


Para demonstrar que a regulação
não é um "bicho de sete cabeças", re-
presentantes das entidades reguladoras
francesa, espanhola, argentina, portu-
guesa e do Reino Unido; da Unesco
e da União Europeia participaram do
Seminário Internacional das Comunica-
ções Eletrônicas e Convergência de Mí-
dias, realizado em Brasília, nos dias 9 e 
10 de novembro de 2010. Foi exposto,
durante o encontro, que a liberdade de
expressão, a diversidade, a justiça, a im-
parcialidade e a livre circulação de infor-
mações norteiam os marcos regulatórios
dessas nações.

O evento foi organizado pela Se-
cretaria de Comunicação Social do Pla-
nalto, segundo o então ministro-chefe da
Pasta, Franklin Martins, "para afastar os
fantasmas que passeiam por aí arrastan-
do correntes, muitas vezes impedindo
que a gente ouça o que tem que ouvir".

As experiências relatadas por re-
presentantes desses países durante o 
seminário mostraram que a regulação é 
uma prática que não fere a liberdade de
expressão ou os direitos sociais e huma-

nos. Pelo contrário, a regulação ajuda a 
garantir a pluralidade de vozes e ideias,
diferente do que reclamam os grandes
grupos midiáticos brasileiros e latino-
americanos.

O Diretor da Divisão de Desenvol-
vimento da Comunicação da Unesco,
Wijayananda Jayaweera, ressaltou, na
ocasião, que o sistema regulatório existe
para servir ao interesse público e não,
necessariamente, aos radiodifusores.

Os temas tratados sobre a regula-
ção de conteúdo variam a cada país que
esteve participando do seminário inter-
nacional, mas todos eles trabalham com
denúncias diretas do público ou monito-
ramento dos programas para avaliação
posterior, não se configurando, em ne-
nhum caso, como censura prévia.

As regras, nos países, objetivam pro-
mover a pluralidade, diversidade, cultura
nacional e regional, imparcialidade jor-
nalística; proteção das crianças e ado-
lescentes, da privacidade; o combate à 
injúria e difamação; a garantia do direito
de resposta dos ouvintes e telespecta-
dores e também o estimulo à produção

independente. Também fixam limites à 
propriedade para evitar a concentração
dos meios e a dominância no mercado.

A questão do conteúdo é assunto
bastante controverso, conforme afir-
mou no evento o canadense Toby Men-
del, consultor da Unesco. Segundo ele,
nas democracias há mais obrigações em
relação a conteúdo para a radiodifusão,
porque é um serviço operado por em-
presas em um espaço público - e o que
veiculam tem impacto muito grande.
"Por isso, questões como o discurso do
ódio, proteção a crianças no rádio e na
TV precisam estar previstas em leis que
vão além da legislação geral. O Estado
simplesmente não pode deixar o mer-
cado fazer o que bem entender", frisou
o consultor, destacando ainda que "regu-
lar" não é sinônimo de censura.

"Se formos ver as tabelas internacio-
nais, os dez países que mais respeitam a 
liberdade de imprensa, todos têm regu-
lação dos meios de comunicação", rela-
tou José Azeredo Lopes, presidente da
ERC, de Portugal.





A concentração da propriedade
acompanha a história dos meios de co-
municação desde o seu surgimento. Na
América Latina, conforme descrevem
Martin Becerra e Guillermo Mastrini no
livro Periodistas y Magnates (Editora Pro-
meteo Libros, 2006), já nos anos 1960 os
estudos de sociopolítica da comunicação
definiram as dimensões da concentra-
ção: geográfica e econômica. A geográfi-
ca, conforme os autores, faz referência à 
centralização da produção, distribuição
e consumo cultural nos grandes centros
urbanos. Já a concentração econômica
está vinculada com a complexa teia de
relações desde o início estabelecidas en-
tre o poder político, poder econômico
e proprietários dos meios, explicam Be-
cerra e Mastrini.

A discussão sobre regulação, políti-
cas de comunicação, demorou a ser tra-
vada efetivamente - num primeiro mo-
mento, por conta das ditaduras militares
que dominaram os países latino-ameri-
canos ao longo do século XX, segundo
Murilo Ramos. Em seu artigo Possibili-
dade de uma nova agenda para as políticas 
de comunicação na América Latina (citado
no quadro pág. 19), o autor escreve que
esses governos "reprimiram o desen-
volvimento autônomo da mídia latino-

americana por meio de mecanismos de
estrangulamento econômico das empre-
sas e de repressão individual contra jor-
nalistas, patrões e empregados". Tam-
bém nesse período, relata o professor, a 
mídia - especialmente as empresas com
fortes interesses nos mercados audiovi-
suais, em franca expansão econômica e 
técnica - apoiam os regimes militares em
muitos países da América Latina.

Durante essas ditaduras, surgiram
as primeiras leis de regulamentação do
setor de comunicação. Nesse período,
começa a haver o clamor pela (re)de-
mocratização política em países latino-
americanos, aponta Murilo Ramos. Isso
ocorre, segundo ele, por conta dessa
tensão, acompanhado por um quase
igual clamor pela (re)democratização
das instituições de comunicação, da mí-
dia vista como um aparato de grande
poder que fora instrumental, em muitas
situações nacionais, para a emergência e 
fortalecimento dos regimes ditatoriais.

