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Resumo 
 

O objetivo do artigo é analisar a cobertura do Jornal O Estado de S. Paulo acerca 

da Lei de Mídia da Argentina. O corpus escolhido inclui 14 textos, entre editoriais, 

notícias e reportagens, publicados no veículo entre os anos de 2011 a 2014. 

Partimos do pressuposto que o jornal insiste em dois conjuntos de enunciados 

para desqualificar a lei: primeiro, o de que ela é um atentado à liberdade de 

expressão e o segundo, de que ela seria uma forma de desmantelar o grupo 

Clarín. Utilizamos como metodologia a análise de discurso francesa, bem como 

um arsenal teórico que inclui autores que trabalham o tema da liberdade de 

expressão e do direito à informação. Constatamos que as hipóteses estavam 

corretas e que o jornal silencia acerca de uma série de questões importantes 

referentes ao tema, tais como o direito à comunicação.  
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A Lei dos Serviços Audiovisuais (LSCA) da Argentina, também chamada de 

Ley de Medios (Lei dos Meios), Nº 26.522/09, aprovada em 2009 e sub judice 

até outubro de 2013, quando, finalmente, foi considerada constitucional pela Corte 

Suprema daquele país, tem sido alvo de ataques constantes por parte do jornal O 
Estado de São Paulo. O diário paulista, assim como outros veículos da imprensa 

brasileira, tais como a TV Globo, criticaram com veemência o conjunto de leis que 

regulamentou as comunicações no país e que pôs fim aos oligopólios formados na 

área.  

 

Assim como a Argentina, o Brasil formulou um conjunto de princípios para 

regulamentar as ações da imprensa, de modo geral, bem como das atividades 

publicitária e de audiovisual, o que pode ser conferido na Plataforma para Um 
Novo Marco Regulatório das Comunicações no Brasil. No entanto, ao contrário 

dos nossos vizinhos portenhos, o Brasil ainda não conseguiu transformar em leis 

esses princípios e segue, atualmente, em um vácuo judicial, que redunda na 

ausência de pluralidade de opiniões nos jornais e revistas – impressos ou 

eletrônicos – na padronização de produtos comunicacionais midiáticos e em 

diversas outras mazelas que dificultam a livre circulação das idéias e de opiniões, 

impossibilitando que a diversidade étnico-cultural venha à tona nos veículos 

comunicacionais do país. 

 

Consideramos que a análise do tratamento dado pelo jornal O Estado de São 
Paulo à discussão e implantação da Lei dos Meios da Argentina pode ser uma 

oportunidade ímpar para que entendamos melhor o posicionamento de parte da 

imprensa brasileira frente a um tema tão importante quanto o da regulação das 

mídias. Afinal, a chamada grande imprensa brasileira, na qual se inclui o jornal em 

questão, é de fato contrária à regulação das mídias, seja aqui no Brasil, na 

Argentina ou na Venezuela (país que também passou recentemente por um 

processo de regulação, tornando-se tema constante de material jornalístico 



 

produzido no Brasil)? Caso se constate esta assertiva, como projetá-la no cenário 

da discussão sobre o direito à comunicação?  

 

No artigo Argentina: el Proceso de comunicación democrática de la 
comunicación os autores observam que: 

 

 Es importante señalar que, (...) la discusión sobre la 

regulación democrática de los médios constituye un 

fenômeno que excede la dimensión nacional y se enmarca 

em um saludable proceso latinoamericana. Por primera vez 

em la historia, la ciudadania mas activa em organizaciones 

de la sociedad civil ha encarado procesos de debate y acción 

en torno a las políticas públicas de comunicación, superando 

los acordos ‘no escritos’ entre gobiernos e dueños de 

médios. Alguns gobiernos han asumido la iniciativa ya sea 

convencidos de la necesidad de regular la comunicación, ya 

sea para incrementar su control sobre el sistema midiático 

(Marino, Bacini, Becerra, 2014, p.33/34). 

 

De antemão, é preciso afirmar que estamos cientes das diferenças políticas, 

econômicas e culturais existentes entre os dois países, entretanto, acreditamos 

ser possível observarmos como o tema da liberdade de expressão, do controle 

das produções midiáticas e do fim dos oligopólios na área da comunicação 

apresenta consonâncias e proximidades nas realidades dos dois países 

integrantes do MERCOSUL. O tema, na verdade, interessa aos países da América 

Latina, em geral, como observamos na avaliação de Marino, Bacini e Becerra, 

visto que se trata de iniciativa que, em vários casos, supera a dimensão estatal 

para constituir-se em lutas encampadas pela sociedade civil organizada. Ademais, 

vários países do continente, além do Brasil, ainda não conseguiram implementar a 



 

regulação dos meios de comunicação e, sem dúvidas, a oposição dos donos das 

empresas de comunicação constitui-se em um entrave ao processo. 

