que não era, mas continua sendo vista dessa forma80. 

 

Para Renata Mielli, mesmo que o FNDC não tenha conseguido se envolver em todas as 

ações de defesa da comunicação pública, tendo como exemplo a EBC, ela justifica a situação: 

                                                 

80 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sbKAXziRG4E&t=5277s 
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“são contradições e limitações do movimento, porque na agenda é matar um leão por dia. Então 

cada um tem que lidar com um milhão de coisas (...), mas eu penso que nós estamos evoluindo, 

não involuindo” (MIELLI, entrevista realizada em 2020). 

Akemi Nitahara diz que mesmo não tendo contato próximo com os movimentos sociais, 

percebe que houve mobilização como a Frente em Defesa da EBC e da Comunicação Pública, 

que juntou sindicatos e instituições como o FNDC. Na sua percepção, a comunicação pública 

e a democratização da mídia não são um movimento muito amplo e que agregam muita gente. 

Sobre a percepção da importância que a sociedade possa dar para a EBC a ponto de mobilizar-

se para a defesa da empresa, ela avalia: 

 

Não existe esse abraço, a sociedade civil, em si, é isso. Tem alguns órgãos, 

alguns movimentos que integram, que fazem parte, faziam corpo ali, 

engrossam um pouco esse coro, mas na prática eu não consigo ver isso não. 

Por exemplo: meu marido é da Petrobras e falar “vamos fechar a Petrobras” 

eu acho que a rua enche de gente para defender. Em relação à EBC não rola, 

não adianta, não tem essa mobilização tão grande (NITAHARA, entrevista 

realizada em 2020). 

 

Para Pieranti (2018), um obstáculo à conquista de audiência e à identificação da 

sociedade com os canais públicos foi o fato da EBC contar apenas com três canais de geração 

(em Brasília, Rio de Janeiro e Maranhão) e não teve garantida, na lei de criação da empresa, de 

uma rede de cobertura nacional, ainda que composta apenas de canais de retransmissão. 

Laurindo Leal Filho diz que houve uma timidez na implantação dos veículos da EBC e de uma 

televisão pública: “ela não podia ter sido feita dessa forma; ou você faz uma coisa com 

possibilidade técnica para competir com os meios comerciais ou não faz. Do jeito que foi, era 

melhor não ter feito. Do que adianta fazer se as pessoas não conseguiam assistir81?”.  

 

4.2.2 - Movimentos sociais na Argentina 

No país, há uma longa trajetória de ativistas e movimentos sociais que criaram núcleos 

de ação organizada, especialmente que agrupam rádios comunitárias como a Amarc e o Farco, 

já citadas no capítulo anterior e, também, a atuação da Associação Latinoamericana de 

Educación Radiofónica (ALER). Em relação à Argentina, Maria Soledad Segura (2018) faz um 

balanço sobre a participação dos movimentos sociais nas decisões da configuração dos meios 

no país: 

 

                                                 
81 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sbKAXziRG4E&t=5277s 
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Los intereses de las organizaciones y movimientos sociales no eran 

considerados en las políticas de comunicación. A pesar de que (...) se 

registraron algunos intentos de elaboración participativa de nuevas 

regulaciones en ciertos momentos históricos, no consiguieron imponerse 

debido a que la resistencia de las corporaciones de medios fue más fuerte que 

el poder de los gobiernos para imponerlas y, sobre todo, debido a que desde 

los inicios de la radiodifusión en el país los propietarios de medios y los 

gobernantes mantuvieron relaciones de estrecha cooperación (SEGURA, 

2018, p. 28). 

 

Com início das atividades em 2004, a Coalición aguardou quatro anos para poder 

apresentar os 21 pontos para uma lei de radiodifusão da democracia, impulsionado pela abertura 

que a presidente Cristina Kirchner deu por estar enfrentando coberturas jornalísticas de 

conflitos protagonizados por entidades de produtores agropecuários frente à política nacional 

de exportação de grãos. A publicação oficial dos 21 pontos ocorreu em 2009 e foi encampada 

pela mandatária do país, iniciando um processo de consulta pública que permitiu a incorporação 

de contribuições da sociedade civil ao texto original do que se tornou a Lei de Meios, 

representando alto grau de participação cidadã. 

Os 21 pontos expressaram a esperança de um coletivo com mais intuição do que certezas 

e que se atreveu a revolucionar a comunicação na Argentina e todo o êxito não teria sido 

possível sem a participação atuante da sociedade civil e da Coalición (PICONNE, 2015). O 

autor adverte sobre a articulação entre o Estado e a sociedade civil, que passou a ser feita de 

maneira segmentada e sem coordenação durante a aplicação da Lei de Meios:  

 

Esta falta de articulación no puede ser imputada a un solo responsable, su 

resolución depende también de la toma de conciencia de todos los actores 

involucrados, para lo cual es necesario ganar la batalla cultural en el interior 

de las cabezas de quienes hacemos de la comunicación un puesto de lucha 

(PICONNE, 2015, p. 83). 

 

Para Segura (2018), os meios alternativos na Argentina alcançaram os objetivos de 

modificar as regras do jogo, tendo sido uma conquista inédita e histórica dos movimentos de 

rádios comunitárias na Argentina e na América Latina, mesmo que tivesse menor alcance em 

relação aos momentos posteriores, nas fases de implementação e acompanhamento da aplicação 

da lei. No entanto, ela enumera três etapas do processo de elaboração das políticas de 

comunicação no país em que as organizações sociais atuaram de forma contundente:  

 

Instalar el tema en el debate público (social, mediático y político) y también 

el marco interpretativo para abordarlo; formar parte del procedimento de 

formulación del proyecto de ley y del contenido de la norma sancionada; e 

integrar los órganos estatales participativos y los mecanismos informales de 

implementación de la legislación y el desarrollo de nuevas políticas; además 
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de obtener beneficios de la implementación de las políticas (SEGURA, 2018, 

p. 50). 

 

Dois dos membros da Coalición participaram desta pesquisa como entrevistados e dão 

parecer sobre como estavam as participações dos movimentos a partir dos retrocessos 

verificados com as medidas neoliberais empreendidas por Macri em relação à Lei de Meios. 

Em entrevista, Damián Loreti diz que houve algumas movimentações para fazer impugnações 

judiciais, mas que a maioria foi rechaçada e outras foram recuadas devido a mudanças na 

jurisdição. E ele chega à conclusão de que é difícil sustentar a Lei de Medios, visto que as 

mobilizações aconteceram, em grande escala, nos anos de sanção da lei e imediatamente após 

as mudanças implementadas por Macri; depois houve menos atuação.  

Em função disso, faz a seguinte análise sobre o trabalho de difusão e internalização da 

lei com a população argentina: “yo creo que hay unos errores de implementación que impidió 

capitalizar la ley como una conquista de todos los días para gran cantidad de gente. En la ley se 

había modificado, no muchos protestaron, pues se desguazaron los órganos de aplicación” 

(LORETI, entrevista realizada em 2019). Questionado sobre os trabalhos atuais da Coalición, 

Loreti responde que: 

 

No sé que decirte de la Coalición, no tengo respuestas porque la gente que 

fundamos la Coalición no somos los mismos que después tomaron mayor 

relevancia. Hubieron reuniones, la participación es distinta, se discutieron más 

cosas, como el tema de papel de prensa (...) Sé que hubieron reuniones, fue a 

algunas, se armaron los 21 puntos en el marco de lo peor del macrismo (...) 

Mucha gente se fue de la Coalición cuando dejó de ser prioridade y salió el 

decreto de 2015 sobre los 10 años de prorroga (...) La Coalición sufrió un 

embate importante (LORETI, entrevista realizada em 2019).   

 

 Natalia Vinelli complementa falando sobre a participação da Coalición nos tempos 

atuais, ratificando que houve uma atuação importante no início, mas que depois, passou por um 

momento de desaceleração, e explica a situação das atividades que o coletivo vem 

desempenhando: 

 

Es evidente en la capacidad de convocatoria que tiene, pero que, no obstante, 

este último tiempo hemos logrado acompañar y reflotar el funcionamiento. 

Digo: siempre se mantuvo la Coalición como un espacio de intervención 

política y de discusión y este último año salió mucho más a la calle a realizar 

actividades para debatir todos estos temas que convocaron a muchísimas 

personas que en los últimos años habían participado menos. Entonces, creo 

que es un espacio que sigue siendo importante, es un lugar interesante para 

encontrarse con otros sectores, digamos, que están en esta misma pelea: los 

medios universitarios, los sindicatos, las universidades donde podemos tener 

discusiones más a fondo sobre temas de la comunicación (VINELLI, 

entrevista realizada em 2019). 
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Em entrevista, a pesquisadora e ativista diz que teriam sido diferentes esses quatro anos 

de macrismo se tivessem dado mais oportunidade para as vozes comunitárias. Ela corrobora 

com a visão de Damián Loreti de que as organizações populares de meios comunitários e da 

sociedade civil tiveram maior grau de incidência na elaboração da lei, que permitiu incluir 

demandas históricas do setor, mas que não se sustentaram no momento da aplicação da lei. 

