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Resumo 
 

O estudo analisa as políticas de comunicação levadas a cabo na Argentina e no 

Brasil, entre os anos 2003 e 20013, com o objetivo de comparar os processos que 

levaram, de um lado, ao debate público e à produção de uma nova legislação que 

tem como principal objetivo enfrentar a concentração midiática, e, de outro, à 

discussão ainda restrita e à manutenção da organização tradicional do sistema de 

comunicações. A partir da observação participante, da análise de documentos e 

da realização de entrevistas, conclui que a mobilização da sociedade civil nos 

dois países foi central para a produção de novas propostas de regulação do setor, 

e aponta a atuação do Executivo, tanto em relação aos grupos empresariais 

quanto aos defensores da democratização da comunicação, como principal 

elemento diferenciador do desenvolvimento de políticas para o setor nos dois 

países elencados para a análise. Do ponto de vista teórico, a fundamentação está 

ancorada na Economia Política da Comunicação, na concepção de Estado 

ampliado e na perspectiva da sociologia crítica do conhecimento.  
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Introdução 
 

Leis defasadas do ponto de vista técnico e político; sistemas de comunicações 

concentrados; grupos da sociedade civil organizados em torno da defesa da 

democratização da comunicação; governos que foram eleitos, nos anos 2000, com 

apoio de movimentos populares e com uma agenda distinta da neoliberal levada a 

cabo nos anos 1990. Elementos comuns a dois dos principais países da América 

Latina, Brasil e Argentina, e que, em que pesem as diferenças sócio-históricas 

existentes entre eles, poderiam ter levado ambos a trilharem caminhos 

semelhantes no que diz respeito ao trato do setor das comunicações. Não 

obstante, enquanto a Argentina aprovou uma lei reconhecida internacionalmente 

por estabelecer mecanismos de combate à concentração midiática, no Brasil, o 

sistema de comunicações segue sem sofrer mudanças substanciais. 

 

Diante desse cenário, esta pesquisa objetiva analisar comparativamente o 

processo de luta pela democratização das comunicações no Brasil e na Argentina. 

Para tanto, traça um panorama da organização do sistema de comunicações em 

ambos os países, localiza os grupos de interesses que atuam nele e a abordagem 

do Estado e, mais especificamente, da sociedade civil e dos governos liderados 

pelo Partido dos Trabalhadores (PT), no Brasil, e pelo Partido Justicialista, na 

Argentina, entre os anos 2003 e 2013. 

  

Para a persecução do objetivo de diferenciar os processos que ocorreram, nos 

últimos anos, nesses locais, baseamo-nos na perspectiva da sociologia crítica do 

conhecimento, a qual reconhece o caráter histórico do objeto de pesquisa e as 

possibilidades de transformação dele a partir da ação humana. Conforme Löwy 

(1994, p. 203), “As visões sociais de mundo, as ideologias e as utopias das 

classes sociais conformam de maneira decisiva – direta ou indiretamente, 



 

consciente ou inconscientemente, explícita ou implicitamente, o processo de 

conhecimento da sociedade”. Assim, a escolha do objeto, a argumentação, a 

pesquisa empírica e mesmo o valor cognitivo do discurso conformam a estrutura 

interna da pesquisa.  

 

Incorporamos procedimentos que permitiram reunir e analisar os dados empíricos. 

O primeiro consiste na revisão de literatura sobre os temas discutidos. Lançamos 

mão da análise de conteúdo da Lei argentina 26.522 e de documentos sobre o 

tema, bem como dos programas de governo apresentados pela coalização de 

partidos que ocupa o Governo Federal, no Brasil, e de propostas da sociedade 

civil de ambos os países sobre a democratização das comunicações.  