 

Ao avaliarem as iniciativas de regulação dos meios em países como o Brasil e a 

Bolívia, Marino, Bacini e Becerra afirmam: “Em todos los casos las respuestas de 

los empresários de médio han sido coherentes com defensa del status quo y sus 

intereses, susteniendo el dogma del mercado autorregulado y de los peligros de la 

ingerência estatal”. (2014: 35). 

 

A cobertura sobre o tema pelo jornal O Estado de São Paulo abrange também a 

regulação empreendida recentemente na Venezuela, no entanto, decidimos deter-

nos no caso da Argentina, devido à necessidade de fazermos um recorte espacial 

e temporal que atenda aos limites de um artigo como o proposto pela ALAIC. 

Ademais, acreditamos que as respostas que encontrarmos na análise da 

cobertura desse veículo poderão ser um exemplo ímpar para que avaliemos as 

demais coberturas do veículo e para que projetemos hipóteses sobre as 

coberturas empreendidas pelos demais veículos de grande porte estabelecidos no 

Brasil. 

 

Nosso objetivo, portanto, é implementarmos a análise de discurso, de vertente 

francesa, de notícias, reportagens e editoriais publicados pelo Jornal O Estado de 
São Paulo, entre os anos de 2011 a 2014, que fazem referência direta à 

implantação da Lei dos Meios. Incluímos, ainda um texto publicado no blog de 

Ariel Palácios, correspondente de O Estado de São Paulo na Argentina. Demos 

prioridade para a análise das publicações de novembro de 2013, período que 

coincide com a decisão da mais alta corte argentina de declarar a legalidade da 

lei, pondo fim a uma pendência que se arrastava desde 2009, quando a lei foi 

promulgada e, em seguida, contestada pelo Jornal El Clarín. A primeira 

reportagem é de 26 de dezembro de 2011 e a última de 17 de fevereiro de 2014. 

No total, analisamos outros 13 textos, acessados entre os dias 21 e 22 de março, 



 

no portal do jornal em questão. Instiga-nos a possibilidade de que o veículo possa 

ter um posicionamento contrário à implementação do Direito à Comunicação, sob 

a aparente defesa da Liberdade de Expressão. 

 

Direito à Comunicação 
 

Partimos do pressuposto de que o direito à informação, é um direito de todos os 

cidadãos, declarado inicialmente pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 

1946, quando de sua primeira Assembleia Geral: “a liberdade de informação 

constitui um direito humano fundamental é (...) a pedra de toque de todas as 

liberdades a que se dedica a ONU3. A resolução 59, talvez seja uma das primeiras 

menções na ONU sobre o direito à informação. Já na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, de 1948, o direito à informação é explicitado no artigo 19: 

 

Todos têm o direito a liberdade de opinião e expressão; este 

direito inclui a liberdade de expressar opiniões sem 

interferência e de buscar, receber e transmitir informações e 

ideias por quaisquer meios e sem limitações de fronteiras.4 

 

Porém, segundo o pesquisador Toby Mendel5, muitas vezes, o termo “Liberdade 

de Expressão” foi confundido, tendo seu uso empregado em diferentes contextos. 

 

Muito embora algumas das primeiras leis que garantiam um 

direito à informação sob o controle de órgãos públicos 

fossem chamadas de leis de liberdade de informação, o 

contexto deixa claro que o termo, tal como é usado na 

                                                 
3 Assembleia Geral da ONU, Resolução 59 de 14 de dezembro de 1946. 
4 Resolução da Assembleia Geral da ONU 217 A (III), 10 de dezembro de 1948. 
5 MENDEL, Toby. Liberdade de informação: um estudo de direito comparado. – 2.ed. – Brasília: 

UNESCO, 2009. Pg. 8. 



 

Resolução, referia-se, de forma geral, ao livre fluxo da 

informação na sociedade e não apenas à ideia de um direito 

de acesso à informação detida por órgãos públicos.  