Com a volta da democracia aos paí-
ses, outro obstáculo se configurou for-
temente: o lobby das grandes empresas
de comunicação num ambiente domi-
nado pelo neoliberalismo nos anos 1980
e 1990. Neste contexto, acordos feitos
pelos governos com os proprietários dos

meios não eram tão nítidos e a comuni-
cação não era amplamente discutida.

A chegada, porém, de governos
progressistas muda o cenário. Começa
a se abrir espaço para a discussão de
como regular a comunicação. "O Con-
tinente [latino-americano] vive um
momento muito promissor em alguns
países, onde os governos estão tendo a 
coragem, a determinação e o compro-
misso de descentralizar e diversificar o 
sistema de comunicação. É uma reação
que vem se aprofundando nos últimos
anos", acredita Dênis de Moraes, escri-
tor, pesquisador, professor do Programa
de Pós-Graduação em Comunicação da
Universidade Federal Fluminense.

Esses processos ocorrem em função
de disputas políticas e necessitarão, sem-
pre, de respaldo, popular e um conjunto
de providências, assinala. "O marco re-
gulatóno não pode ser um fetiche, mas
não adianta pensar que no dia seguinte
tudo vai se resolver. O esforço é 
construir legislações, programas públi-
cos de comunicação, fortalecer meios
alternativos e comunitários, revitalizar a 
comunicação pública e apoiar produção
audiovisual independente", aponta o 
professor.



No Brasil, os movimentos sociais
e entidades de classe ligadas ao setor
são os que encabeçam a luta pela de-
mocratização da mídia. Há mais de duas
décadas, a Frente Nacional de Luta por
Políticas Democráticas de Comunicação
- movimento que reuniu entidades e par-
lamentares para incidir sobre o capítulo
da Comunicação na Constituição de
1988 - inaugurava um processo de lutas
e resistências. Nasceu desse movimento
o Fórum Nacional pela Democratização
da Comunicação (FNDC), em 1991, um
dos precursores em militância e formula-
ção acerca desses temas.

Um exemplo emblemático da ação
do FNDC foi na formulação da Lei do
Cabo (1995), que, depois de enfrentar
uma verdadeira "guerra", culminou na
ordenação da exploração dos serviços
de TV a cabo por meio de mecanismos
modernos de controle público - sem pre-
cisar estatizá-los. Isso, entretanto, foi só
o começo. A luta continuou no país dos
grandes conglomerados de mídia, onde
ainda é complexo tratar da regulamenta-
ção dos meios de comunicação.

O grande desafio a vencer é o cer-
ceamento ao assunto. "O enfrentamen-
to do lobby da grande mídia tradicional
não é fácil. Acredito que hoje a principal
demanda da sociedade brasileira seja o 
controle público [participação] sobre a 

mídia. É fazer com que a mídia respeite a 
Constituição Federal e pare de bloquear
deliberadamente sua regulamentação,
em especial sobre os artigos 220 e 221",
argumenta a cineasta Berenice Mendes,
integrante da Coordenação Executiva do
FNDC.

De acordo com Toby Mendel,
consultor da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco), o marco regulatório
do Brasil precisa ser orientado pelo in-
teresse público. A conclusão surgiu no
estudo encomendado pela Unesco: In-
dicadores de desenvolvimento de mídia, 
marco para a avaliação do desenvolvimen-
to dos meios de comunicação. Diante dos
resultados apurados, a Organização faz
algumas recomendações, entre elas, o 
estabelecimento de regras para a difusão
de conteúdo na radiodifusão (como a 
proteção a crianças), em relação à con-
centração dos meios, assegurando a di-
versidade, o fortalecimento das rádios
comunitárias e o seu financiamento e o 
apoio à produção independente.

Os pontos enumerados pelo repre-
sentante da Unesco estão contemplados
na Constituição brasileira, mas não são
cumpridos. Mendel lembrou - durante
sua participação no seminário de Brasí-
lia, em dezembro - que, embora exista, a 
legislação nunca foi implementada plena-
mente. Não há critérios claros para ob-
ter licenças ou manter a paz dos sistemas
regulatórios e pouquíssimos padrões de
conteúdo - embora a Constituição seja
muito clara nesse sentido. "Sugerimos

que a regulação do setor de comuni-
cação se centralize numa entidade só.
Principalmente, num regulador de con-
vergência que atenda todo o setor",
concluiu Mendel.

Franklin Martins, na abertura do
mesmo seminário, afirmou que esse de-
bate precisa ser travado frente a frente
com a sociedade, porque não é uma dis-
cussão apenas sobre economia, sobre
uma repartição ou cruzamento de áreas
entre grupos econômicos e setores.
"Isso diz respeito à comunicação, à de-
mocracia, criação de oportunidades, a 
uma sociedade de informação e conheci-
mento, participação política, à produção
cultural, e, para isso, a sociedade deve
participar diretamente. Esse deve ser o 
pano de fundo, em cima do qual se as-
sentam as opções que o país terá de
fazer", disse o ministro.

Em andamento
O governo Lula iniciou estudo so-

bre mudanças no marco regulatório.
Um anteprojeto de lei foi elaborado por
um Grupo de Trabalho Interministerial e 
entregue à equipe da presidente Dilma
Rousseff, que decidirá quando e como
apresentá-lo ao Congresso. O minis-
tro Paulo Bernardo, das Comunicações,
afirmou que tão logo o governo tenha
uma posição, irá colocá-lo em consulta e 
audiência pública.