Vinelli analisa sobre a atuação dos movimentos sociais na atualidade, comparada ao momento 

de implantação da LSCA: 

 

Es como el avance de las cosas: no es lineal, es por oleadas. En el 2008-2009 

fue un pico y después de eso hubo un reflujo; pero ese reflujo no fue más atrás 

de lo conquistado en ese pico. Entonces, había un montón de base social 

dispuesta a mantener el reclamo por la defensa de lo logrado, la defensa de las 

conquistas. Y en ese sentido, si bien no fue una discusión masiva y 

masivamente el tema empezó a generar un cierto nivel de hartazgo, de 

cansancio, desde los sectores involucrados, se logró la suficiente fortaleza 

para resistir (VINELLI, entrevista realizada em 2019).  

 

 Quando Natalia Vinelli diz que houve menos reação, ela também faz questão de frisar 

que essa não tenha deixado de existir. Para isso, diz que os movimentos sociais e as 

organizações de meios comunitários trabalharam no Espacio Interredes, constituído pela 

Amarc, Farco e outras, além de integrar a Coalición. Assim ela explica como aconteceu: 

 

Desde esa herramienta mantuvimos mucha presión sobre los gobiernos, 

mucha presión sobre el organismo regulador y una denuncia permanente de la 

profundización, de la concentración, y una defensa muy, muy fuerte de las 

conquistas y los derechos adquiridos por el sector comunitario, y así también 

todo ¿no? O sea, los actores y los distintos espacios de la comunicación 

resistieron esos cuatro años (VINELLI, entrevista realizada em 2019). 

 

 Segura et al (2016) reforçam que cada rede mantém sua independência de ação, 

representações e dinâmicas de atuação diferenciadas, sendo a Coalición um espaço mais amplo, 

que inclui demais setores que buscam gerar condições de incidência em futuras legislações e 

políticas de democratização da comunicação. Os entrevistados argentinos que participaram 

desta entrevista, inclusive integrantes da Coalición, dizem que viram diminuir as atividades do 

coletivo, sem que houvesse total paralisação. A esse respeito, Manchini reitera que a Coalición 

segue se reunindo: 

 

Yo creo que ha habido un aprendizaje, ha habido un continuismo, pero con 

menor poder de incidencia (...) El poder de adormecimiento que hubo aqui fue 

muy, muy, muy brutal en tan pocos años y a pesar de que uno quedó en un 

rincón diciendo ‘vamos a resistir como podamos hasta que salga el sol otra 
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vez’. Hace que, bueno, por lo menos hayamos logrado sobrevivir y ahora con 

esta especie de esperanza nos empiecen a florecer otra vez (MANCHINI, 

entrevista realizada em 2019). 

 

Natalia participou desse encontro em que foi apresentada uma nova proposta de políticas 

de comunicação, em reunião no Congresso da Nação, além de ter sido discutida em vários 

fóruns regionais ocorridos em diversas cidades do país, envolvendo universidades nacionais, 

momento em que conseguiram retomar o tema da comunicação na agenda política no ano 

eleitoral: “creo que el desafío es reinstalar una agenda de derechos en materia de comunicación 

en la agenda de debate público; creo que va a hacer el desafío con el cambio de gobierno en 

este primer período” (VINELLI, entrevista realizada em 2019).  

 Prestes a completar 10 anos de promulgação da Lei de Meios, a Coalición reuniu-se, no 

final de agosto de 2019, para apresentar o documento intitulado “Para construir a comunicação 

que vem: por mais informação, mais soberania, mais trabalho82”. No documento, o texto afirma 

que o macrismo vulnerou os princípios da Lei de Meios por decreto, favorecendo a 

concentração oligopólica e o uso direcional de fundos públicos para a propaganda oficial.  

 Assim, o documento solicita que novo governo, eleito em 2019, assuma novas 

demandas baseadas na vontade popular, apresentando, entre outros pontos, a solicitação de: 

execução do Fundo de Fomento para meios de comunicação audiovisual e todos os recursos 

para promover o desenvolvimento local e regional; promoção dos meios de entidades 

comunitárias mediante medidas específicas e o respeito à reserva de 33% do espectro; investir 

na recuperação e na valorização dos meios públicos (Rádio e TV Argentina, Agência Telam); 

colocar as Universidades Nacionais e seus meios de comunicação como protagonistas 

informativos, culturais e de difusão do conhecimento.  

 Para completar essas análises sobre a Argentina, Maria Soledad Segura, em conferência 

no Rio de Janeiro em 2018, afirmou que: 

 

La regresión siempre es posible y de eso es lo que estamos siendo testigos de 

nuestro tiempo en Argentina muy fuertemente, por ejemplo. Si el éxito nunca 

está garantizado, lo único que nos puede garantizar las posibilidades de evitar 

esas regresiones son los aprendizajes acumulados en términos de organización 

(SEGURA, 2018, informação verbal)83. 

 

                                                 

82 https://www.facebook.com/coalicionporunacomunicaciondemocratica/posts/2972883549602695 
83 Comunicação feita por Maria Soledad Segura durante o IV Encontro do Emerge, na Fundação Casa de Rui 

Barbosa, em Outubro de 2018. 
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4.2.3 - Sinergia entre os dois países 

  

 Em participação no IV Encontro do grupo de pesquisa Centro de Pesquisa e Produção 

em Comunicação e Emergência (Emerge), em outubro de 2018, no Rio de Janeiro, Maria 

Soledad Segura apresentou resultados de pesquisa sobre o impacto de políticas de comunicação 

no continente latino-americano e analisou o papel que os cidadãos organizados tiveram nos 

processos de formulação de políticas de comunicação, quando os movimentos sociais 

conseguiram fazer diferenças nas políticas em vários países, sob a perspectiva de que o direito 

à comunicação é essencial para pensar a cidadania e também para sustentar processos 

democráticos. Baseando-se na percepção de todos os processos que recentemente ocorreram no 

continente, ela conclui a apresentação dizendo que “si no hay participación social en el proceso 

de formulación de políticas de comunicación, es difícil lograr políticas democráticas” 

(SEGURA, 2018, informação verbal)84. 

A pesquisadora também reforça que, quando se trata de sociedade civil, implica em um 

conjunto amplo de organizações que incluem ali as progressistas como também as 

conservadoras. Ela reforça isso porque a história tenderia a levar à construção de organizações 

sociais de resistência frente aos governos e para isso é necessário desenvolver estratégias para 

levar adiante suas demandas. Maria Soledad sustenta que a primeira e principal delas é a criação 

de redes, alianças, de coalizões entre distintas entidades da sociedade civil para reunir forças 

para lutar pelos seus direitos, a promoção de debates públicos, a produção de informação, de 

documentos em que expressem seus posicionamentos de maneira pública. E contribui com essa 

análise quando sugere que a resistência é importante para evitar a regressividade de avanços: 

 

Cuando los gobiernos pasan, cuando las políticas pasan, la organización queda 

y solo la organización social es la que puede poner barreras de contención y 

también ofrecer alternativas. En Argentina esto ha sido muy claro en estos 

últimos años durante el gobierno de la alianza Cambiemos, sobre todo en las 

redes de medios comunitarios y con la Coalición (SEGURA, 2018, 

informação verbal)85.  

 

 Quando questionada em relação à possibilidade de haver unidade na América Latina 

para que impulsionem lutas em prol de conquistas na área de comunicação de forma sinérgica 

entre os países, possibilitando diálogo sobre suas experiências, Segura responde que: 

                                                 

84 Comunicação feita por Maria Soledad Segura durante o IV Encontro do Emerge, na Fundação Casa de Rui 

Barbosa, em Outubro de 2018. 
85 Comunicação feita por Maria Soledad Segura durante o Encontro Emerge, na Fundação Casa de Rui Barbosa, 

em Outubro de 2018. 
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Creo que estamos pensando en acciones coordinadas, unívocas, direccionadas 

a largo plazo. Creo que eso es más difícil pero, sí, creo que tenemos que 

reconocer que existen, desde hace muchísimas décadas, enormes y muy 

fructíferas, muy ricas formas de intercambio entre las organizaciones de 

nuestros países y, especialmente, entre los universitários. Los investigadores 

y los activistas en comunicación en todos nuestros países es algo que también 

es trabajado. También trabajamos cuáles fueron las formas de aprendizaje y 

de colaboración entre las organizaciones que estaban actuando en cada uno de 

nuestros países en este período y fueron muchas. No es una casualidad que las 

demandas hayan sido formuladas de la misma manera que el marco 

interpretativo o el enfoque que usaron haya sido el mismo. Eso tiene que ver 

con una construcción colectiva y colaborativa entre las organizaciones de 

todos nuestros países y a nivel internacional, más allá de América Latina 

(SEGURA, 2018, informação verbal)86. 