 

 

O pesquisador também recorda que o Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos, um tratado com força de lei, foi adotado pela Assembleia Geral da ONU 

em 1966 e, em julho de 2007, foi ratificado por 160 Estados. O pacto garante o 

direito a liberdade de opinião e expressão, também constante do Artigo 19 e em 

termos bastante semelhantes aos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 

1. Ninguém poderá ser molestado por suas opiniões. 

2. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse 

direito incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir 

informações e ideias de qualquer natureza, 

independentemente de considerações de fronteiras, 

verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística, 

ou por qualquer outro meio de sua escolha.6 

 

Porém, chama atenção para o fato de que esses instrumentos 

internacionais não enunciavam, de modo específico, um direito à informação e 

suas garantias gerais de liberdade de expressão, no momento de sua adoção, 

compreendidas como um direito de acesso à informação mantida por órgãos 

públicos. 

Outro documento importante, a Convenção Americana de Direitos Humanos, de 

1969, em seu artigo 13º reafirma a comunicação como um direito quando 

determina que: 
                                                 
6 Collor, Fernando. Decreto número 592, de 6 de julho de 1992. Atos Internacionais. Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Promulgação. Acesso em 29 de março de 2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0592.htm.  



 

Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de 

expressão. Este direito inclui a liberdade de procurar, receber 

e difundir informações e ideias de qualquer natureza, sem 

considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou 

em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua 

escolha. 

 

Outros acordos, em escala regional, também se preocuparam em resguardar o 

direito à informação de seus cidadãos. A Declaração de Chapultepec7, de 1994, é 

uma carta de princípios e coloca uma imprensa livre como uma condição 

fundamental para que as sociedades resolvam os seus conflitos, promovam o 

bem-estar e protejam a sua liberdade. Não deve existir nenhuma lei ou ato de 

poder que restrinja a liberdade de expressão ou de imprensa, seja qual for o meio 

de comunicação.8 

 

Apesar de não ser um documento de governo, como são os acordos 

internacionais, a carta de princípios foi assinada por Chefes de Estado, e ratificada 

pelos presidentes Fernando Henrique Cardoso, em 1996, e Luis Inácio Lula da 

Silva, em 2006. 

 

 Feitas essas considerações preliminares, afirmamos que ir de encontro a 

este direito é minar as instâncias democráticas, é diminuir as possibilidades de 

fortalecimento da cidadania. 

 

 

                                                 
7 Documento adotado pela Conferência Hemisférica sobre Liberdade de Expressão realizada em 

Chapultepec, na cidade do México, em 11 de março de 1994. Acesso em 29 de março de 2014. 

http://www.declaraciondechapultepec.org/declaracion_chapultepec.htm.  
8Associação Nacional de Jornais. Acesso em 29 de março de 2014. 

http://www.anj.org.br/declaracao-de-chapultepec. 



 

O mais antigo jornal do país 
 
Uma avaliação inicial do nosso corpus de pesquisa permite-nos levantar algumas 

hipóteses sobre a dinâmica discursiva adotada pelo jornal O Estado de São 
Paulo: a Lei dos Meios visaria atingir o grupo de mídia Clarín; a lei vai de 

encontro à liberdade de expressão e, por último, a lei seria uma forma do governo 

de Cristina Kirschner desviar a atenção da opinião pública sobre os desmandos 

administrativos que estaria cometendo. 

 

Escolhemos o jornal O Estado de São Paulo por ser um veículo com enorme 

prestígio no Brasil junto à opinião pública. Fundado em quatro de janeiro de 18759 

por um grupo de republicanos – na época ainda não havia sido proclamada a 

República –  inicialmente o jornal se chamava A Província de São Paulo.  O 

nome atual foi adotado em 1890. É o mais antigo jornal brasileiro em circulação. 

 

A empresa foi adquirida por Júlio Mesquita, em 1902, que, redator desde 1885 e 

genro de José Alves de Cerqueira César, um dos 16 fundadores, torna-se o único 

proprietário. Até os dias de hoje o jornal pertence a família Mesquita. 

 

Ao longo do tempo novas empresas e produtos foram criados a partir de O Estado 
de S. Paulo, célula-máter do Grupo Estado. Em 1958 começa a diversificação 

com a inauguração da Rádio Eldorado. Em 1966 é lançado o Jornal da Tarde. A 

Agência Estado passa a operar em 1970. Em 1984 nasce a Oesp-Mídia e em 

1988 a Oesp-Gráfica. Em 1991 a Broadcast é incorporada à Agência Estado. Em 

março de 2000 foi lançado o portal Estadao.com.br, com informativo em tempo 

real. 