Passado pouco mais de um ano da
I Conferência Nacional de Comunicação
(Confecom) - realizada em Brasília, em
dezembro de 2009, com a participação



dos setores privado, público e estatal, e 
que teve como uma das suas principais
resoluções a necessidade de construção
de um novo marco regulatório para o 
setor no país -, muita coisa ainda precisa
ser feita.

O Brasil vive um processo mais
complexo, em comparação aos países
vizinhos. "Sempre estivemos à frente
em formulações, em movimentos so-
ciais. Nos outros países, não havia essa
mobilização intensa, no entanto, por um
processo de mudança política, econômi-
ca e social mais rápida, eles mexeram nas
suas regulamentações de radiodifusão
com mais rapidez que nós. Num certo
sentido, estamos até atrasados", avalia
Murilo Ramos.

Para o coordenador-geral do FNDC
e presidente da Federação Nacional
dos Jornalistas (Fenaj) e Federação dos
Jornalistas da América Latina e Caribe
(Fepalc), Celso Schröder, é impensável
fazer no Brasil uma lei de meios com a 
rapidez que foi feita na Argentina, por
exemplo. "Precisávamos que o país re-
alizasse a Confecom, os debates, as ne-
gociações. A complexidade do tecido so-
cial brasileiro e a existência de partidos
políticos com as características que têm
no Brasil exigiam os passos que foram
feitos", avalia Schröder. Entretanto, pon-
dera, ao proporcionar que a sociedade
colocasse suas posições, após a Confe-
com o governo poderia ao menos ter
instalado o Conselho de Comunicação
Social, mas não o fez. A impressão, con-
forme Schröder, é que o governo não
agiu. Ao não fazer isso, permitiu que os

setores conservadores da radiodifusão
se reorganizassem e enfrentassem Dilma
[então em campanha eleitoral], levando-a
para o segundo turno, com a bandeira da
liberdade de expressão apropriada por
eles. "Acho que, aí sim, houve um atraso,
que não é só histórico, mas de ação do
governo neste último momento", aponta
Schröder.

Anacrônico
No Brasil, o setor é regrado pelo

Código Brasileiro de Telecomunicações
(CBT) de 1962, pela Constituição
Federal (CF), que contém pontos espe-
cíficos sobre a comunicação, e também
pela Lei Geral de Telecomunicações
(LGT) - Lei N° 9.472/1997 -, que dis-
põe sobre a organização dos serviços
de telecomunicações, além da criação e 
funcionamento de um órgão regulador, a 
Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatei). Com a publicação da LGT, as
telecomunicações e a radiodifusão foram
separadas, cabendo ao CBT apenas a 
regulamentação da radiodifusão, que
ficou regulada por normas anacrônicas e 
desconexas.

Tentativas sem êxito de propor
uma nova lei para o rádio e a televisão
demonstram o forte poder do lobby da
radiodifusão comercial brasileira. "Os
governos sempre tiveram dificuldades
em debater essa questão, justamente
pela resistência encontrada nos meios de
comunicação. A mídia não faz isso, além
da questão ideológica, pelo interesse de
mercado. Quanto mais confundir regula-
ção com censura, mais liberdade de mer-

cado vai ter", explica Murilo Ramos.
A briga é histórica. "A coisa" mais

pobre é alguém achar que não pode re-
ceber críticas, que é intocável", declarou
o presidente Lula em entrevista a repre-
sentantes das rádios comunitárias no dia
2 de dezembro de 2010.

O governo Lula, segundo Berenice
Mendes, ao viabilizar a realização da
Confecom, demonstrou vontade política
de atualizar a legislação do setor. "Temos
consciência que a Confecom apresen-
tou uma pauta muito extensa, desafogo
de um represamento de trinta e poucos
anos da sociedade em torno da pos-
sibilidade de problematizar e discutir
as questões de comunicação no nosso
país", reflete. A Confecom mapeou com
precisão muito grande e muito séria os
pontos fundamentais que deverão ser
previstos no novo marco regulatório,
destaca a cineasta.

Durante o seminário internacional
em Brasília, Franklin Martins apresen-
tou os seguintes dados: Em 2008, a ra-
diodifusão faturou R$ 11,5 bilhões; e as
empresas de telecomunicações, R$ 130
bilhões. Em 2009, os números foram R$
13 bilhões e R$ 180 bilhões, respectiva-
mente. "É evidente que, se não houver
regulação, a radiodifusão será atropelada
por uma jamanta. Se não houver o de-
bate, quem vai regular é o mercado. E 
quando o mercado regula, quem ganha
é o mais forte", concluiu Franklin. Ele
afirmou estar convencido de que a área
de comunicação será tratada, no gover-
no de Dilma Rousseff, como estratégica
para o crescimento.



A Argentina foi marcada, durante 26
anos, por uma lei de radiodifusão (Lei
n° 22.285, de 15 de setembro de 1980)
privatista e centralizadora, que permitiu
ao Grupo Clarín constituir-se no prin-
cipal operador do país, com o maior
conglomerado de mídia, através de um
decreto feito durante o governo militar
argentino (1976-1983). A lei também ex-
cluía a participação (nas frequências) de
organizações sociais sem fins lucrativos.
Com ela, foi criado o Comitê Federal de
Radiodifusão (Comfer).