 

 A seguir, os entrevistados da pesquisa foram questionados como eles viam o andamento 

das políticas de comunicação no país vizinho, em termos de mobilização social, e algumas 

declarações serão apresentadas a seguir. Natalia Vinelli diz que mesmo setores que não detêm 

muito poder frente ao governo e ao mercado têm que se organizar indo às ruas para construir o 

poder popular.  

 Pieranti lembra que, antes da Lei de Meios, a Argentina se encontrava em um momento 

distinto em relação ao Brasil, inclusive porque o país apresentava mais déficit democrático. E 

quanto ao poder de mobilização, ele diz que “talvez não fosse tão claro para grande parte da 

população brasileira o nível em que a gente se encontrava porque era ainda, comparado com a 

Argentina, um nível melhor no mesmo contexto democrático do que outros países” 

(PIERANTI, entrevista realizada em 2020). 

 Para Damián Loreti, quando questionado sobre sua análise de como o Brasil perdeu a 

oportunidade de implantação de uma lei de meios durante o governo progressista, ele resume a 

questão da seguinte forma: “no entendieran el problema, o estuvieron demasiado condicionados 

mucho tiempo, o la estructura propia del poder popular y progresista a conformación de los 

estratos intermedios de Brasil no permeó lo suficiente, no hubo discurso de qué hacer” 

(LORETI, entrevista realizada em 2019).  

 Renata Mielli conta que, em um evento ocorrido em Belo Horizonte, que conseguiu 

reunir mil pessoas e que contou com a presença dos pesquisadores argentinos Martín Bezerra e 

Guillermo Mastrini, eles falavam: “eu não entendo como vocês conseguem reunir tanta gente e 

                                                 

86 Comunicação feita por Maria Soledad Segura durante o Encontro Emerge, na Fundação Casa de Rui Barbosa, 

em Outubro de 2018. 
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o governo não assume isso politicamente. Vocês falam que não têm um movimento, mas vocês 

têm um baita movimento aqui” (MIELLI, entrevista realizada em 2020). Porém ela conclui que 

não adianta ter um número grande de pessoas reunidas se o governo ignora a agenda, o que ela 

garante ser a principal diferença entre Brasil e Argentina sobre o processo de democratização 

da comunicação.   

Guillermo Mastrini, em aula magna do Programa de Pós-Graduação da Escola de 

Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo, em agosto de 2020, pontuou que se pode 

identificar um mínimo comum de valores a proteger nas políticas públicas de comunicação: do 

ponto de vista econômico, a sustentabilidade do sistema, ou seja, ter um regime econômico que 

permita a sua continuação; e do ponto de vista sociocultural, a diversidade, o acesso da 

população ao conjunto de informação pública. Então ele afirma que as políticas de comunicação 

sempre estiveram nesse balanço entre o econômico e o sociocultural, considerando que “a 

diversidade é cara e, na perspectiva econômica, é menos custoso um sistema pouco diverso. 

Essa eficiência econômica contrasta com a necessidade de diversidade”87. 

Por outro lado, há um maior poder de influência de grupos empresariais do que da 

sociedade civil quando se trata de formulação de políticas públicas para a área, que está baseado 

no modelo de um Estado de direito burocrático, pautado pela racionalidade técnica e legal, mas 

que “sem contemplar mecanismos de acesso da sociedade civil aos processos decisórios, não 

contempla a diversidade opinativa e as necessidades de um público amplo” (GERALDES ET 

AL, 2012, p. 248). 

No plano comunicacional, a articulação entre governos e movimentos sociais envolve a 

discussão e a aplicação de políticas públicas para uma radiodifusão descentralizada, para o 

fomento à produção audiovisual independente e para livre circulação de informações e 

conteúdos não mercantilizados (MORAES, 2011).  

Nesse mesmo contexto, Piconne recorda que no momento de apresentação de uma 

plataforma para o fomento da diversidade, em agosto de 2014 pela Coalición, os documentos 

revelam essa demanda, compreendendo que não se trata de uma questão meramente econômica, 

mas esse conceito deve ser visto como um processo organizativo, social e político, colocando 

a sustentabilidade do setor como um debate tão importante como foi a própria Lei de Meios: 

 

Resulta urgente y necesario auspiciar una ley de la Nación que cree un espacio 

institucional encargado de desarrollar una plataforma que fomente la 

diversidad y el pluralismo, con facultades para garantizar la comunicación 

                                                 

87
 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bzxb6z 
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pública no estatal y que, al mismo tiempo, resguarde la independencia política 

de los gobiernos de turno y económica-financeira de los grupos concentrados 

(PICONNE, 2015, p. 90). 

 

 Nessas duas primeiras partes deste capítulo pontuamos justamente essas dimensões 

reforçadas por Mastrini e a próxima será destinada à dimensão política, na qual será discutida 

a fragilidade das leis e as mudanças que são realizadas conforme interesses dos governantes.  

 

4.3 - A fragilidade das leis: por que mudam com facilidade e que impactos geram? 

 

As políticas públicas de comunicação, que deveriam se fortalecer como políticas de 

Estado, em alguns países tendem a se caracterizar como um processo dinâmico que ora podem 

ser construídas com grande participação social e dar a ideia de estarem consolidadas; e já no 

governo seguinte, correm o risco de serem desmontadas, observando-se forte intervenção do 

Estado em processos de regulação, situação que está bem próxima do que o Brasil e a Argentina 

viveram nos últimos anos no que diz respeito à adoção e gestão de suas políticas de 

comunicação.  

Isso porque, num recente cenário em termos de regime democrático como é o da 

América Latina, o tema comunicação gira em torno de processos que tendem a não se estabilizar 

pela sua própria fragilidade, especialmente frente às investidas neoliberais dos governos. Nessa 

seção, a proposta é debater esse tema, mas não fazer a divisão clássica ao retratar um país e 

depois outro, como foi feito até então. Mostraremos os avanços e retrocessos que envolve a 

fragilidade das leis em termos políticos e de regulação à medida em que eles forem surgindo e 

pautados ao longo do texto, sem comprometimento com a ordem cronológica, mas atento às 

similaridades dos processos em relação às temáticas que são sugeridas. 

De forma especulativa, algumas perguntas são pertinentes para iniciarmos a temática à 

qual nos debruçaremos a partir de agora: as leis são frágeis porque há pouca resistência por 

parte dos setores impactados para sustentá-las? Haveria uma política de comunicação que não 

encontrasse fragilidade frente a mudanças de governo? Por que é tão difícil garantir uma gestão 

de comunicação de interesse público sem que haja ameaças de continuidade? São muitas 

questões que poderão não obter respostas à altura das motivações que justificam as indagações 

feitas, mas buscaremos tratar a respeito, a fim de promover a reflexão em torno delas.  

Ainda iremos aproveitar, nesse momento, a contribuição de dois entrevistados, ambos 

pesquisadores da área: um que trabalhou na concepção e redação da lei argentina, Damián 

Loreti; e outro, que trabalhou na gestão técnica da área de liberação de outorgas no Brasil, 
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Octavio Pieranti, respeitando a condição de estarem relacionados a duas realidades distintas, 

que são os países aqui analisados.  

Como vimos em capítulos anteriores, o Estado deve ter como finalidade o fomento do 

pluralismo e da diversidade de vozes para dar condições de igualdade a todos os setores 

envolvidos. Em ensaio publicado em 2012 para a Página 12, Loreti, De Charras e Lozano 

defendem que:  

 

Los Estados no sólo están obligados a abstenerse de limitar el ejercicio del 

derecho a la comunicación por cualquier medio, sino que además deben 

implementar políticas públicas destinadas a revertir las asimetrías existentes 

en el acceso al debate público. La intervención de los Estados se torna, por lo 

tanto, imprescindible para garantizar un reparto equitativo de los medios y 

reconocer la diversidad de las manifestaciones culturales88. 

 

Para Moraes (2013), são fundamentais legislações e políticas públicas que reconheçam 

a comunicação como direito humano, o que implica em adotar mecanismos democráticos de 

regulação. E a formulação do direito à comunicação está relacionada com a definição de 

políticas públicas e de marcos regulatórios e a discussão gira em torno do papel “do Estado, 

enquanto fomentador de políticas e iniciativas de apropriação das tecnologias disponíveis para 

a ocupação de espaços por parte de atores plurais e diversificados” (CABRAL FILHO, 2008, 

p. 246). Para Lima (2011), o avanço da cidadania se dá com a implantação de políticas públicas 

de comunicação, embora não se possa reduzir o direito à comunicação simplesmente a 

ordenações jurídico-contratuais. 

Pieranti (2017, p. 194) propõe que “o desafio das gestões futuras deveria ser a 

caraterização de várias políticas dessas não sendo próprias de um governo, mas, sim, como de 

Estado”. Há de se levar em consideração que as leis que regem a comunicação de interesse 

público não deveriam ser propostas como de cunho governamental. E para que se tornem 

políticas de Estado, com foco na atuação do interesse público, é necessário forte envolvimento 

dos atores que têm interesse no bem público – nisso envolve o próprio Estado, o setor 

empresarial e a sociedade civil, às vezes com interesses conflituosos e heterogêneos – para que 

possam regulamentar e fiscalizar sua aplicação.  