 
                                                 
9 Fonte: PONTES, José Alfredo Vidigal. Grupo Estado – Resumo Histórico. Acessado em 29 de 

março de 2014. http://www.estadao.com.br/historico/resumo/conti1.htm.  

 



 

Em janeiro de 2003 o portal Estadao.com.br superou a marca 

de um milhão de visitantes mensais, consolidando sua 

posição de liderança em consultas a veículos de jornalismo 

em tempo real no Brasil. 

 

A tiragem impressa atual de O Estado de S. Paulo é de pouco mais de 235.000 

exemplares diários, de acordo com a Associação Nacional de Jornais, em 2012, 

sendo o quarto jornal maior do Brasil, superado apenas pelos jornais Folha de 
S.P., O Globo e Super Notícia.   

 

Como afirmamos anteriormente, empregaremos como metodologia a análise de 

discurso francesa, a qual, segundo Maingueneau (2002, p. 12) prevê que o 

pesquisador articule e associe a organização textual com a situação de 

comunicação. Isso implica, ainda segundo Maingueneau (2000,p. 13) em articular 

a enunciação sobre um certo lugar social. “Ela está, portanto, em relação com os 

gêneros de discurso trabalhados nos setores do espaço social (um café, uma 

escola, uma loja...) ou nos campos discursivos (político, científico”. (2000, 

p.13/14). 

 

A AD francesa (forma abreviada como habitualmente é designada no Brasil) 

abrange os postulados de Michel Foucault, principalmente no que tange as 

questões relativas ao poder. Segundo o autor: 

 

O poder não se dá, não se troca, nem se retoma, mas se 

exerce, só existe em ação, como também da afirmação que o 

poder não é principalmente a manutenção e reprodução das 

relações econômicas, mas acima de tudo uma relação de 

força. Questão: se o poder se exerce, o que é este exercício, 

em que consiste, qual é sua mecânica? (Foucault, 1995, p. 

175). 



 

 

Para Machado, na introdução à edição brasileira de A Arqueologia do Saber:  
 

As análises de Foucault não consideram o poder como uma 

realidade que possua uma natureza, uma essência (...) não 

existe algo unitário e global chamado poder, mas unicamente 

formas díspares, heterogêneas, em constante transformação. 

O poder não é um objeto natural, uma coisa; é uma prática 

social e, como tal, constituída historicamente. (1995, p. X). 

 

Ao pensarmos a prática social em associação com a AD francesa, é possível que 

se compreenda como as formações discursivas10 estão articuladas ao conjunto de 

saberes de uma sociedade. Os discursos, em suas diversas formas de 

manifestação, seja o discurso jornalístico, D como o que neste artigo 

analisaremos, é um dos lugares privilegiados para a análise sobre o exercício dos 

poderes bem como o de seu impacto nos imaginários sociais. e acordo com 

Navarro-Swain: 

O imaginário, através das mais diferentes linguagens, atua 

como um vigoroso caudal que atravessa obliquamente as 

formações sociais penetrando todos os seus meandros , em 

todos os níveis, todas as classes sociais – interclasse – 

modelando conjuntos/pacotes de relações sociais 

hegemônicas, cuja duração compreende maior ou menor 

lapso de tempo. (1994, p. 49). 

 

 

 

 
                                                 
10 “Designa conjuntos de enunciados relacionados a um mesmo sistema de regras, historicamente 

determinadas”. In MAINGUENEAU, Dominique. Termos-chave da Análise do Discurso. 2000, p.68. 



 

As estratégias discursivas do Jornal O Estado de São Paulo 
 

Passemos, em seguida, a análise dos enunciados que encontramos com mais 

freqüência no corpus escolhido para a análise. Como dissemos anteriormente, 

eles referem-se a três tópicos centrais: a lei de mídia fere a liberdade de 

expressão; é uma lei que visa atingir o grupo Clarín e, por último, a lei tentaria tirar 

a atenção da população argentina e mundial para os desastres administrativos 

acometidos pelo governo de Cristina Kirchner, visto que a lei foi votada no primeiro 

mandato da presidenta argentina e considerada constitucional pela corte suprema 

do país na sua segunda legislatura. 

 

Encontramos vários trechos no corpus que opõem, de maneira enfática, a Lei dos 

Meios ao ideal de liberdade de expressão. No editorial publicado no dia 26 de 

dezembro de 2011 (quando a lei encontrava-se sub judice), com o título A 
‘democradura’ argentina encontramos a seguinte análise “Reempossada no 

começo do mês, Cristina não perdeu tempo em usar a supremacia política do 

governo para impor a sua agenda legislativa, em que se destacam propostas 

claramente destinadas a tolher a liberdade de expressão no país”. Mais à frente, o 

editorial continua com a seguinte avaliação: “O cerco à imprensa é uma operação 

concatenada. O novo chefe de gabinete de Cristina, com efeito, é o ex-Secretário 

de Comunicação, Juan Manuel Abal Medida, um dos autores da Lei de Mídia. 