A volta da democracia no país (em
1983, com o governo de Raúl Ricardo
Alfonsin), que poderia ter sido uma
oportunidade de reformulação no setor
de comunicação, não trouxe melho-
rias significativas. Ao contrário, nesse
período apenas foram feitos tímidos es-
forços para mudar a lei, aponta Gustavo
Bulla, diretor nacional de Supervisão
da Autoridade Federal de Serviços de
Comunicação Audiovisual da Argentina
(AFSCA). Segundo o diretor, a sociedade
vivia em um estado neoliberal e os meios
de comunicação foram afetados por uma
grande concentração de propriedade,
especialmente os meios audiovisuais.

Esse quadro pode ser percebido,
durante o governo de Carlos Me-
nem (1989/1999), que como apontam
Guillermo Mastrini e Suzy dos Santos no
artigo A regulação da comunicação na Ar-
gentina: Novas diretrizes nas políticas de 
meios, (publicado na revista Politics edi-
tada pelo Núcleo de Pesquisas, Estudos e 
Formação - Nupef em agosto de 2010),
"trouxe um conjunto de políticas neo-
libérais, materializadas na re-regulação,
concentração e entrada do capital inter-
nacional na propriedade de mídias, além

da situação na qual o regulado impôs
suas condições ao regulador". Durante
esse período, os autores citam a Lei n°
23.696 de 1989, conhecida como a "Ley
de Reforma del Estado", que reduziu o 
papel do Estado e permitiu a proprie-
dade cruzada dos meios, privatizando os
canais 11 e 13 de Buenos Aires.

Foi um período sem debates com a 
sociedade sobre os meios de comunica-
ção. "Passamos 26 anos tentando pro-
mover mudanças, houve muito terror,
muita extorsão em relação aos dirigentes
políticos. Todos os governos sofreram
pressões para fazer essas mudanças, mas
foi a presidente Cristina Kirchner que
assumiu isso como um desafio impor-
tante", afirma Bulla. Essa mudança veio
com a aprovação da Lei 26.522, de 10 de
outubro de 2009 - Ley de Servidos de
Comunicaión Audiovisual.

Durante anos, o tema dos meios de
comunicação foi apenas uma discussão
de especialistas do setor acadêmico, do
setor dos trabalhadores dos meios, es-
clarece Bulla. A partir do debate aberto
pela presidente Cristina, em 2008, o as-
sunto foi se tornando um tema-chave da
agenda pública da Argentina.

Essa nova realidade foi impulsio-
nada, a partir de 2004, pela mobiliza-
ção da Coalición por la Radiodifusión
Democrática da Argentina (CRD), uma
agremiação que representa 300 orga-
nizações sociais argentinas, incluindo

movimentos de direitos humanos, setor
acadêmico, todos os sindicatos de tra-
balhadores dos meios de comunicação,
os de trabalhadores em geral, rádios e 
canais comunitários, entre outros.

Através de um manifesto que con-
tinha 21 pontos básicos para o direito à 
comunicação, a CRD ajudou a formular
o texto que se tornaria a lei aprovada
em 2009, relata o professor de Direito à 
Informação da Universidade de Buenos
Aires e fundador da Coalición, Damián
Loreti. "Foi uma espécie de abordagem
temática, onde cerca de 2 mil entidades
que formam a Coalición adicioram 21
temas-chave que não podiam faltar em
uma regulação da mídia", lembra ele.
Esta estrutura, segundo o professor,
instruiu a presidente da nação. Entre es-
ses temas, Loreti cita o estabelecimento
de cotas de conteúdos de produção lo-
cal, nacional e própria para a difusão so-
nora e audiovisual, limites ao monopólio,
independência dos meios, responsabili-
dade midiática e a criação de um novo
Comfer. Quando a discussão foi levada
ao Congresso, os pontos estabelecidos
pela entidade serviram para nortear o 
texto da lei. "Tornou-se, assim, uma
espécie de paradigma para todos os en-
volvidos", sustenta o professor.

Gustavo Granero, jornalista ar-
gentino, vice-presidente Federação In-
ternacional dos Jornalistas (FIJ), secre-
tário-geràl da Federación Argentina de



Trabajadores de Prensa (Fatpren), relata
que a mobilização da sociedade foi o 
que rompeu com o discurso único que
havia nos meios de comunicação. "Pelo
menos 200 mil pessoas marcharam em
defesa da lei de meios. Ganhamos esta
batalha quando reunimos tantas pessoas
em frente à Corte Suprema a reclamar
justiça para a sociedade", avalia.

O texto, enfim, foi aprovado em ou-
tubro de 2009. "A lei tem um enorme
consenso social e foi imediatamente
promulgada, mas tem encontrado
obstáculos na justiça, através dos setores
que se consideram prejudicados", expli-
ca Bulla. Regulamentada recentemente,
a norma já sofre restrições. "O grupo
Clarín conseguiu na-justiça uma medida
cautelar para não cumprir o seu artigo
161°, pelo qual toda a empresa com li-
cença de meios audiovisuais tem até um
ano para adequar-se ao novo contexto.
Eles dizem que isso é inconstitucional",
diz o diretor da AFSCA.

