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Principales cambios regulatorios en la última década y su implementación 
 

Na última década,  as alterações mais significantes foram: em 2007, lançou-se a 

TV Brasil, denominada a primeira tv pública brasileira.A idéia, com dificuldade para  

se consolidar, seria promover  a associação com outras  emissoras  do campo  

público de comunicação,  como as   TV’s  educativas  estaduais, universitárias e 

comunitárias. 

 

Em 2008,  se criou a Empresa  Brasil de Comunicação (EBC),  com a intenção de 

organizar  uma estrutura de comunicação pública e não mais governamental, o 

que provocou algumas  pequenas modificações no sentido de tentar equilibrar o 

sistema de mídia no Brasil. Pelo visto, caminhou pouco. 

 

Em março de 2014, portaria do Ministério da Comunicação permitiu a migração 

das rádios   em ondas médias (AM) para o sistema de frequência modulada (FM). 

Um gesto que atendeu apenas aos interesses comerciais e não considerou  

populações  isoladas que, em certos casos, necessitam ainda desse tipo de 

comunicação. 

 

 



 

 

Equilibrios en el sistema de medios (públicos, comerciales, comunitários) 
 

No Brasil, como se sabe, os meios de comunicação  convencionais estão 

concentrados em poucos grupos que, sob um modelo verticalizado, monopolizam 

o setor. Não há, portanto, qualquer equilíbrio entre os sistemas públicos, 

comerciais e comunitários de comunicação. 

 

Há um paradoxo, no mínimo, curioso: rádios  e TVs comerciais são, segundo  a 

constituição, concessões públicas   mas de uso privado. Com o agravante, de fato,  

de se sustentarem  com enormes recursos públicos. Ou seja, abocanham boa 

parte dos recursos estaduais, municipais e federais que se destinam à 

comunicação. 

 

Segundo dados da própria secretaria de Comunicação Social da Presidência da 

República, entre 2000 a 2012, foram destinados mais de 10,7 bilhões de reais ( U$ 

5 bilhões ) somente  às TVs1  . Desse volume de dinheiro oriundo da esfera 

federal, mais de 5,8 bilhões ficaram exclusivamente com a Rede Globo O 

faturamento da TV aberta, em 2012, com base nas emissoras comerciais, 

aproxima-se dos 20 bilhões de reais, enquanto  o das emissoras públicas não 

passou dos 600 milhões de reais ( Jimenez,2012). E, quanto às comunitárias, não 

há qualquer estatística, além da lei proibir tudo que não seja “apoio cultural”. 

 

Fortalecimiento  de los medios públicos 
 

Na última década,  as alterações mais significantes foram: em 2007, lançou-se a 

TV Brasil, denominada a primeira tv pública brasileira.A idéia, com dificuldade para  
                                                            
1 MESSIAS,Roberto Bocorny  apud  Blog do  Fernando  Rodrigues, 22;04.2014.  
Disponível  em http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2013/04/22/globo-r-59-bi-de-verbas-
estatal-de-propaganda-federal- desde-2000/ 



 

se consolidar, seria promover  a associação com outras  emissoras  do campo  

público de comunicação,  como as   TV’s  educativas  estaduais, universitárias e 

comunitárias. 

 

Em 2008, se criou a Empresa  Brasil de Comunicação (EBC),  com a intenção de 

organizar uma estrutura de comunicação pública e não mais governamental, o que 

provocou algumas  pequenas modificações no sentido de tentar equilibrar o 

sistema de mídia no Brasil. Pelo visto, caminhou-se pouco. 

 

Fortalecimiento  de los medios comunitários 
 

A proposta original de lei das rádios  e TVs comunitárias,  240 watts, foi mutilada e 

sobraram  apenas as rádios comunitárias  de 25 watts. Ainda assim,    a Anatel  

obriga aos solicitantes   a assinar  termo  de estabelecer alcance apenas de quatro 

quilômetros. O que foi apelidada de rádio coricocó2. 

 

Para Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária (Abraço),  havia, em 

2010, cerca de 12 mil rádios comunitárias, funcionando sem outorga. 

Pesquisadores, no entanto, falam em quase 20 mil solicitações de autorização que 

estão engavetadas na Anatel. Demora  que estimula o retorno às rádios livres. 

 

Límites a la concentración de medios privados y mejora en las regulaciones 
del sector 
 
De 13 emissoras de TV existentes, apenas três delas (Globo, Record e SBT)  

chegam a mais de 3.600 dos 5.565 municípios brasileiros. O sistema de mídia 

comercial se estrutura em redes por meio da aliança de grupos regionais que 

                                                            
2 O conceito  é de Rocha, José Carlos, referindo-se ao mesmo alcance do canto de um galo. 

 



 

possuem em geral  pelos menos uma emissora de TV, uma estação de rádio  e um 

jornal. 