Isso se torna necessário para garantir que haja continuidade de pensamento, 

independente do viés ideológico do governo que esteja no comando em determinado momento. 

Moraes (2011, p. 163) acredita que “além de leis que impeçam práticas monopolistas, uma nova 

                                                 

88 Disponível em: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-206213-2012-10-24.html 



 

160 

feição dos sistemas de comunicação depende de políticas públicas consistentes, debatidas e 

formuladas em sintonia com as aspirações de segmentos reivindicantes da sociedade civil”. 

Um resumo do que será tratado nessa seção está compreendido na percepção de Loreti, 

De Charras e Lozano (2017) que defendem que a aprovação da lei outorga um novo marco de 

transformações em seu texto e redefine horizontes de expectativas, mas que depende ainda de 

outros fatores: “la voluntad política y pericia de quienes detengan las mayores 

responsabilidades en la gestión pública; pero también, y sobre todo, de una serie de precisas 

garantias institucionales, presupuestarias, técnicas y jurídicas que muchas veces los exceden” 

(LORETI; DE CHARRAS; LOZANO, 2017, p. 46). Serão pontuados, em seguida, alguns 

desses fatores. 

 

4.3.1 - Política e correlação de forças 

 

As políticas de comunicação não são totalmente formuladas pelo Estado, mas são 

produto das relações entre atores estatais e sociais (SEGURA, 2018). Loreti e Lozano (2015) 

dizem que a Lei de Meios trouxe uma mudança de paradigma ao promover a participação de 

diferentes atores na prestação de serviços de comunicação, mesmo mantendo a condição do 

setor comercial de seguir sendo economicamente viável.  

Os autores lançam uma indagação que põe em dúvida, em matéria de políticas de 

comunicação, se a competência é uma variável a se levar em conta na hora de pensar em 

indústrias dos meios, na relação do papel do Estado como regulador da concentração da 

propriedade dos meios: “si cabe o no sancionar regulaciones específicas respecto del control de 

los oligopólios y monopólios en la comunicación o si estos deben estar sujetos a reglas 

generales de defensa de la competencia” (LORETI; LOZANO, 2015, p. 172). Defesa da 

competência, nesse caso, diz respeito a preservar o funcionamento competitivo do mercado de 

forma a melhorar o seu funcionamento e procurar que seus objetivos cheguem ao conjunto da 

sociedade, o que entendemos ser muito próximo dos anseios políticos neoliberais ao qual temos 

tratado ao longo dessa pesquisa.  

No Brasil há ainda a peculiaridade de as relações além-familiares mostrarem um 

universo de construção de alianças fortemente arraigadas de poder para quem concentra 

esforços na manutenção de oligopólios midiáticos. A expressão “toma lá, dá cá” parece caber 

muito bem no contexto da comunicação nas negociações que compreende o espectro 

eletromagnético.  
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Para Aires e Santos (2017), a centralização do controle dos meios de comunicação na 

esfera federal constitui moeda de governo na barganha pelos favores desejados. As autoras 

trazem uma outra perspectiva de análise quando buscam a interconexão entre o sistema 

midiático e o sistema político, no qual visualizam as políticas de comunicação como o “campo 

em disputa por atores políticos e privados e o campo de prática das suas dinâmicas usualmente 

assimétricas, de poder e negociação” (AIRES; SANTOS, 2017, p. 16).  

Lima (2011) recorda que concessões públicas, sejam para fins comerciais ou 

comunitários, só se completam após um decreto legislativo assinado pelo chefe desse poder. 

Até mesmo no que diz respeito à atividade de outorgas de rádios comunitárias no Brasil, ele diz 

que “já no início do processo de obtenção da outorga no Ministério das Comunicações fica 

claro que a existência de um ‘padrinho político’ é determinante não só para a aprovação do 

pedido como para a sua velocidade de tramitação” (LIMA, 2011, p. 141). Vale lembrar que 

rádios comunitárias, no Brasil, são regidas pela limitada e restringida lei 9.612, de 1998. 

O enfrentamento dos principais grupos de meios nos distintos governos latino-

americanos, entre eles Brasil e Argentina, têm como característica comum a resistência dos 

grandes conglomerados em revisar as condições com que exploram as licenças audiovisuais 

(BECERRA, 1999). E esse cenário não é recente, recordando que a pressão sobre os congressos 

nacionais também é forte, a exemplo da Argentina que, desde o regresso do sistema 

democrático, em 1983, foram apresentados mais de 37 projetos na Câmara dos Deputados e no 

Senado, sendo nove deles para debater a criação de uma nova lei. “Ningún proyecto contó con 

la aprobación de una câmara, lo cual nos lleva a interrogarnos sobre la solidez institucional de 

nuestro país en este sentido” (GARAT; GIMÉNEZ; IMPOSTI, 2008, p. 39).  

Em relação ao processo que se desenvolveu na Argentina, Pieranti considera que o país 

conseguiu superar uma legislação que era dura e pesada, que alcançou um nível de privatização 

que o Brasil não havia conseguido chegar: “costumo dizer que o ritmo tradicional deles é o 

tango, aquela coisa sofrida, dura; e o nosso é o samba, que é mais de coesão social, levada no 

diálogo; e isso reflete nas políticas de comunicação de lá e cá” (PIERANTI, entrevista realizada 

em 2020). Claro que isso se refere ao momento anterior à sanção da Lei de Meios porque o 

cenário posterior se modificou profundamente, inclusive na percepção de como os dois países 

conseguiram desenvolver em relação a essa questão. 

A experiência da Lei de Meios, de acordo com Mastrini e Santos (2010, p. 1) 

demonstrou que é “possível regular a comunicação combinando interesses de todos os setores: 

o próprio Estado, o setor empresarial e a sociedade civil”. No caso do Brasil, Caballero e Castro 

(2017) acreditam que o novo marco regulatório, demandado por movimentos sociais, não 



 

162 

aconteceu devido aos altos custos políticos que representava desde para o primeiro governo 

Lula, mostrando um caso omisso às demandas das organizações sociais, possivelmente porque 

as grandes corporações midiáticas limitaram tal propósito.  

Por outro lado, Moraes (2011) compreende que são as reivindicações de entidades 

comunitárias e movimentos sociais que conseguem se transformar em proposições 

governamentais, podendo adequar-se em forma de políticas, fato que, para Cabral Filho (2008) 

torna-se necessário que a sociedade reivindique a construção de espaços de gestão conjunta 

com o Estado para que isso aconteça. 

Segura (2018) aponta que um dos fatores importantes para alcançar sucesso em termos 

de mudanças frente ao Estado é a força política para fazer reformas, o que pode demandar a 

necessidade de controle da maioria no Congresso. Em conferência no Rio de Janeiro, em 2018, 

sobre a participação de todos os atores envolvidos, ela acredita que: 

 

El compromiso de la sociedad civil no es suficiente para que los cambios 

sucedan. Es decir que mismo que la sociedad civil haya participado en estas 

reformas no garantizó que ellas tuvieran la orientación que tuvieron. El marco 

interpretativo en el cual se formularon y sin la sociedad civil, a mi juicio, es 

muy difícil que hayamos tenido las reformas progresistas que hemos tenido 

efectivamente. Pero, con la sociedad civil sola no alcanza. Es necesario la 

alianza estratégica con el apoyo de algunas de las élites poderosas, sobre todo 

dentro del Estado (SEGURA, 2018, informação verbal)89. 

 

Em alguns casos, como no Brasil, as condições políticas não eram adequadas para 

aprovar reformas porque os movimentos de demandas progressistas não controlavam a maioria 

no Congresso (SEGURA; WAISBORD, 2018). Além disso, para que as mudanças atinjam os 

grandes conglomerados, é necessário que exista uma divisão entre estes e o governo.  

Por outro lado, a divisão não foi o suficiente para garantir que a lei se mantivesse com 

as mesmas características iniciais: “El nuevo gobierno cambia el objetivo de la política estatal: 

en lugar de adecuar los grupos a la ley, adecua la ley a la estructura y necesidades de los 

principales grupos” (BECERRA, 2017, p. 149). E para contestar essa aproximação com o 

mercado, Villamayor (2011, p. 151) adverte que “las leyes no pueden concebirse como 

herramientas de consolidación de poderes sino más bien como instrumentos de defensa de los 

sectores más vulnerables que reclaman por sus derechos”.  

 

                                                 

89 Comunicação feita por Maria Soledad Segura durante o IV Encontro do Emerge, na Fundação Casa de Rui 

Barbosa, em Outubro de 2018 
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4.3.2 - Vontade política dos governantes 

Para se trabalhar os princípios de desmonopolização, democratização do sistema 

mediático e promoção do pluralismo e da diversidade, Loreti e Lozano (2015) apontam algumas 

soluções: 

 

Hacen falta al menos tres elementos: voluntad política, herramientas 

adecuadas de regulación y respaldo de una sociedad que asuma que estas 

acciones redundan en beneficio del interés general. Estos tres pilares 

representan apenas un punto de partida a partir del cual poner en movimiento 

a los diversos actores para abordar los desafíos que ya se plantean para los 

años por venir (LORETI; LOZANO, 2015, p. 268). 