Essa "queda de braço" travada pe-
los grandes meios faz, na opinião do
professor Loreti, que não seja possível
avaliar, ainda, as mudanças efetivamente
trazidas pela lei. Bulla garante que,
apesar disso, a lei está regulamentada
e vem sendo aplicada. Segundo ele, as
grandes corporações querem fazer seus
negócios sem nenhum tipo de restrição,
orientados somente pelo desenvolvi-
mento econômico. "O problema é que
esse não é um ramo qualquer, os meios
de comunicação, as indústrias culturais,
trabalham com informação, opinião,

cultura, tradição, memória, e isso não é 
o mesmo que trabalhar com fabricação
de automóveis, por exemplo", reflete o 
diretor da AFSCA.

A nova lei
A Lei de Serviços de Meios Audiovi-

suais da Argentina apresentou-se como
o desafio da democratização dos meios
e a incorporação das novas tecnologias
da comunicação e informação na Argen-
tina, avalia Bulla. Ela regula o conteúdo
audiovisual por todas as plataformas de
distribuição, com a condição que
tenham programação pré-fixada e con-
sumo em tempo real. Estão isentos das
regras o acesso a broadcast via internet,
como o video on demand, ou rádio tipo
podcast. "A legislação abre um leque
bastante amplo para a regulação de no-
vas plataformas, como rádio e TV digi-
tais e o que possa aparecer daqui por
diante", aponta ele.

Para evitar os monopólios, a lei
restringe a concentração de empresas e 
licenças e permite ao setor público a ob-
tenção de licença para meios de comuni-
cação audiovisuais. Também incorpora,
neste novo cenário, as organizações
sociais livres, como sindicatos e outras
organizações que não visam lucro.

Em relação ao conteúdo, os únicos
regulados, segundo o diretor da AFSCA,
são aqueles destinados a crianças e ado-
lescentes. "No sentido de preservá-los,
uma prática comum em todas as legis-
lações de todo mundo. Nossa lei está
embasada em considerar a comunicação

social como um direito humano básico,
conforme a carta interamericana dos
direitos humanos", diz. A lei não traz
limitações à radiodifusão comunitária.

A nova lei argentina, segundo Gra-
nero, divide o espectro entre privado,
público e dá acesso a ONGs e sindicatos.
Outro destaque é criação da figura do
Defensor Público e do Conselho Federal
de Comunicação Audiovisual (instituído
em novembro de 2009). A AFSCA é o 
órgão responsável pela comunicação e 
pela lei, substituindo o Comitê Federal
de Radiodifusão (Comfer).

O defensor público depende funcio-
nalmente de uma comissão da Câmara
do Congresso e não tem vínculo com o 
Poder Executivo e nem com os órgãos
que aplicam a lei. É um tipo de articula-
dor entre o público, os meios, os opera-
dores, assim como com as autoridades
de aplicação. Contudo, destaca Bulla,
essa figura ainda não existe oficialmente,
porque os partidos de oposição na Ar-
gentina têm se negado a nomeá-lo.

O Conselho (veja a formação no
quadro abaixo) deve assessorar na for-
mulação de uma política pública de ra-
diodifusão; propor diretrizes para lici-
tações e atribuição de licenças; propor
políticas ativas e de apresentar à Defen-
soria Pública as exigências da população,
quando for solicitada essa intervenção.
"Tem a missão de defender os direitos
do usuário, dos consumidores e públicos
frente à autoridade, aos meios públicos,
privados, comerciais e não comerciais",
esclarece o professor Loreti.



As comunicações no Uruguai tam-
bém são marcadas pelo forte predomínio
do setor privado. Segundo a Coalición de
la Sociedad Civil por una Política Demo-
cratica de Comunicación (CSCPDC) -
coletivo de organizações da sociedade
civil e de cidadãos dos 19 departamentos
[Estados] em prol da democratização da
comunicação -, "a legislação vigente no
Uruguai tem permitido um alto grau de
concentração, bem acima dos padrões
internacionais".

Ruben Hernandez, secretário-geral
da Associação de Imprensa do Uruguai
(APU) e integrante do CSCPDC, explica
que três grandes grupos de TV privada
dominam o setor no país. Localizados
em Montevidéu, onde vive mais de 6 0 %
da população do país, cada um desses
grupos, além dos seus canais, comanda
rádios, jornais e outros meios de comu-
nicação na capital e no restante do país.

De acordo com Gabriel Kaplún, pro-
fessor e pesquisador em comunicação
na Universidad de República (Udelar),
em Montevidéu, deve-se considerar que
o Uruguai é um país pequeno e com
grupos oligopólicos no controle de uma
parte muito importante dos meios de
comunicação. Kaplún relata que, até o 
início de 2005, não havia se desenvolvi-
do a rádio e a televisão pública uruguaias.
Eram setores que haviam sido sempre
rechaçados em recursos, com audiên-
cias muito baixas e enormes problemas
técnicos e de qualidade.

A comunicação comunitária, por sua
vez; é um segmento novo e emergente
no país. As primeiras rádios surgiram nos
anos 1990, sendo muito perseguidas até

meados dos anos 2000.
Essa disparidade entre os meios tem

origem na lei que rege o setor. Segundo
documento produzido pela CSCPDC,
as leis sobre comunicação no país têm
sido insuficientes, parciais, incompletas.
Prevalece a ideia, segundo a Coalición,
de que a melhor maneira de regular é 
não fazê-lo, sendo mais importante a 
liberdade das empresas do que a liber-
dade de expressão dos cidadãos.