 

Ao estudo agregamos elementos advindos da observação participante, que se 

caracteriza pela crítica às metodologias de pesquisa tradicionais nas Ciências 

Sociais, sobretudo no que tange à pretensa objetividade ou neutralidade 

científicas; pois parte da recusa do distanciamento entre sujeito e objeto 

(HAGUETTE, 1992, p. 109). Nesse sentido, colocamo-nos como partícipes de 

parte dos processos de discussão sobre a democratização das comunicações. Em 

Buenos Aires, acompanhamos a aprovação da Lei, em 2009, e o chamado 7D, em 

2012. No Brasil, integramos grupos em defesa do direito à comunicação, 

participamos ativamente da Conferência Nacional de Comunicação e da 

elaboração do Projeto de Lei da Mídia Democrática, dos quais trataremos aqui. 

 
Fundamentação teórica 
 

Embora uma apreciação histórica das forças políticas seja necessária para situar 

os dois países e distingui-los a contento, dados os limites deste trabalho, a análise 

recairá sobre o setor das comunicações, importante por ser “[...] também 



 

marcadamente estrutura econômica e tem um forte papel estruturante da política e 

da sociabilidade contemporânea. Porém, é mais do que isso: é um setor de ponta 

(núcleo decisivo, para usar um termo gramsciano) da própria atividade 

econômica.” (ALMEIDA, 2009, p. 10). 

  

Ao longo dos anos 90, o predomínio da lógica neoliberal na organização dos 

mercados e a globalização, para a qual contribuem as tecnologias de informação e 

comunicação, intensificaram o processo de concentração do setor. 

 

As transformações provenientes da tecnologia e da 

transnacionalização tornaram possível a transmissão via 

satélite, superando fronteiras e ampliando o raio de sua 

abrangência. Já a globalização, tal como foi imposta pelas 

normas do FMI, o BM e a OMC, obrigou aos Estados a 

reduzir investimentos, cortar subsídios e privatizar suas 

companhias e serviços. Assim, os serviços públicos de rádio 

e televisão, tradicionalmente beneficiados pela ajuda do 

poder público, sofreram cortes "inevitáveis" abrindo o espaço 

para a ação da iniciativa privada. (VICENTE, 2006, p. 07) 

 

No caso da América Latina, historicamente, os meios pertencem aos grupos 

dominantes de cada país e região. São grupos que possuem não apenas o 

poderio econômico, mas também o político, usado para manter o controle dos 

meios frente às propostas de democratização e às ameaças de concorrentes 

(SANTOS, 2007). A maioria dos países latino-americanos adotou um sistema 

essencialmente privado. Mesmo naqueles com  participação estatal na ocupação 

do espectro, como a Argentina, o que vemos hoje é a hegemonia do setor privado 

nas comunicações. Um modelo que passou a ser questionado com a ascensão de 



 

governos com viés progressista em diversos países do continente, como Bolívia, 

Venezuela, Uruguai e Argentina. O que levou à produção de leis democratizantes, 

dentre as quais se destaca a Ley de Medios argentina, e a intensos debates 

políticos.  

 

Procuramos entender essa movimentação a partir da perspectiva da economia 

política da comunicação, compreendida como “[...] el estudio de las relaciones 

sociales, particularmente las relaciones de poder, que constituyen mutuamente la 

produción, la distribuición y el consumo de los recursos.” (MOSCO, 2009, p. 48). 

Assim, ao invés de tomar os meios de comunicação como objeto central do 

estudo, destacamos as relações de poder que os circundam e influenciam. Busca 

compreendê-los, ademais, como partícipes de um sistema social mais complexo, 

no qual o Estado é produtor, distribuidor e regulador da comunicação, além de 

mediador de interesses.  

 

Já o diálogo com os estudos de políticas públicas é feito com o objetivo de ampliar 

a percepção do Estado, tomando-o como espaço envolvido por interesses 

concorrentes e que influenciam a formulação das políticas (Ibidem, p. 368). Isso 

porque as políticas públicas “[...] assumem ‘feições’ diferentes em diferentes 

sociedades e diferentes concepções de Estado. É impossível pensar Estado fora 

de um projeto político e de uma teoria social para a sociedade como um todo.” 