 

Prova do primeiro desses três elementos é quando Pieranti (2020) analisa que o governo 

Dilma, com todas as possibilidades que tinha de seguir com a proposta do marco regulatório, 

não conseguiu avançar e justifica com a seguinte percepção: “é o somatório de falta de visão 

estratégica, no primeiro momento, para todos os governos; e quando alguns governos caíram 

em si e perceberam a centralidade do debate, já era tarde demais” (PIERANTI, entrevista 

realizada em 2020).  

Murilo Cezar Ramos (2017) recorda que Dilma Rousseff, em entrevista à Folha de São 

Paulo em 2014, foi questionada sobre a intenção do governo de discutir o tema de regulação 

econômica dos meios e a presidente afirmou que aconteceria no segundo semestre de 2015. E 

que, mesmo estando com um anteprojeto em mãos, entendia que era necessária uma ampla 

discussão por meio de consultas públicas com a sociedade e reuniões com grupos de interesse. 

Porém isso não aconteceu. Foi a crise do Mensalão que Ramos (2017) considera que tenha 

levado Lula a criar a EBC, numa espécie de vingança contra a radiodifusão comercial 

(RAMOS, 2017), conforme mostrado no capítulo 2.  

 No mesmo ensaio em que Ramos questiona por que os dirigentes do PT, que atribuem 

aos meios monopolistas o papel determinante da derrota eleitoral da fórmula do partido, não 

terem conseguido apresentar à sociedade brasileira um projeto de democratização da 

comunicação no Brasil, com novo marco regulatório e normativo, o autor chega à conclusão de 

que não faltaram oportunidades para Lula e Dilma, porém preferiram se basear na estratégia 

que o partido optou pela reforma gradual e pacto conservador (SINGER, 2012), e o não avanço 

em matéria de políticas de comunicação tenha sido por privilegiar esse compromisso. 

Para Bolaño (2007), o governo Lula perdeu a oportunidade de promover a 

democratização da comunicação social, mostrando-se submisso aos interesses do empresariado 

do setor, fazendo concessões à direita e propiciando a despolitização do debate em relação ao 
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tema. Por outro lado, Pieranti, em entrevista para essa pesquisa, recorda sobre declarações do 

então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que anunciava que o Congresso 

não trataria do tema de regulação dos meios e que se chegasse algum projeto de lei, esse seria 

rejeitado. “Já havia ali, isso já na virada do segundo governo Dilma, um comportamento claro 

e refratário do Congresso e uma situação política cada vez pior em relação esse tema” 

(PIERANTI, entrevista realizada em 2020).  

Para Geraldes et al (2012), faltou interesse político dos poderes executivo e legislativo 

de promover mudanças no cenário brasileiro de radiodifusão, apesar da ação que os 

movimentos sociais empreendem para a democratização das comunicações, fazendo todos 

“reféns de um arcaico e oportunista discurso empresarial que desqualifica toda iniciativa de 

reforma legal da radiodifusão como ameaça à liberdade de expressão e retorno da censura” 

(GERALDES ET AL, 2012, p. 252). 

Quando questionado sobre o comportamento do Congresso argentino que aprovou a Lei 

de Meios, mas que deixou passar as modificações realizadas por Macri à base de decretos e sem 

muitas resistências por parte dos atores políticos, Damián Loreti responde que houve mudança 

na composição do Congresso entre o momento de sanção da lei (2009) e a emissão dos decretos 

presidenciais (2015), o que facilitou que as mudanças ocorressem conforme novas orientações 

políticas e favorecidas pelo desgaste do tema, especialmente após o longo prazo de 

judicialização da lei. Isso tornou o processo mais cansativo, além da energia dispendida no 

período de discussão e sanção da lei ter sido maior em relação ao período de implantação. 

Atuando na condição de gestor e integrante da equipe do Ministério das Comunicações 

no governo Dilma, Octavio Pieranti diz que esse era um Ministério mal gerido e que, a despeito 

de um cenário que ele classifica como extremamente adverso, os projetos foram desenvolvidos 

dentro das capacidades, justificando que “a sociedade brasileira, os empresários e entidades 

sem fins lucrativos que querem executar os serviços de radiodifusão não têm culpa da situação 

do Ministério, então a gente não pode restringir o acesso a novos atores nesse mercado” 

(PIERANTI, entrevista realizada em 2020).  

Para ele, os planos nacionais de outorga são elementos estruturantes decisivos e que, se 

tivessem tido sequência, atualmente o Brasil viveria um outro cenário em relação a esse setor. 

“Em três anos nunca se fez nada parecido antes, nunca se fez nada parecido depois, e 

provavelmente nunca se fará nada parecido depois de hoje” (PIERANTI, entrevista realizada 

em 2020), referindo-se ao cenário positivo que o Ministério da Comunicação tinha no governo 

Dilma. 
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Em relação às possibilidades de mudanças de normativas no que diz respeito à 

radiodifusão pública na Argentina até a chegada de Cristina Kirchner à presidência da Nação, 

“os distintos governos não puderam, não souberam ou não quiseram” (BULLA, 2011, p. 94). 

Renata Mielli, que preside o FNDC, diz a respeito do que faltou para o caso brasileiro que não 

conseguiu chegar ao patamar das conquistas da Argentina com a criação de uma Lei de Meios 

à moda brasileira: 

 

Acho que a diferença fundamental, o que faltou no caso brasileiro, foi a 

decisão política do Estado, do governo. O governo Kirchner assumiu 

politicamente a decisão de encaminhar o debate e de encaminhar uma proposta 

legislativa que mudasse a legislação dos meios de comunicação na Argentina. 

Então houve uma decisão política a partir de todo movimento que foi feito 

pela sociedade e esse movimento encontrou eco e adesão por parte do governo 

que encampou, assumiu o debate político. No Brasil, o governo Lula e o 

governo Dilma nunca assumiram essa agenda (MIELLI, entrevista realizada 

em 2020).  

  

Natalia Vinelli concorda com essa hipótese, afirmando que Cristina Kirchner teve 

vontade política e coragem de enfrentar o grupo Clarín, mas que os resultados ficaram ao meio 

do caminho por não aplicar a fundo o que previa a lei. Quando ela compara com o que aconteceu 

no Brasil, acredita que não houve essa vontade política: 

 

Evidentemente en esa falta de voluntad política, probablemente hubo una 

expectativa de poder negociar con esos sectores, pero se terminaron en la 

destitución de Dilma. Ahora, en Bolsonaro, digamos, como emergente, el peor 

emergente de toda esa situación (...) todos los sectores del poder, y los que no 

tenemos poder, pero nos organizamos en la calle y construimos poder popular, 

todos tenemos que estar movilizados. O sea, tratamos de instalar nuestros 

temas y lograr alcanzar nuestras demandas. Ahora, los grupos poderosos están 

haciendo lobby de manera permanente, y dentro de ellos, los grupos de medios 

parecen que tienen una oportunidad total, y ningún presidente o presidenta se 

anima (VINELLI, entrevista realizada em 2019).  

 

4.3.3 - Fragilidade das leis 

Nenhum governo democrático que venha a destinar importância à política de direitos 

humanos pode avançar em termos de radiodifusão sem que se mude a lei a ela correspondente 

(MASTRINI ET AL, 2005). Por outro lado, muitos autores concordam que definir uma política 

é muito mais do que sancioná-la em forma de lei, situação que muitos países nem mesmo têm 

alcançado nos últimos anos na história recente das políticas de comunicação no continente. Para 

Loreti, “las leyes, por sí, no implican un cambio de escenario; implican el acondicionamiento 
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de las condiciones jurídicas que antes impedian plantearse el escenario. Después, esse debe ir 

acompañado de políticas” (LORETI, entrevista realizada em 2019). 

A construção de um processo democrático em torno da comunicação não se esgota na 

sanção da norma, mas que deve formar parte de uma concepção cultural que transcenda as 

melhores práticas (POSTOLSKY, 2010). Segundo esse autor:  

 

Ello no quita la centralidad de una política de Estado que permita la 

consolidación de un sistema público no gubernamental y de un sector social 

no comercial que comprenda a los ciudadanos como activos partícipes de la 

comunicación audiovisual. Así, la eficacia de la ley está por verse. Inserta en 

el conflicto entre la política con su capacidade de intervención a través de la 

regulación, y el lugar de los medios como fundamental factor de articulador 

de la fracción conservadora (POSTOLSKY, 2010, p. 150).  