A situação começou a mudar em
2005, com a eleição do governo pro-
gressista do presidente Tabaré Ramón
Vázquez Rosas (2005/2009), quando
o país começa a reformar seu setor de
comunicação. A partir daí, conforme Ka-
plún, houve um movimento importante
para melhorar o setor público. O go-
verno atual, do presidente José Alberto
Mujica Cordano, "tem feito um esforço
especialmente no setor de televisão
e rádio públicas, que começam a ter a 
audiência que nunca tiveram", avalia.

Na radiodifusão comunitária, um
intenso processo de negociação, que
envolveu a mobilização da sociedade
civil, foi travado durante o ano de 2005,
no sentido de regularizar e legalizar os
meios comunitários. O processo culmi-
nou com a aprovação, em 2007, da Lei
18.232, da radiodifusão comunitária.
Essa lei - tida como referência na Améri-

ca Latina - concedeu a estes meios, pela
primeira vez, a possibilidade de operar
em potências sem limites estabelecidos,
uso das frequências AM ou FM e de tele-
visão, além da reserva de pelo menos
um terço do espectro em cada uma das
bandas de frequência de uso analógico e 
digital para o setor comunitário. O texto
não impõe limite a modos de financia-
mento como patrocínios e publicidade
e também criou o Conselho Honorário
- o qual será consultado para a elabora-
ção da regulamentação desta lei, para os
trâmites de atribuição de frequências e 
análise dos pedidos de concessão, entre
outras funções.

Outros caminhos
O país vem desenvolvendo refor-

mas para tornar as comunicações mais
democráticas, amparadas nas normas 
internacionais dos Direitos Humanos, no
que se refere à liberdade de expressão
e informação. Exemplo dessas reformas
são as leis de direito ao acesso à infor-
mação pública - e a que pune os crimes
de calúnia injúria e difamação -, ambas
aprovadas em 2008.

No governo progressista do presi-
dente Mujica está em curso a elaboração
de um documento que servirá como base
para uma nova Lei de Serviços de Comu-
nicação Audiovisual. Para isso, o governo



montou um Comitê Técnico Consultivo,
presidido pelo já citado professor Gabri-
el Kaplún, formado por representantes
do setor empresarial, das universidades
públicas e privadas, da sociedade civil e 
do governo. "A proposta é discutir de
maneira aberta esse documento-base
e fazer um enriquecimento a partir dos
pontos de vista desses segmentos", ex-
põe Gustavo Gómez, presidente da Di-
rección Nacional de Telecomunicaciones
(Dinatel), órgão que vai elaborar um
projeto de lei para apresentar ao Parla-
mento.

A nova lei, de acordo com Kaplún,
além de reformular a radiodifusão no
país, que data de 1977, terá como ob-
jetivo suprir carências não contempladas
no antigo dispositivo e tratar das novas
situações surgidas a partir da convergên-
cia tecnológica.

Órgãos reguladores
No Uruguai, alguns organismos in-

fluenciam sobre os meios de comunica-
ção, como o Ministério de Educação e 
Cultura (que tem a seu cargo os meios
de comunicação do Estado e os meios
públicos), a Companhia Estatal Telefôni-
ca (responsável pela implementação e o 
desenho das políticas de telefonia e de
internet) e as duas principais agências do
setor: Ursec e Dinatel (ver quadro).

Quando foi criada, em 2000, a Ur-
sec era somente um organismo regu-
latório. Porém, pela falta de um órgão
que fizesse o desenho das políticas públi-
cas do setor de comunicação, a agência
acabou assumindo essa função. Com o 
surgimento da Dinatel, a Ursec assume
as funções de formular e implementar
as leis e políticas. "Isso muda as regras
do jogo, há bastante tensão, o que está

gerando algumas dificuldades", acentua
Kaplún. Segundo ele, o Comitê Técnico
Consultivo discute a construção de um
sistema diferente, um novo marco insti-
tucional. "Mas hoje, os organismos mais
importantes, são a Dinatel e a Ursec",
afirma Kaplún.

Para o presidente da Dinatel, Gusta-
vo Gómez, diante da convergência digi-
tal, o mais conveniente é que existam
duas leis: uma de telecomunicações
(que regule a infraestrutura) e uma lei
de serviço de comunicação audiovisual.
"Ambas têm que estar relacionadas, ar-
ticuladas e convergentes, mas regulando
coisas distintas. A lei de telecomunica-
ções se embaza em regras de mercado,
de livre competição, enquanto a lei de
comunicação deve embazar-se na liber-
dade de expressão e na defesa da diver-
sidade cultural", conclui Gómez.



No Paraguai, as mudanças aconte-
cem de forma um pouco mais lenta e 
gradual em relação aos países vizinhos.
Durante quase seis décadas, o país es-
teve sob o governo do Partido Colora-
do, que entre os anos de 1954 e 1989
apoiou a ditadura militar de Alfredo
Stroessner. Esse apoio refletiu-se na
concentração da propriedade no setor
de comunicações. "O setor midiático re-
flete a realidade social do país, que, em
2004, possuía um dos maiores índices de
pobreza da América Latina e o desenvol-
vimento econômico menos estabelecido
na região", segundo relato de Martin
Becerra e Guillermo Mastrini, no livro
Los duenos de la Palabra. Com a chegada
de Fernando Armindo Lugo de Méndez
à presidência do país em 20 de abril de
2008, mesmo que timidamente o quadro
começa a mudar, com a elaboração de
mecanismos por uma comunicação mais
plural, avalia Rubén Ayala, coordenador-
geral da Associação de Rádios Comuni-
tárias e meios Alternativos do Paraguai
- Voces Paraguai.