(HÖFLING, 2001, p. 03), logo “O processo de definição de políticas públicas para 

uma sociedade reflete os conflitos de interesses, os arranjos feitos nas esferas de 

poder que perpassam as instituições do Estado e da sociedade como um todo.” 

(Ibidem, p. 9).  

 

Para afastar uma compreensão redutora do Estado, cumpre defini-lo com clareza. 

Destacamos a conceituação entendida formulada por Antonio Gramsci de Estado 



 

“integral” ou ampliado: o Estado é uma formação constituída pela combinação da 

“sociedade política” com a “sociedade civil”3. Enquanto à primeira estaria 

reservado o exercício da força, pois nela se localizam os órgãos encarregados da 

coerção e do domínio; à outra caberia a fabricação do consenso, já que reúne as 

instituições capazes de promover a constituição dos sentidos: os aparelhos 

privados de hegemonia, tais como igreja, escola, partidos políticos e jornais. 

 

De acordo com tal ponto de vista, os grupos dominantes utilizam esses aparelhos 

para buscar fabricar o consenso necessário à hegemonia, entendida como a 

combinação de direção e domínio. Não obstante, dado que a sociedade civil é um 

espaço plural e não homogêneo, ao mesmo tempo em que ajuda a sustentar o 

domínio, forja-se também como sua contestadora. Assim, é latente que “[...] o 

conflito social se expressa na sociedade civil.” (ACANDA, 2006, p.181). 

 

O grupo dominante coordena-se concretamente com os 

interesses gerais dos grupos subordinados, e a vida estatal é 

concebida como uma contínua formação e superação de 

equilíbrios instáveis (no âmbito da Lei) entre os interesses do 

grupo fundamental e os interesses do grupo subordinado; 

equilíbrios em que os interesses do grupo dominante 

prevalecem até um determinado ponto, excluindo o interesse 

econômico-corporativo estreito (GRAMSCI, 1978, p. 50).  

  

A intervenção do Estado no setor das comunicações não tem ocorrido sem que 

                         
3 Importante ressaltarmos que aquela é uma distinção metodológica, conforme destacou Gramsci 

(2002, p.47): “A formulação do movimento de livre-câmbio baseia-se num erro teórico cuja origem 
prática não é difícil identificar, ou seja, baseia-se na distinção entre sociedade civil e sociedade 
política, que de distinção metodológica é transformada e apresentada como distinção orgânica. 
Assim, afirma-se que a atividade econômica é própria da sociedade civil e que o Estado não deve 
interferir em sua regulamentação”. 



 

dois aspectos – ideológico e econômico – sejam levados em conta no processo de 

regulação que, longe de ser vista como uma atividade estritamente técnica, 

expressa a disputa política existente entre diferentes grupos organizados 

(MOSCO, 2009, p. 94).   

 
Argentina: o debate aberto sobre a democratização da comunicação  

 

Na Argentina, até o último quartel do século XX, o nível de concentração horizontal 

poderia ser considerado baixo, mas a ascensão da política neoliberal levou ao 

aumento do caráter oligopólico do sistema: 

 

La alianza político-económica que arribó al poder en 1989, 

marcó el comienzo del reordenamiento del sector 

radiotelevisivo en la dirección y con las características que 

hoy posee. El inicio del proceso de privatización y 

concentración de la radiodifusión puede ubicarse a partir de 

la sanción de la ley de Reforma del Estado (Nº 23.696). En lo 

concerniente al área, sólo se modificaron aquellos artículos 

de la ley 22.285/80 que impedían la conformación de grupos 

multimedios. Es en este punto donde se observa como se 

articula la regulación de la comunicación con el proyecto de 

política económica que se afianzó en el país en aquellos 

momentos. Ajeno a cualquier criterio de política cultural, se 

produjo un cambio radical en en el marco regulatorio acorde 

a las necesidades de algunos grupos económicos. 