 

Washington Uranga (2005) faz uma provocação ao analisar o cenário em que ocorre 

baixa percepção das pessoas de entender que uma política de comunicação não atenda ao 

coletivo, a partir da escuta e participação de atores plurais e diversos, às vezes dando a 

impressão de que não existem as tais políticas. E assim define:  

 

Las políticas de comunicación se constituyen por el conjunto de decisiones 

que van perfilando la conformación de las industrias culturales, la estructura 

económica que las sustenta y los modos de participación de los actores 

sociales y de la ciudadanía. Luego se convalidan las normas (URANGA, 

2005, p. 8). 

  

Importante perceber a crítica levantada por Mastrini et al (2005) de entender que um 

processo regulatório democrático não pode ser feito pela convalidação legal através de decretos 

ou medidas provisórias que possam vulnerar as leis, ao lado de outras questões sobre as quais 

já foram tocadas em outros momentos desta pesquisa como o não cumprimento da lei em 

determinados pontos; e a formação de organismos de controle de caráter centralista e 

dependente do executivo, que acabam impedindo avanços em termos democráticos.  

Convidado a refletir sobre a questão levantada por Becerra (2017): “desde cuándo un 

decreto es más efectivo para construir legitimidade que una ley?”, Damián Loreti responde da 

seguinte forma: “nunca, sobre todo cuando es un DNU [Decreto de Necesidad y Urgencia], que 

es inconstitucional por el modo y por el contenido, porque el Sistema Interamericano dice que 

la regulación de los medios de comunicación se debe hacer por ley formal” (LORETI, entrevista 

realizada em 2019). 

A desqualificação e crítica à fragilidade normativa é também analisada por Ramos 

(2015) que considerada uma virtude a lei de criação a EBC ter prevista a existência de um 
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Conselho Curador para assegurar a autonomia política, administrativa e financeira, porém cujo 

modelo institucional não se sustentou e, por isso, o autor conclui que “entre vícios e virtudes 

normativas, o modelo institucional da EBC ostenta muito mais estes do que aqueles” (RAMOS, 

2015, p. 22). Assim ele defende sua posição a respeito da EBC e sobre sua expectativa de futuro 

da proposta: 

 

A virtude da simples existência, por mais relevante que seja, não pode abafar 

o debate sobre os eventuais vícios que ameacem aquela que deve ser a essência 

de uma radiodifusão não comercial de serviço público: a sua autonomia (...) 

É, pois, chegada a hora, acredito, de se encarar de novo o desafio de 

reescrever, política e normativamente, a história da autonomia da EBC, com 

a consciência de que essa história não passa por tentar enquadrar a 

radiodifusão de serviço público não comercial no modelo superado receitado 

pela Constituição Federal, de uma suposta, porque impossível, 

complementaridade entre os (sic) sistemas privado, público e estatal 

(RAMOS, 2015, pp. 22-23). 

 

A intensa judicialização da Lei de Meios faz Santiago Marino et al (2016) a afirmarem 

que a lei é letra morta, que se insere numa tradição de regulação que historicamente beneficia 

os interesses privados-comerciais. Por isso ele afirma que não basta apenas que ela esteja em 

plena vigência e implementação “sino revisión o reglas complementarias que completen un 

proceso y permitan garantizar condiciones democráticas en el acceso a los medios, eses actores 

políticos y económicos clave de la actualidad, y en constante mutación” (MARINO ET AL, 

2016, p. 36). 

 Para Laurindo Leal Filho, em conferência ocorrida em agosto de 2020, ele lembra que 

a Constituição de 1988 foi a primeira do Brasil a abrir um capítulo para a comunicação social, 

o que ele considera um avanço:  

 

Os artigos são muito bons do ponto de vista da necessidade da democratização 

da comunicação. O problema é que eles nunca foram regulamentados. Se nós 

avançássemos na regulamentação, nas leis infraconstitucionais dando a 

possibilidade de os artigos serem realmente aplicados, nós teríamos avançado 

muito sem grandes traumas na sociedade, inclusive resolvendo, ou tentando 

resolver, esse problema do público e do estatal na lei infraconstitucional90. 

 

 Por outro lado, Pieranti (2018) recorda que à EBC foi reservado o duplo papel de prestar 

serviços ao governo (função da comunicação institucional) e gerir emissoras de natureza 

pública, o que acabou, segundo o autor, a ter “um quadro propício ao discurso de guerra dos 

adversários da comunicação pública, desqualificando o projeto, acusando-o de servir aos 

                                                 

90 https://www.youtube.com/watch?v=sbKAXziRG4E 

https://www.youtube.com/watch?v=sbKAXziRG4E
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propósitos continuístas do governo do momento e do partido no poder” (PIERANTI, 2018, p. 

11). Ele analisa que o governo Lula compreendeu bem a questão, porém não foi fácil convencer 

os demais atores envolvidos: 

 

A energia gasta na criação da EBC foi gigantesca e os nomes que vieram para 

esse projeto eram de relevância nacional. Para o Congresso isso nunca ficou 

muito claro. Mesmo para a situação naquele momento, e a oposição hoje, parte 

dos parlamentares também não conseguiam entender que comunicação 

pública é uma comunicação independente, não é uma comunicação de 

governo (PIERANTI, entrevista realizada em 2020).  

 

Badillo (2015, apud Zalo, 2017) diz que a onda de mudanças políticas no início dos 

anos 2000 na América Latina marcou um conjunto que coincidiu com a crítica ao 

neoliberalismo, a revalorização do papel do Estado, os esforços contra a desigualdade, a 

renovação ou releitura da democracia e a referência à sociedade civil e que também favoreceram 

ao desenvolvimento de diferentes políticas de comunicação. Em todos os casos, o autor defende 

que “la regulación básica ha sido condición necesaria pero no suficiente, puesto que las leyes, 

decretos y normativas de desarrollo y aplicación, y a falta de una presión permanente de 

movimientos, académicos y sectores culturales, han tenido con carácter bastante general” 

(ZALO, 2017, p. 79). 

Por outro lado, Segura e Waisbord (2018) entendem que, apesar dos problemas naturais 

que envolvem a questão, “movimentos de mídia alcançaram objetivos importantes, a saber: 

aprovar legislação em princípios baseados em direitos, revogar leis que reprimem dissidentes e 

perpetuam desigualdades na comunicação pública e integram a participação dos cidadãos na 

formulação de políticas” (SEGURA; WAISBORD, 2018, p. 102, tradução livre pelo autor91). 

Dando continuidade às oportunidades que tivemos de participar em conferências, 

especialmente ligadas ao grupo de pesquisa de Economia Política da Comunicação e da Cultura 

(EPCC), no Rio de Janeiro, Cesar Bolaño disse, em 2018, que a lei não tem capacidade de 

mudar o mundo: “vem na forma de acordos e não são suficientes para manter a comunicação 

como um projeto de Estado. No Brasil não fracassou porque não aconteceu. Na América Latina, 

quando os neoliberais retomaram o poder, deu problema” (BOLAÑO, 2018, informação 

verbal92).  

                                                 

91 Do original: media movements have achieved important goals, namely, passing legislation grounded in rights-

based principles, repealing laws that stifle dissent and perpetuate inequalities in public communication, and 

integrating citizen participation in policy-making. 
92 Comunicação feita por Cesar Bolaño durante o IV Colóquio de Economia Política da Comunicação e da 

Cultura, em Maio de 2018, no Rio de Janeiro.  
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 Em relação à Argentina, Piconne diz que “el gran triunfo de la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual es el de haber establecido un piso que ningún gobierno 

(democrático) podrá derogar” (PICONNE, 2015, p. 84). Neste caso, a lei aconteceu de fato, 

mas não foi o suficiente para que possa ter dado continuidade frente ao novo governo neoliberal, 

fato que Bolaño (2017) defende em seu ponto de vista a este respeito: 

 

A legislação, na verdade, nada mais é do que a formalização de um 

determinado consenso social, que retrata a posição relativa dos diferentes 

atores na estrutura hegemônica da sociedade num dado momento e cuja 

validade não se prolonga no tempo de acordo com prolongamento da 

estabilidade daquela estrutura (BOLAÑO, 2017, p. 7). 

 

No entanto, Natalia Vinelli reforça que a Lei de Meios sofreu mudanças porque vários 

de seus artigos foram revogados, fazendo com que a ferramenta normativa tenha sido diferente, 

favorecendo a não aplicação de maneira efetiva, levando-a a perceber que o problema não é 

somente a mudança de governo, “sino que es un sector de las clases dominantes que tienen una 

capacidad de lobby que es fenomenal y esto hace que se le condonen deudas, que pague menos 

impuestos, que haya un montón de medidas que favorecen el desarrollo de esa industria” 

(VINELLI, entrevista realizada em 2019). 

Loreti, De Charras e Lozano (2017) defendem que as mudanças ocorridas por meio de 

decretos contradizem os padrões fixados pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E 

reforçam que a Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) afirma, em seu informe do ano de 2009, que a regulação sobre radiodifusão 

“en tanto puede implicar una limitación al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, debe 

estar estabelecida en forma previa y de manera expressa, taxativa, precisa y clara en una ley, 

tanto en el sentido formal como material” (LORETI; DE CHARRAS; LOZANO, 2017, p. 48). 