Essa mobilização ocorre principal-
mente no apoio às organizações sociais,
à criação e fortalecimento de meios es-
tatais e à formação de capital humano no
campo da comunicação para o desenvol-
vimento, aponta Diego Segovia, diretor
de Comunicação Estratégica da Secre-
taria de Comunicação para o Desenvol-
vimento (Sicom) do Paraguai.

"O Paraguai tem uma desigual-
dade profunda em temas como a dis-
tribuição da terra, os recursos e meios
de produção. Isso se reproduz no pa-
norama dos meios de comunicação",
pondera Ayala.

Marcado por uma forte tradição oral
da população, o país tem o rádio como
seu veículo de comunicação mais popu-
lar. A sobreposição desse meio sobre os
demais é conferida pela acessibilidade
em termos de custo e a facilidade de
adaptação na rotina da população. Já as
relações entre os tipos de transmissão
(privada, pública ou comunitária) per-
manecem desiguais, segundo Ayala.

Como acontece em diversos casos
na América Latina, o setor privado tem
sido historicamente o "dono" do espec-
tro; a radiodifusão pública tem, aos pou-
cos, deixado de ser apenas porta-voz do
governo. O setor comunitário, por sua
vez, é o que apresenta o maior desafio,
segundo o coordenador-geral da Voces
Paraguai: "A radiodifusão comunitária,
apesar de anos de luta pela democracia
no espectro e comunicações, ainda pre-
cisa ultrapassar fortes barreiras discrimi-
natórias legais para desenvolver-se",
avalia Ayala.

Sete grandes grupos empresariais
controlam a maior parte da informação
e entretenimento que circulam diari-
amente no país. De acordo com o so-
ciólogo Segovia, no artigo El oligopolio 
mediático y las políticas públicas en Para-

guay, publicado no livro Políticas de Comu-
nicación en el Capitalismo Contemporáneo 
(Buenos Aires - CLACSO, 2010), "es-
ses grupos operam em vários setores da
economia e seus meios de comunicação
são os que defendem, na esfera pública,
os juros decorrentes de cada uma das
suas atividades".

Dois grandes grupos de comunica-
ção se destacam dentre os sete mencio-
nados - o Zuccolillo e Vierci. No cenário
paraguaio, segundo Ayala, um pequeno
bloco econômico conduz um holding de
empresas cujo interesse e defesa vão 
produzindo a informação e instalando
a opinião pública e a agenda política
do país. "A existência dos três tipos de
transmissão - privada/comerciais, pública
e comunitária - é vital para a construção
da cidadania e da democracia", avalia
Ayala.

Segovia destaca que esses grupos,
por meio de um discurso repetitivo, as-
sim como fazem no Brasil e Argentina,
alegam que uma lei de comunicação e 
até mesmo um debate mais profundo
pode configurar "atentado" à liber-
dade de imprensa. "Aqui [no Paraguai]
você não pode falar em democratizar
Os meios, o espectro radioelétrico, dar
mais espaço às rádios comunitárias, aos
veículos públicos, porque temos a dita-
dura dos meios e o desinteresse do Par-
lamento em fazer essas coisas", observa
o sociólogo. "Fica difícil gerar um debate
com a sociedade civil", conclui.



Contexto
Em 20 de junho de 1992, foi apro-

vada a nova Constituição Federal do
Paraguai, que no seu artigo 30° define:
a emissão e propagação de sinais eletro-
magnéticos de comunicação são de
domínio público do Estado, o qual, no
exercício da soberania, promoverá ple-
namente o mesmo, de acordo com os
direitos inerentes da República e do que
ratificarem as convenções internacionais
sobre o assunto.

A lei paraguaia garante igualdade de
oportunidades, livre acesso ao espectro
eletromagnético e instrumentos eletrôni-
cos de acumulação e processamento de
informações públicas. "As autoridades
asseguram que estes elementos não são
usados para violar a privacidade pessoal
e familiar ou outros direitos estabeleci-
dos pela Constituição", diz a Carta.

A Constituição paraguaia ainda-
proíbe qualquer discriminação no for-
necimento de materiais para a imprensa
e interferência de radiofreqüência. Nela
também é garantido o pluralismo. A Car-
ta regula a publicidade com a finalidade
de proteção dos direitos das crianças,
dos jovens, os analfabetos, os consu-
midores e as mulheres. Regula ainda os
procedimentos, prazos e sanções cor-
respondentes, a fim de tornar efetivo
esse direito. O seu artigo 107° trata da
relação entre mercado e monopólio:
"Toda pessoa tem o direito de exercer
a atividade econômica lícita de sua es-
colha dentro de um sistema de igualdade
de oportunidades. Não será permitida a 
criação de monopólios".

Em junho de 1995, foi promulgada a 
Lei 642, que rege as telecomunicações.
Seu objetivo é estabelecer as disposições
sobre o licenciamento e instalação, o-
peração, funcionamento e utilização do
serviço de radiodifusão sonora. A lei cri-
ou a Comissão Nacional de Telecomuni-
cações (Conatel), órgão regulador e ad-
ministrador do espaço eletromagnético.