(ALBORNOZ et al, 1997, p. 04) 

 



 

No país, os principais grupos adquiriram a forma de conglomerados. Até 2012, o 

Clarín, principal deles, além de estar no setor de impresso com jornais, revistas e 

editora; possui emissoras de rádio; de televisão aberta (o Canal 13, vinculado ao 

grupo, disputa a liderança do mercado com Telefe, este ligado à Telefónica) e de 

televisão por assinatura, serviço que abrange mais de 70% dos lares do país. É 

também provedor de banda larga (Multicanal, Cablevisión, Galaxy Argentina, 

Fibertel e Flash, etc.); produz conteúdo para a internet (cinco dos dez sites mais 

acessados da Argentina são do grupo) e possui ações de importantes produtoras 

de conteúdo (Pol-Ka, Ideas del Sur e Patagonik Film) (MASTRINI e BECERRA, 

2011).  

 

Em dezembro de 2007, a concentração da propriedade no setor da televisão por 

assinatura tornou-se aguda. O governo do presidente Néstor Kirchner aprovou a 

fusão dos dois maiores operadores de TV a cabo: a Cablevisión, do grupo Clarín, 

absorveu a empresa Multicanal. Assim, o grupo passou a dominar mais de 50% de 

todas as assinaturas de TV do país.  

 

Mas o principal efeito negativo de tal fusão ocorreu em 

muitas cidades do país onde o serviço passou a ser 

monopolista. Um prejuízo econômico que os habitantes 

dessas cidades tiveram de enfrentar foi o aumento do custo 

do serviço face ao desaparecimento da concorrência. Outro 

impacto negativo foi o desaparecimento de vários sinais 

locais, dado que os grandes operadores de cabo unificam a 

programação em detrimento dos conteúdos locais. 

(MASTRINI e BECERRA, 2011, p. 17) 

 



 

Paralelamente a essa movimentação do governo, crescia a mobilização da 

sociedade civil em torno da reivindicação de uma nova lei para organizar o setor 

das comunicações. Desde 2004, quando foi formada a Coalición por uma 

Radiodifusión Democrática, fórum que reuniu centrais sindicais, universidades, 

sindicatos e movimentos sociais, começou a ser gestada a Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, conhecida como Ley de Medios. Segundo o professor 

Damian Loreti4, a proposta foi produzida a partir de diálogos com regras 

internacionais sobre direito à comunicação que foram fixados pelas Organizações 

das Nações Unidas, pela Organização Internacional do Trabalho e por leis anti 

monopólicas existentes em diversos países. 

 

Ainda em 2004, o grupo apresentou vinte e uma propostas para democratizar a 

radiodifusão argentina. A escolha do número vinte e um não foi por acaso: era o 

mesmo número de anos passados desde o fim da Ditadura Militar, regime que 

havia aprovado a Lei 22.285, que até 2009 organizou o sistema de comunicação 

no país. Conforme lembra um dos fundadores da coalização, Néstor Busso, “[...] 

queríamos alertar sobre os anos de dívida para com a democracia”5. Dentre os 

pontos, destaca Busso, estava a concepção norteadora da comunicação como um 

direito humano. “Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir 

informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la 

televisión, en el marco del respecto al Estado de derecho democrático y los 

derechos humanos.” (COALICIÓN..., 21 Puntos Básicos por el derecho a la 

Comunicación, 2004), diz o texto.  