 

Em matéria publicada meses depois, dia 29 de outubro de 2013, assinada pelo 

repórter Murillo Ferrari, com o título “Decisão Preocupa Órgãos de Defesa da 
Livre Imprensa” destacamos os seguintes parágrafos: “Entidades ligadas à 

defesa da liberdade de expressão lamentaram na terça-feira, 29, a decisão da 

Justiça argentina que determinou limites para a atuação das empresas de 

comunicação no país”. Logo abaixo é incluída a declaração de uma fonte: “O 

presidente da Associação Internacional de Radiodifusão (AIR), Alexandre Jobim, 

acredita que o governo argentino tem construído um ‘verdadeiro colonialismo’ nos 



 

meios de comunicação do país. Para Jobim, o governo Kirchner está criando um 

grupo de veículos estatais e paraestatais ‘amigos’. ‘Só nos últimos dez anos, a 

verba de publicidade para esses veículos kirchneristas cresceu 1.300%, 

lamentou”. 

 

Outra matéria, desta vez publicada poucos dias depois da de Murillo Ferrari, mais 

precisamente no dia 3 de novembro de 2013, assinada por Ariel Palácios, sob o 

título “Legislação que limita concessões e põe meios de comunicação sob 
pressão ao tornar licenças de renovação mais freqüentes beneficia aliados 
de Cristina” há uma nova tentativa de deslegitimar a lei, sob o argumento de que 

ela não seria igual para todos os meios, observa-se a seguinte afirmativa: “durante 

quatro anos, o projeto – que restringe a atuação dos grupos de mídia – ficou 

parado na justiça”. 

 

A morte do grupo Clarín 
 

Quanto ao grupo de enunciados que atribui à lei o propósito do governo Kirchner 

de por fim ao grupo Clarín encontramos referências em cinco textos, o primeiro 

diz respeito ao editorial publicado no dia 26 de dezembro de 2011: “Já o outrora 

aliado Clarín, o principal diário do país e um dos maiores do mundo em espanhol, 

recebeu a quirera de US$ 400 mil, apenas para constar, desde que começou a 

criticar o kirchnerismo, há três anos. O estrangulamento do matutino e, mais 

ainda, do bem-sucedido conglomerado de mídia que o edita se tornou uma 

obsessão da presidente”. 

 

No mesmo editorial, mais a frente afirma-se: “O objetivo escancarado do governo 

é se apropriar da única empresa do setor no país, a Papel Prensa, cujos sócios 

privados, o grupo Clarín e o que edita o jornal La Nación, detêm ao todo 71% do 

seu capital. O Estado argentino, 27%. Com a nova lei, a sua participação poderá 

se ampliar enormemente - isso se a companhia não for sumariamente 



 

expropriada, ficando a imprensa à mercê da Casa Rosada para ter acesso ao 

insumo e não precisar recorrer a fornecedores estrangeiros”. 

 

Já na matéria publicada no dia 15 de dezembro de 2012, mais de um ano após o 

editorial, com o título de Justiça argentina abre caminho para desmatelamento 
do grupo Clarín, cujo teor central seria explicar aos leitores a polêmica que 

envolvia a lei à época da publicação, visto que ainda estava sub judice encontra-

se a seguinte afirmação: “ A decisão, no entender do governo, autoriza a aplicação  

dos dois únicos artigos da lei que estava suspensos. Na prática, abre caminho 

para o desmantelamento do grupo Clarín, que terá de vender emissoras de rádio 

e televisão para se adequar à polêmica legislação.  

 

A mesma matéria, mais adiante, afirma: “A lei foi aprovada em 2009 e, desde 

então, o Clarín e o governo travam uma disputa em diferentes fóruns do país. O 

maior grupo de comunicação do país tem como argumento ‘o direito de 

propriedade adquirido’. Também menciona o que considera um ‘ataque (do 

governo) contra a liberdade de imprensa e os veículos independentes”.  

 

Na matéria publicada no dia 29 de outubro de 2013, com o título de “Justiça 
argentina considera constitucional Lei de Mídia”, Ariel Palácios afirma: “O 

Clarín, que teve boas relações com o governo Kirchner entre 2003 e 2008, passou 

a ser encarado como "inimigo" pela presidente Cristina Kirchner a partir do conflito 

ruralista de 2008”. 