A preocupação com o ordenamento jurídico também está presente nas observações de 

Caballero e Castro (2017): 

 

Más allá de los alcances estructurales o de arquitectura institucional del marco 

normativo, la concreción de un ordenamiento jurídico específico para regular 

y promover el Derecho a la Comunicación ha sido, en todo momento, una 

arena política de disputa, en la que persisten resistencias a los procesos de 

reformas, por más justificados y pertinentes que sean (CABALLERO; 

CASTRO, 2017, p. 26). 

 

Para fechar esse contexto que se refere à fragilidade das leis de comunicação, Piconne 

adverte que “una ley no cambia las relaciones de fuerza de una sociedad, pero, en el caso que 
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nos ocupa, sirvió para desnudar el dispositivo técnico, económico y político que tiene, en los 

medios, el más sofisticado escenario de relaciones de poder” (PICONNE, 2015, p. 11) 

Como podemos notar, a vontade política é questão recorrente na literatura sobre o tema 

aqui estudado, como também nas narrativas dos entrevistados e no que foi observado na 

participação em conferências. Comparando os dois governos progressistas que fizeram ou 

poderiam fazer mudanças estruturantes na comunicação nos dois países, vimos que Cristina 

Kirchner teve a ousadia a encampar a Lei de Meios em pleno período eleitoral, momento 

sensível para tratar desse tema. Já o presidente Lula se esquivou dos compromissos 

anteriormente assumidos de mexer no que parecia ser um grande problema para manter a 

coalizão no seu governo – e essa questão também não teve prosseguimento por parte de Dilma 

Rousseff – não aproveitando a janela de oportunidades na qual muitos países da América Latina 

encamparam suas propostas progressistas.  

E a fragilidade das leis é parte desse processo de percepção política de que os cenários 

podem mudar de acordo com o interesse de quem está no poder, aproveitando as brechas que 

as normativas favorecem. Por outro lado, ainda ocorrem manobras que os poderes – sejam eles 

o executivo, o legislativo e o judiciário, de forma individual ou conjunta – travam em relação a 

um tema igualmente frágil, que é a área de comunicação. 
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Considerações finais 

  

A comunicação orientada ao interesse público, seja no caso de uma emissora pública ou 

de meios comunitários, como pudemos ver ao longo das últimas páginas, envolve a percepção 

de direito humano à comunicação e o fortalecimento da cidadania, buscando proporcionar um 

cenário que represente mais diversidade e pluralidade de vozes. O tema já é complexo por sua 

natureza e para manter uma espécie de equilíbrio há a necessidade de regulação por parte do 

Estado “como condição essencial para a democracia e mecanismo garantidor de justiça social” 

(STEVANIM, 2011, p. 10), a fim de efetivar essa função pública da comunicação.  

Nessa pesquisa procuramos relacionar o tema a acontecimentos recentes ocorridos entre 

2015 e 2019 nos dois países aos quais nos propomos a analisar: o Brasil e a Argentina. Também 

procuramos provar que houve um processo de desmonte das políticas analisadas, considerando 

as questões apresentadas ao longo dos capítulos anteriores, ao analisar impactos sobre as 

categorias que estão relacionadas às dimensões econômicas, sociais e políticas. Por fim, 

tratamos das fragilidades das leis que não conseguem garantir a estabilidade das conquistas para 

o fortalecimento das políticas públicas de comunicação.   

Compreendendo a distinção dos sistemas de comunicação e entendendo que as 

legislações dos dois países não adotam os mesmos parâmetros para que a comparação fosse 

imediata, optamos pela ideia de centralizar a análise numa comunicação de interesse público. 

E com isso, chegamos à percepção de que o tema estava relacionado à EBC, no Brasil, e aos 

veículos privados sem fins lucrativos, na Argentina. Começou aí a comparação entre possíveis 

desiguais.  

Tanto antes e posterior a esse momento, surgiu o questionamento relacionado a: por que 

não comparar os meios públicos nos dois países, buscando, assim, relacionar a atuação das TVs 

públicas? Porém na Argentina o termo público está relacionado ao sistema estatal. E, por outro 

lado: por que não comparar o desenvolvimento dos veículos comunitários e alternativos nos 

dois países? A questão é que no Brasil a legislação em relação ao tema é muito frágil, às vezes 

omissa, e que não apresentou avanço conforme a demanda e a expectativa que eram necessárias, 

não favorecendo, assim, a análise comparativa. 

Como foi tratado no capítulo 3, tivemos a percepção de que o decreto de Macri não 

havia gerado impactos imediatos para o setor privado sem fins de lucro. Isso também foi 

verificado quando tratamos de fazer a análise documental. Esse ponto levou a pesquisa ao 

entendimento de que, além de perceber os impactos das mudanças nas leis, deveríamos reforçar 
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uma das perguntas iniciais que gerou esse trabalho: “por que essas mudanças ocorrem e por que 

as leis relacionadas à comunicação são tão frágeis?”  

As entrevistas foram fundamentais para a concretização do trabalho, junto com a 

pesquisa bibliográfica de obras de autores brasileiros e argentinos, além de pesquisa documental 

com base na leitura minuciosa das leis. As entrevistas nos proporcionaram a oportunidade de 

ouvir as narrativas de quem desenvolve pesquisa ou vivencia os processos que procurávamos 

registrar. E após a realização delas veio a proposta de não fazer tradução das narrativas dos 

entrevistados (neste caso, em relação à língua espanhola), além dos trechos de textos em forma 

de citação direta, deixando-os que permanecessem na língua original para que não fossem 

perdidas as nuances do discurso oral, questão defendida na introdução desse trabalho. 

Não foi encontrada dificuldade de acesso a fontes da EBC, especialmente pela 

proximidade de uma das sedes da empresa estar localizada na cidade do Rio de Janeiro, 

proporcionando a possibilidade de contato com pessoas que trabalham nos veículos da empresa 

pública. Houve aproximação com dois entrevistados que têm ou tiveram relação direta ao tema: 

Akemi Nitahara e Octavio Pieranti. E foi na tentativa de falar com os meios alternativos na 

Argentina que houve aproximação com pesquisadores que têm ou tiveram relação ao tema dos 

meios comunitários: Néstor Manchini e Natalia Vinelli. 

Como tratado no capítulo 1, é importante ressaltar que a influência neoliberal em várias 

áreas da política e economia não atingiu apenas esses dois países, pois a tendência se alastrou 

pelo sul do continente e “parecia que a onda progressista cedia a uma ressaca reacionária” 

(SANTOS, 2018, p. 11). E aí surgiu uma percepção que ajudou a fundamentar o direcionamento 

da pesquisa: em ambos os países, a comunicação se tornou um ponto frágil, com modificações 

nas normativas que ocorreram praticamente logo após as mudanças de governo, quando Michel 

Temer e Maurício Macri assumiram o poder.  

Os capítulos 2 e 3 nos mostraram que esses novos líderes do Poder Executivo fizeram 

mudanças com perícia muito parecidas, à base de decreto ou de medida provisória. Elas 

ocorreram como seguindo praticamente um mesmo modelo e, em ambos os casos, não se tocou 

na ferida da concentração dos meios para não iniciar uma “pelea” com os de caráter comercial. 

No entanto, tocaram profundamente na estrutura do que anteriormente foi conquistado por 

veículos de interesse público, com as iniciativas que tiveram início no ano de 2009.  

Aqui, recordamos também as diferenças existentes, pois enquanto na Argentina houve 

grande movimento popular para alcançar a concepção da Lei de Meios, no Brasil a 1ª Confecom 

não teve todo o resultado esperado e a EBC foi concebida como a ideia de um homem só. 

Porém, uma semelhança: como ambas as iniciativas ocorreram em momentos muito próximos, 
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esse fato nos levou a compreender que a comunicação pareceu ser uma pauta atraente para os 

governos de signo progressista.  

Mais um ponto em comum entre os dois países foi o enfrentamento que os grupos de 

comunicação de caráter comercial passaram a travar com esses governos, porém de forma mais 

tímida no Brasil, pois a TV pública não se consolidou como efetiva ação de resposta de 

enfrentamento com os conglomerados frente às investidas que ocorreram a partir da crise do 

Mensalão.  

A resposta de Kirchner também se deu em função de uma crise: no caso da Argentina, 

em relação a de impostos sobre a exportação de grãos. O efeito da Lei de Meios sobre os 

veículos privados com fins de lucro levou a um longo processo de judicialização da lei, 

mostrando o poder que a mídia comercial exerce de maneira sistemática, sempre presente, para 

inibir ou rejeitar projetos que contradigam os seus interesses. 