 

Em que pese a importância da mobilização popular fomentada pela coalização, 

que realizou dezenas de audiências públicas, em todo o país, para discutir os 21 

pontos, o enfrentamento ao monopólio e a posterior aprovação da norma só 
                         
4 Entrevista concedida em oito de dezembro de 2012.  
5 Entrevista concedida à autora em nove de dezembro de 2012.  



 

ocorreram a partir da mudança da atuação do Poder Executivo. Em 2008, o 

governo de Cristina Kirchner decidiu encampar a proposta e romper a boa relação 

até então mantida com as empresas do setor. O estopim para essa mudança deu-

se quando a presidenta tentou criar um imposto sobre as exportações de grãos, o 

que gerou conflito com o setor do agronegócio. A posição das empresas foi 

defendida amplamente pelo grupo Clarín, que promoveu intensa campanha de 

desgaste do governo.  

 

Os movimentos que defendiam uma legislação com viés democratizante passaram 

a ser interlocutores privilegiados do debate junto ao Poder Executivo. Posição que 

está expressa no texto da Lei, o qual faz referências aos 21 pontos apresentados 

pela sociedade civil, em extensas notas de rodapé. Seguindo a proposta dos 

movimentos, por exemplo, a norma divide de forma equânime o espectro 

eletromagnético entre esses três entes, deixando resguardados 33% do espaço 

para entidades sem fins de lucro. A divisão incide diretamente na organização do 

sistema argentino, pois o marco legal anterior (Lei 22.285) tratava a comunicação 

como um negócio que deveria ser usufruído apenas pelo Estado e pela iniciativa 

privada, de modo que as organizações sem fins de lucro não tinham permissão 

para receberem outorgas de meios de comunicação. Ao dividir o espectro e 

reservar parte dele, a Lei cria um importante mecanismo de combate à 

concentração, o qual é complementado por uma série de dispositivos que visam a 

estimular a produção por parte desses outros segmentos, como destinação de 

recursos, estímulo à produção e à formação, etc. 

 

Outro elemento importante dessa disputa foi a mudança na política dos direitos de 

transmissão das partidas de futebol. Em 2009, ainda em meio à crise com o 

Clarín, o Estado comprou os direitos e finalizou a restrição da veiculação das 

partidas, que só podiam ser assistidas pela televisão a cabo. O governo firmou 



 

acordo com a Asociación de Fútbol Argentino, criou o programa Fútbol para Todos 

e, posteriormente, passou a veicular propagandas em defensa da Ley de Medios 

nos intervalos das partidas. “O Fútbol para Todos dá ao governo ainda mais 

legitimidade social, pois afeta um negócio importante do Clarín e ainda garante o 

acesso dos cidadãos a um conteúdo relevante para a tradição cultural argentina” 

(LARA, 2013, p. 141).  

 

Promulgada dia 10 de outubro de 2009 pela presidenta Cristina Kirchner, a lei foi 

objeto de intensa batalha pública e judicial. Mais uma vez, o governo atuou tanto 

em relação ao Judiciário, mobilizando apoios, quando por fora, apoiando e 

estimulando a pressão popular. Um exemplo disso foi a campanha em torno do 7D 

- ou 7 de dezembro, dia que fora estabelecido pela Suprema Corte do país como 

prazo para que as empresas de comunicação apresentassem planos de 

adequação à nova legislação. Grandes atos foram realizados na capital, Buenos 

Aires, para pressionar a favor da lei, que só foi considerada integralmente 

constitucional no fim de 2013.  

 

De acordo com estudo de Glauciene Lara (2013), foram fundamentais para a 

aprovação: a disputa com o Clarín; a existência de um projeto de lei bastante 

democrático, o que conferiu legitimidade social; e a mobilização popular dos 

grupos, que foram convocados por  Kirchner para embasar a formulação da regra. 

O estudo também aponta que parte do empresariado, sobretudo das 

telecomunicações, manteve relações amistosas com o governo e não fortaleceu a 

oposição à lei. 