 

Outra matéria do mesmo dia e do mesmo repórter, sob o título Clarín terá de 
vender parte de ativos: encontramos a seguinte afirmação: “O grupo também 

destaca que proibir meios de comunicação que não usam o espectro radioelétrico 

(no caso dos canais de TV a cabo), ‘equivale a proibir um jornal ou um site de 

internet, fato que implica censura prévia para a Constituição e tratados 

internacionais”. 



 

Em outra matéria a que fizemos alusão anteriormente, assinada por Ariel Palácios, 

sob o título “Controle à Lei de Mídia à imprensa argentina é seletivo afirma-se 

que: “A Lei de Mídia argentina, confirmada na semana passada pela Corte 

Suprema, tem dois pesos e duas medidas, em um equilíbrio especialmente 

alcançado para atingir o grupo Clarín, uma das principais vozes críticas à 

presidente”. 

 

Em matéria assinada por Marina Guimarães, intitulada “Argentina aprova plano 
de divisão do grupo Clarín, publicada no dia 4 de novembro de 2013, afirma-se 

“o governo conseguiu aprovar a Lei de Mídia com o objetivo declarado de 

democratizar o setor e acabar com os monopólios. Para a oposição e o grupo 

empresarial, a norma foi desenhada para "quebrar" o Clarín e facilitar o controle 

oficial do conteúdo emitido no país. O grupo, que edita o jornal homônimo, líder 

em todo o país, é dono da maior operadora de TV a cabo e das emissoras de TV 

aberta e de rádio líderes de audiência”. 

 

A ineficiência administrativa do governo de Cristina Kirchner 
 
Finalmente, passaremos à análise do último grupo de enunciados, o que se refere 

à idéia propagada pelo jornal O Estado de São Paulo de que a Lei de Mídia seria 

uma forma de escamotear os desastres do governo de Cristina. Na matéria 

intitulada: Justiça argentina confirma lei e Clarín terá de vender parte de 
ativos está a seguinte afirmação: “Dois dias depois de sofrer um duro revés nas 

eleições de domingo – que renovaram um terço do Senado e metade da Câmara – 

o governo celebrou a sentença”. 

 

Considerações finais 
 

Ao final da análise, pudemos constatar que nossas hipóteses iniciais acerca da 

estratégia discursiva do Jornal O Estado de São Paulo confirmaram-se, visto que, 



 

ao invés de trabalhar a Lei de Mídia como o resultado de um longo processo 

vivenciado pelos argentinos, cujo objetivo principal era a regulação das mídias, o 

veículo brasileiro preferiu insistir na desqualificação da lei. Insistiu em diversas 

notícias e editoriais que a Lei de Mídia fere a liberdade expressão e que visa 

acabar o grupo Clarín, o qual seria considerado um inimigo pelo governo por fazer 

duras críticas às estratégias administrativa de Kirchner. 

 

Ademais, o jornal silenciou sobre questões importantes como o direito à 

comunicação, que é preconizado pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, desde 1948. O veículo também ignorou tratados internacionais 

assinados em torno da questão, nos quais é claro o fato de que os oligopólios 

midiáticos são considerados uma afronta à livre circulação de idéias e ao direito 

que todos os cidadãos devem ter a uma informação plural, que impulsione e 

fortaleça os regimes democráticos. 

  

É preciso que fiquemos atentos ao posicionamento do jornal, principalmente se 

considerarmos que o Brasil possui um Marco Regulatório das Comunicações, 

discutido no seio da Sociedade Civil organizada, fruto de diversas audiências 

públicas realizadas no Parlamento e que, atualmente, encontra-se engavetado 

pelo governo Dilma, atitude esta que, segundo analistas da área, deve-se ao 

medo da presidenta em enfrentar oligopólios da área de comunicação. 

 

A partir do exemplo da cobertura da Lei de Meios da Argentina, podemos perceber 

o quão virulento em suas críticas pode se tornar um oligopólio como é o caso de O 
Estado de São Paulo, quando em jogo a possibilidade de que sejam regulados e 

que sejam proibidos de práticas industriais que hoje parecem absolutamente 

normais aos olhos da população brasileira que não acompanha a discussão de 

forma atenta e que sofre os impactos de uma cobertura tendenciosa, a qual visa 

garantir direitos de propriedade que massacram os direitos gerais dos cidadãos. 
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