O período que seguiu foi de desmonte das políticas de comunicação, como pudemos 

verificar com base nas categorias levantadas após análise crítica documental, que tiveram 

reflexos a partir do decreto de Macri e da medida provisória de Temer, ambos documentos 

criteriosamente comentados nos capítulos anteriores. O trabalho foi realizado a partir da 

colocação dos documentos lado a lado e observando as mudanças realizadas na lei que trariam 

a percepção de que a comunicação de interesse público e as políticas dali derivadas mostravam 

estar em processo de desmonte. E quando não se tratou, especificamente, de interferência na 

forma de lei, ocorreu por questões da própria regulação do setor, muitas vezes ligados à 

influência política e centralização do tema no poder executivo.  

E uma outra percepção: em ambos os casos houve convalidação pelo poder legislativo 

dos dois países, reforçando a hipótese, então, de que as políticas de Estado, no que dizem 

respeito à comunicação, se tornavam frágeis e não tiveram força para se sustentar, questão que 

também foi tratada no último capítulo dessa pesquisa, cuja proposta foi de fazer um apanhado 

dos reflexos que essas políticas neoliberais representaram para esses dois países. 

Passado o período de eleições em 2017 no Brasil e 2019 na Argentina, houve uma 

questão que, inicialmente, foge do padrão que até então estava se mostrando comum em termos 

de tendência política. Na Argentina, a vitória de Alberto Fernández e Cristina Kirchner apontou 

um possível retorno de um governo de características mais progressista. Enquanto isso, no 

Brasil, Jair Bolsonaro pregou, desde sua campanha eleitoral, um discurso muito atrelado à 

prática neoliberal da economia. Mas aí vem o ponto que os tangencia: em ambos os casos a 

comunicação não foi prioridade de pauta de governo, desde o momento em que o tema não 
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aparecia nas campanhas eleitorais, e ambos os presidentes apresentavam a perspectiva de apoiar 

uma menor regulação e interferência do Estado.  

O primeiro disse que a Lei de Meios era desnecessária e que foi um erro, porque o 

mercado tende à autorregulação; o segundo ameaçou, desde a época de campanha eleitoral, que 

iria privatizar a EBC, que não trataria da regulação da mídia em seu governo e, por último, 

mostrou forte capacidade de interferência política sobre a atividade pública, promovendo a 

fusão dos dois canais (mesclando a missão pública com a de comunicação institucional de 

governo) e usando a máquina pública, inclusive, para disseminar imagens de patrocínio pessoal, 

como o episódio recente em que o comentarista da TV Brasil faz referência à presença do 

presidente da República numa transmissão ao vivo de uma partida de futebol da seleção 

brasileira93.  

O que fortemente muda de cenário quando comparamos os dois países é que a Lei de 

Meios teve forte participação popular e foi construída mediante lei formal, amplamente 

discutida no Congresso da Nação. A discussão de um novo marco regulatório no Brasil foi uma 

questão abandonada por falta de coragem política de dirigentes do Partido dos Trabalhadores 

para enfrentar os meios comerciais, lembrando que estes últimos se ausentaram das discussões 

sobre o tema de democratização da comunicação quando convidados a participar da 1ª 

Conferência Nacional de Comunicação94. 

O direito à comunicação ainda é uma demanda legítima, porém, num cenário de 

economia neoliberal que exige reformas estruturantes para os dois países, como a da 

previdência e a administrativa no Brasil e a estabilização da moeda na Argentina, só para citar 

alguns deles; a comunicação ficou relegada em segundo plano, quiçá um pouco mais atrás, sem 

atrair o interesse dos governos, a não ser que fosse o de desmantelamento das conquistas 

alcançadas.  

A pesquisa nos levou a verificar que os movimentos sociais continuam em movimento, 

talvez não no mesmo ritmo porque também entendem que o momento é de desgaste, com menor 

poder de incidência para provocar mudanças, porém continuam atuando em algumas frentes. 

Dessa forma, a expressão “matar um leão por dia”, de Renata Mielli, talvez expresse um pouco 

a realidade em que vivem num novo cenário não mais marcado pela importância que os 

                                                 

93 Disponível em: https://extra.globo.com/noticias/brasil/narrador-de-jogo-da-selecao-na-tv-brasil-manda-

abraco-para-bolsonaro-durante-transmissao-repercute-nas-redes-24691910.html 
94 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1401201018.htm 
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governos um dia deram para o tema de democratização da comunicação. Mas Pieranti reforça 

que esse poderá ser o “desafio das gerações futuras”.  

Considerando que os capítulos 2 e 3 são espelhos um do outro em toda a sua estrutura, 

mostrando as ações que inspiraram mudanças nas políticas dos países e, em seguida, retrocessos 

com investidas dos governos neoliberais, terminamos por verificar como o tema tem se 

comportado até o ano de 2019 em cada um dos países, com expectativas nada animadoras para 

o fortalecimento das políticas de comunicação que atenda aos interesses dos cidadãos.  

Reforço que o recorte temporal, limitando-o até 2019, foi necessário mesmo tendo em 

conta que os acontecimentos que levam ao processo de desmonte ainda não cessaram e, talvez, 

perdurem por mais tempo. No Brasil, a ameaça de privatização da EBC é constante, além de 

casos de assédio moral com o corpo técnico concursado. Ao invés de exercer atividade 

relacionada exclusivamente à comunicação de interesse público, os veículos vêm sofrendo 

aparelhamento de viés político na cobertura jornalística, relocando equipes para o 

desenvolvimento de pautas que promovam a difusão do governo, conforme conveniência da 

gestão da empresa. 

Na Argentina, houve uma aparente estabilidade de não avançar e nem de recuar em 

relação ao tema da lei, fazendo com que os grandes conglomerados recuperassem parte de suas 

forças nesse jogo que expressa como um teste de poder que acaba por restabelecer a 

concentração de mercado.  

Havia a possível expectativa de que Cristina Kirchner, retornando ao poder como vice 

na chapa de Alberto Fernández, pudesse tentar reverter esse quadro, mas sua atuação não tem 

sido de protagonismo nem em relação a outros setores importantes para o país, enquanto 

Fernández deixou claro sua posição sobre o tema desde o período de campanha eleitoral e, 

inclusive, antes mesmo, quando era chefe de gabinete no governo de Cristina.  

 No início do capítulo 4, foi provocada a percepção das similaridades das ações políticas 

que provocaram alteração das normas legais, além dos processos de regulação que os países 

desenvolveram. Terminamos por compreender que todas as mudanças foram influenciadas pela 

vontade política dos governantes de ocasião, pela fragilidade das leis que regem a comunicação 

de não se sustentarem como políticas de Estado, a despeito da luta incansável dos movimentos 

sociais de manter a bandeira de defesa da comunicação com um bem público e pela manutenção 

do direito humano à comunicação.  

É fato que a pesquisa não pode parar, especialmente em função da constante ameaça 

que a produção científica também tem sofrido nesse novo cenário. E por isso o tema não se 

esgota aqui, podendo ser tratado sob outras perspectivas em pesquisas futuras que queiram se 
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aventurar por trilhar esse caminho, especialmente o da análise que busca uma comparativa de 

cenários distintos como o que apresentamos.  

Acreditamos que a principal contribuição tenha sido o fato de que, além da verificação 

ponto a ponto das modificações sofridas na lei, esse trabalho tentou trazer a identificação de 

categorias que impactaram especialmente no cerceamento da participação da sociedade civil no 

processo de cogestão da coisa pública. Além disso, a possibilidade de fazer a análise 

comparativa em relação aos dois países e avaliar as dimensões que eles tiveram impacto, sejam 

elas econômicas, sociais e políticas.  

Entre as adversidades do processo de pesquisa, cabe mencionar ter ocorrido problemas 

de saúde do pesquisador o final de 2019, uma crise sanitária de extensão mundial no início de 

2020, fazendo com que as entrevistas programadas para acontecer presencialmente no Brasil 

tivessem que ser transferidas para o meio virtual, no mês de abril. Na Argentina, elas ocorreram 

antes desses momentos de crise, nos meses de agosto e novembro de 2019. 

Houve algumas aprendizagens no decorrer da pesquisa, como percepção de mudança 

em relação a alguns pressupostos. Entre eles a constatação de que a Lei de Meios não reserva 

um terço do espectro para todos os tipos de operadores. Loreti (2011, p. 89) trata a questão da 

seguinte forma: “El único porcentaje que existe estipulado es el de reservar un tercio de las 

legislaciones radioeléctricas de 3 franjas no de 3 tercios”, em relação à não existência de 

garantia de mesma porcentagem para os operadores comerciais e para os públicos estatais na 

Argentina.  

Aqui foi apresentada a trajetória que essa pesquisa traçou e que agora segue seu rumo 

apesar das mudanças que estamos vivendo no Brasil e na Argentina. Entre a luta pela política 

de permanência de uma TV pública e a promoção da diversidade de vozes com o fortalecimento 

de mais meios comunitários, ou entre o samba e o tango como expressões culturais legítimas 

que identificam os dois países, o ideal seria não dispensar nenhuma dessas oportunidades, 

sempre almejando um mundo com mais consciência de seus direitos, percepção de valores em 

prol da cidadania e visão de futuro para as próximas gerações. 
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