 

 

 

 



 

Brasil: o debate interditado 
 
No Brasil, o sistema de comunicações começou a ser efetivamente normatizado 

na década de 30. Então, optou-se pela adoção do modelo comercial para a 

prestação do serviço de radiodifusão, mantendo, por outro lado, o controle 

centralizado no Poder Executivo, especialmente no que tange à competência de 

conceder outorgas para sua exploração (JAMBEIRO, 2008, p. 06). Venício Lima 

(2004, p. 103) aponta também que o sistema de comunicações brasileiro 

caracteriza-se pela prevalência de interesses privados, garantida pela 

concentração da propriedade; a presença dominante de grupos familiares e a 

vinculação com elites políticas locais ou regionais. O que uma já extensa 

bibliografia produzida sobre a relação entre Estado e políticas de comunicação no 

país revela é que “No caso específico da área das comunicações, o Brasil do 

passado mantém no cabresto os atores e práticas sociais que ousam imaginar um 

futuro em que o interesse público se imponha ao privado.” (GÖRGEN, 2008, p. 

197. In: PIERANTI; MARTINS (Orgs.), 2008). Todavia, essa situação não deixa de 

ser questionada, ao contrário. Sobretudo a partir dos anos 80, o Estado passou a 

ser mais pressionado para assegurar direitos e equilibrar interesses.  

 

Na década de 90, alguns fatos trouxeram o tema das comunicações à tona, dentre 

eles a implementação da Lei da Cabodifusão (Lei 8.977/95) e a regulamentação 

da radiodifusão comunitária (Lei 9.612/98). No entanto, as discussões foram 

fragmentadas, permanecendo a necessidade de um espaço de discussão sobre 

as políticas de comunicações do país. Nos anos 2000, deu-se a chegada do PT ao 

Governo Federal. No programa de governo apresentado, em 2002, o partido 

defendeu a ampliação da democracia e dos direitos sociais, bem como a 

“desprivatização do Estado”, de modo que este pudesse servir ao conjunto dos 

cidadãos: “A administração deixará de estar a serviço de interesses privados, 



 

sobretudo dos grandes grupos econômicos, como até agora ocorreu.” (Programa 

de Governo, 2002, p. 02). Em relação ao sistema de comunicações, defendia a 

garantia da liberdade de expressão e a universalização dos serviços e 

considerava que “Esse movimento de democratização cultural da sociedade 

brasileira só estará completo se for acompanhado da democratização dos meios 

de comunicação.” (Ibidem, p. 04).  

 

Quatro anos depois, o programa apresentado em 2006 “tranquilizava” o setor 

empresarial ao afirmar que o Governo continuaria a se relacionar de forma 

democrática com os meios de comunicação (Plano de Governo 2007 / 2010, 2006, 

p. 13). No texto, as propostas voltadas às comunicações foram menos exploradas 

que no documento de 2002. Este discutia, por exemplo, a privatização das 

telecomunicações no país, as mudanças no mercado das comunicações e seus 

impactos sociais. Já o programa da candidatura à reeleição resumiu as propostas 

voltadas diretamente às comunicações a quatro itens, dentre os quais “Construir 

um novo modelo institucional para as comunicações, com caráter democratizante 

e voltado ao processo de convergência tecnológica. Incentivar a criação de 

sistemas democráticos de comunicação, favorecendo a democratização da 

produção, da circulação e do acesso” (Ibidem, p. 17-18).  

 

A comparação das propostas contidas neste programa com as apresentadas por 

um grupo de trabalho composto por especialistas apoiadores da reeleição de Lula 

mostra que, desde então, optou-se pela gestão dos interesses que incidem no 

setor. A regulamentação dos artigos da Constituição Federal que tratam das 

comunicações; um novo marco legal pautado; o apoio à radiodifusão comunitária, 

dentre outras medidas propostas pelo grupo não foram incluídas no texto6. Assim 

como não foi incluída, no caderno setorial produzido pelos especialistas, a 
                         
6 O Caderno Setorial Comunicação e Democracia está disponível em: 
<http://www.fndc.org.br/internas.php?p=noticias&cont_key=107483>. Acesso: jul. 2013.  