 

Essa  hegemonia   facilitada dos meios  comerciais  , inclusive sob governos  que 

se  auto-consideram progressistas, parece uma questão mais preocupante, 

porque estabelece uma ambígua cumplicidade entre o capitalismo simbólico, que  

esses meios organizam  e distribuem,   e seus supostos  críticos quando no poder. 

 

Fortalecimiento institucional: independencia del regulador, capacidad 
técnica y de intervención, transparencia, participación social 

 

Agência  Nacional  de Telecomunicações  (Anatel),    em  1997, é  a  primeira  

agência  reguladora   a  ser instalada no Brasil, e , com ela, se inicia o processo de 

reformulação das telecomunicações brasileiras e garante  a  concentração   

midiática  no país.  A Anatel  ganhou  eficiência  tecnológica   e técnica,  pouca 

transparência e nenhuma participação social. 

 

Atributos que, segundo os movimentos sociais, se aplicam apenas ao controle  do 

espectro comunitário, tanto na vigilância  policialesca3,  por um lado,  e    ao  

permitir, por outro, que  esta  possibilidade  se convertesse em moeda de troca no 

Congresso Nacional. Igrejas, artistas e políticos passaram a ter  suas emissoras 

comunitárias mascarados em associações comunitárias. 

 

La TV digital y las oportunidades democratizadoras 
 

A televisão brasileira foi incluída no Sistema Brasileiro de Televisão Digital 

Terrestre-SBTVD-T, por meio de decreto  do Governo  Federal  de 2006. Um 

                                                            
3 A lei N° 9.612, Art. 22° e 23°, impõem  às rádios comunitárias  operar sem proteção contra 
interferências, mas, caso interfiram  em outras freqüências, são passíveis de punição. 



 

processo  que excluiu  ao máximo  o debate  e  a participação da sociedade. A era 

digital,em conseqüência, se tornou  simples conversão   de qualidade da imagem. 

Houve  pressão dos conglomerados  privados contra  as ferramentas de interação 

e acessibilidade da TV Digital, e o mesmo ocorreu com as concessões para novos  

canais no espectro. Com isso, a TV aberta brasileira  continua sem  inovações  de 

conteúdo  ou abertura  democratizadora,  mas  com imagem  de qualidade. 

 

Presencia e incidencia de la sociedad civil en los procesos y luchas por la 
democratización 

 

Os  movimentos  sociais,  povos e  culturas   ancestrais    são  os que, no Brasil,  

mais  contribuem  para democratizar efetivamente os meios de comunicação  e 

distribuição em grande escala. Bem como para a formação dos comunicadores/as 

populares, com as possibilidades técnicas e princípios democráticos. 

 

Este caráter antecipatório4  de uma articulação em rede, já multimeios, reafirma a 

capacidade dos grupos sociais em fazer circular a informação  e bem  cultural de 

seu interesse ( Ferreira,  1987). Ou seja, em resumo,  as redes  sociais  vieram, de 

alguma  maneira,  consolidar  esta capacidade  dos sujeitos  sociais populares  

 

Neste  sentido,  a  luta  por uma  comunicação   libertária  e,  ainda,  pelo 

jornalismo como um livre compartilhar, não visiona apenas assegurar o direito ao 

comunicar,  ao expressar ,busca um “encontro dos homens(/mulheres), 

mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto,  na 

relação eu-tu” (FREIRE, 2005). 

 

                                                            
4 Em Goiânia,  por exemplo,  os posseiros  urbanos,  na década  de 80 do século  passado, fizeram 
a  primeira articulação entre o jornal 4 de Outubro,TV Ambulante, quatro rádios livres comunitárias 
e dezenas de boletins. 
 



 

 

 

Um anexo (Comunicação e jornalismo compartilhados) 
 

1. O Projeto Magnifica Mundi - complexo de comunicação com webrádio, webtv, 

rádio comunitária, agência de notícias, revista  digital e um portal - é  laboratório 

do Curso de Jornalismo, Universidade Federal de Goiás ( Brasil) , com 14 anos 

em maio,  e se constituiu como possibilidade não- hegemônica de uma 

comunicação popular, democrática e compartilhada. 

2. O objetivo central é a determinação em co-construir, com povos e movimentos 

sociais dos cerrados centrais, uma rede de comunicação como esfera simbólica 

estratégica. Assumir a capacidade de falar à sociedade ou produzir com ela 

(Rocha, 2012:268-9)   sem que seja pelos meios neoliberais de comunicação 

(Halimi, 2003:5), privados ou públicos.  

3.  O Taller  na rede: A proposta é que  se avalie a possibilidade  de, com singelos 

recursos tecnológicos, se  incorpore a transmissão das atividades do TALLER, 

durante a ALAIC, e, daí, se plantem os fios articuladores entre os seus 

participantes   e os sonhos de urna rede latino-americana  de comunicação e 

conhecimentos  compartilhados ,no que o coletivo se inspira. 