 

avaliação contida em versão preliminar do documento:  

 

A gestão do presidente Lula encontrou dificuldades na 

superação dos obstáculos históricos na área das 

telecomunicações e da comunicação social. Destaca-se, em 

especial, a regulação do setor, que tradicionalmente serviu 

como instrumento para a promoção do setor comercial em 

detrimento do interesse público no campo das 

comunicações, sobretudo na radiodifusão (rádio e TV). Este 

fator, associado à ausência de um projeto concreto para a 

área (não obstante o acúmulo de idéias-força para a 

democratização da comunicação social), impediu que a 

comunicação fosse encarada como tarefa politicamente 

estratégica e como obrigação estatutária de um Estado 

moderno.7 

 

Conforme avalia Venício Lima (2011), a maior parte das políticas demandas pelos 

setores populares não foi efetivada, à exceção da descentralização das verbas 

publicitárias; do fortalecimento do sistema público de comunicação, por meio da 

criação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC); da realização da I Conferência 

Nacional de Comunicação e da proposição do Plano Nacional de Banda Larga 

(PNBL). Por outro lado, o pesquisador elenca medidas que considera “recuos” do 

governo, tais como a escolha do padrão japonês de digitalização da televisão, 

padrão defendido pelos empresários; a ausência de iniciativas para fortalecer 

meios comunitários; a não publicização de um cadastro de concessionários de 

radiodifusão, além da ocupação do Ministério das Comunicações por políticos 

vinculados ao segmento empresarial, especialmente Eunício Oliveira (janeiro de 

                         
7  A versão preliminar do documento foi cedida à autora desta pesquisa.   



 

2004 e julho de 2005) e Hélio Costa (julho de 2005 e março de 2010), ambos 

integrantes do PMDB e também radiodifusores8. 

 

Em relação à Conferência Nacional de Comunicação, alguns aspectos devem ser 

destacados. Desde 2007, entidades, movimentos e parlamentares pressionavam o 

Governo Federal para a realização da conferência. Em janeiro de 2009, Lula 

anunciou a realização da Confecom, que viria a ter como objetivo principal “[...] 

constituir um espaço para o debate amplo, democrático e plural com a finalidade 

de elaborar propostas orientadoras para uma Política Nacional de Comunicação.” 

(MINICOM, 2010, p. 08). Tendo como tema “Comunicação: meios para a 

construção de direitos e de cidadania na era digital”, contou com etapas 

preparatórias (municipais, intermunicipais e livres); eletivas (estaduais e distrital) e 

a nacional, envolvendo cerca de 12.000 pessoas. 

 

O setor empresarial conseguiu restringir os temas a serem debatidos na 

Conferência. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) 

apresentou “condições mínimas” para sua participação, dentre as quais a fixação 

de que “[...] a eleição dos delegados respeitasse uma proporção paritária, 

reservando dentre os eleitos 33% ao poder público, 33% ao empresariado e 33% 

à sociedade civil não empresarial”9. As Conferências Municipais também perderam 

sua função deliberativa. A pressão empresarial e a resignação por parte do 

governo impediu que temas considerados polêmicos fossem aprovados, deixando 

distante a possibilidade do espaço aprovar propostas de mudanças estruturais. 

 

                         
8 Segundo a pesquisa “Donos da Mídia”, Eunício Oliveira explora concessões de rádio no Ceará e 
Hélio Costa faz o mesmo em Minas Gerais. Fonte: <http://www.donosdamidia.com.br/>. Acesso: jul. 
2013.   
9 Disponível em:  
<www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_content&task=view&id=5260>. Acesso: 
jan. 2013.  



 

Por parte da sociedade civil, há uma fragilidade da organização popular em torno 

do movimento pela democratização da comunicação, cuja capilaridade e 

enraizamento social são pequenos. E o debate sobre o tema ainda é muito restrito 

aos círculos de especialistas. Em relação ao Estado, deve-se considerar que, ao 

invés de se contrapor a esse sistema, o governo apoiou-se na ideia da 

“negociação”, o que Chico de Oliveira (OLIVEIRA, 2006, p. 09) percebe como uma 

idealização que “[...] esconde a fraqueza do governo frente ao empresariado, 

nacional e internacional”. Como resultado desse jogo de forças, a conferência 

ocorreu, mas nenhuma das mais de 600 propostas aprovadas foram efetivadas. 

Em 2010, no fim do mandato do presidente Lula, chegou-se a ensaiar a 

elaboração de uma nova lei geral para o setor, baseada nas discussões da 

Confecom e do governo, mas até hoje nenhum projeto com essa magnitude foi 

apresentado.  

 

O governo Dilma Rousseff (PT) sinalizou mudanças de rota ao indicar, para o 

Ministério das Comunicações, o petista Paulo Bernardo, que fora ministro do 

Planejamento, Orçamento e Gestão do governo Lula, entre 2005 e 2011. Mas 

ocorreu exatamente o contrário. O caráter tecnicista e fragmentário marca as 

ações do ministério, e Bernardo aproximou o governo dos empresários das 

telecomunicações, conforme apontam organizações e ativistas que atuam no 

setor10.  

 

Inspirado pela discussão e aprovação da Ley de Medios, na Argentina, o Fórum 

Nacional pela Democratização da Comunicação, junto a outras entidades 

nacionais e regionais, realizou, em maio de 2011, o seminário Marco Regulatório – 

Propostas para uma Comunicação Democrática, no qual foram sistematizadas 20 

                         
10 Ver, dentre outros, ROVAI, Renato. Paulo Bernardo, ministro das comunicações ou das teles? 
Disponível em: http://www.fndc.org.br/internas.php?p=noticias&cont_key=880097 Acesso: 10 de 
julho 2013.  



 

propostas consideradas prioritárias na definição de um marco legal para as 

comunicações. Essas propostas consideravam arquitetura institucional do sistema; 

participação social, separação de infraestrutura e conteúdo; garantia de redes 

abertas e neutras; universalização dos serviços essenciais; fortalecimento das 

rádios e TVs comunitárias; limite à concentração nas comunicações, etc11. A 

interlocução com o governo, contudo, não foi vitoriosa.  

 

Diante da avaliação negativa de ação política do Executivo, os grupos 

transformaram a plataforma em um Projeto de Lei de Iniciativa Popular. A nova 

tática, que segue em curso, objetiva mobilizar a sociedade e busca conseguir 

milhares de assinaturas para que o projeto seja apresentado ao Congresso 

Nacional. O foco deixou de ser a pressão sobre o Poder Executivo que, ao longo 

da década, mostrou-se incapaz de enfrentar os interesses empresariais, pautar e 

enfrentar o debate público sobre as comunicações, no Brasil. 

 

Considerações finais 
 
O caso em tela atualiza a problemática da efetivação de mudanças políticas a 

partir do Estado. Sabemos que a própria origem e função do Estado, 

hegemonicamente voltado à defesa dos interesses dominantes, limita a 

possibilidade de promover um processo de divisão do poder político para com os 

setores subalternos. No caso de mecanismos de democracia participativa, vemos 

que ele é mais amplo e complexo que a instituição de espaços públicos, como 

conferências, para a discussão. Diante da força política dos grupos empresarias 

que atuam nas comunicações, mas também em outros setores, inclusive na 

política institucional, mudanças mais substanciais dependem da conformação dos 

campos políticos em disputa e mesmo da vontade política dos governos de se 
                         
11 A plataforma completa está disponível em: <http://fndc.org.br/noticias/plataforma-para-um-novo-
marco-regulatorio-das-comunicacoes-no-brasil-736321/>. Acesso: fev. 2014.  



 

confrontarem com os poderes instituídos. 
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