Passados 15 anos, a lei tem muitas
limitações e defasagens em relação à 
questão de direito e as novas tecnolo-
gias, avalia Ayala. "Não está na agenda
política a mudança,' fundamentalmente
porque, de um lado, não é um tema de
urgência, e, de outro, nós, dos setores
que consideramos urgente, somos fra-

cos organizacional e estruturalmente
para exercer pressão sobre o Parlamen-
to", argumenta Ayala. "A falta de uma
visão mais democratizante dos meios,
por parte do Parlamento, faz com que o 
país não evolua no que se refere a leis e 
políticas de comunicação", aponta o so-
ciólogo Segovia.

Alternativos
Ainda de acordo com Ayala, as rá-

dios comunitárias foram sistematica-
mente perseguidas por todos os go-
vernos anteriores. Até a mudança do
governo, em 2008, poucas rádios comu-
nitárias paraguaias tinham autorização
para transmitir - atualmente, segundo o 
dirigente, existem no país em torno de
500. Porém, a maioria delas pertence
a particulares, comerciantes e líderes
políticos partidários. Segundo Ayala,
apenas 200 dessas emissoras são genu-
inamente comunitárias. Em 1995, en-
quanto era preparada a lei de telecomu-
nicações paraguaia, houve uma tentativa,
sem êxito, que o seu texto contivesse
artigos fundamentais à existência jurídica
das rádios comunitárias - para forçar sua
regulamentação e garantir o exercício
dos seus direitos.

Em 2008, com a chegada do gover-
no Lugo, foi lançada a primeira proposta
de alteração, através da Secretaria de
Comunicação para o Desenvolvimento
(Sicom) e do Conselho Nacional de Tele-
comunicações (Conatel). Foram realiza-
dos fóruns e seminários para discussão
e desenvolvimento de um novo regula-
mento para a radiodifusão comunitária e 
TV. Nenhuma proposta, porém, chegou

a ser aprovada.
No final de outubro de 2010, o 

Senado aprovou um projeto de alteração
de alguns artigos da Lei 642/95, relativos
a definição de serviço; redefinição de
potência para rádio comunitária (de 50
watts para 300 watts); proibição da pu-
blicidade transmitida em qualquer forma,
pública ou privada, destinados principal-
mente para evitar o apoio ao governo e 
sanções para a radiodifusão não auto-
rizada. Ayala avalia que essas alterações
dizem respeito apenas à radiodifusão co-
munitária e têm como objetivo restringir
e limitar a liberdade de expressão. Para
ele, ao limitar o poder de mídia da co-
munidade, viola-se a Constituição do
Paraguai e suas próprias normas interna-
cionais sobre o assunto.

A mídia comunitária, pela primeira
vez, encontrou um interlocutor no go-
verno, avalia Ayala. "O processo de con-
solidação, e, mais importante, a legaliza-
ção das rádios comunitárias têm o apoio
e acompanhamento da Sicom", destaca
o coordenador-geral da Voces Paraguai.
Contudo, as pressões e ataques vindos
da grande mídia emperram o processo.
"Cada passo dado recebe um ataque da
mídia comercial. Essa oposição faz com
que o governo tenha uma posição fraca,
não se anime a desenvolver seus projetos
ou implementar uma política de comuni-
cação com abordagem mais pluralista e 
que encoraje a igualdade, pluralidade e 
diversidade no acesso à mídia e divulga-
ção de informações", relata Ayala.

Em televisão, de acordo com Se-
govia, não existe meios comunitários.
Para mudar essa situação, o governo
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pretende lançar, em maio de 2011, a 
primeira emissora pública do país. Em
rádio, associações comportam centenas
delas em distintos pontos do país e bus-
cam desenvolver o trabalho em rede. Há
ainda rádios de médio alcance, que até
hoje escapam da lógica mercantil, entre
elas Fe y Alegria, Radio Rebelde y Ra-
dio Viva. "A rádio é talvez o meio mais
democrático no Paraguai, mas a aniquila-
ção tecnológica da amplitude modulada
e saturação das FMs estão fazendo com
que diminua o impacto que as mesmas
podem ter", considera o sociólogo.

Muda o cenár io
Mesmo que timidamente, o governo

tenta iniciar uma mudança no setor de
comunicação do país. Pela primeira vez,
o poder Executivo no Paraguai tem uma
secretaria de comunicação com status de

ministério (Sicom), cujo titular é Augusto
dos Santos. Esta secretaria, embora de
forma muito incipiente e frágil, segundo
Ayala, vem gerando um debate nacional
sobre paradigmas da comunicação, tais
como: comunicação pública ou meios
públicos, mídia comunitária e comunica-
ção para o desenvolvimento.

A secretaria trabalha com políticas
de informação pública, criação de meios
públicos e comunicação para o desenvol-
vimento. "Estamos trabalhando a capaci-
tação para os meios comunitários, temos
as carreiras universitárias de comunica-
ção e o desenvolvimento das universi-
dades públicas do país", explica Segovia.
O governo atual, destaca o sociólogo,
fomenta a criação de redes de meios co-
munitários, as quais vem apoiando com
recursos, descentralizando e democrati-
zando de alguma maneira as campanhas

publicitárias e educativas anteriormente
concentradas nos grandes meios.

O pesquisador brasileiro Dênis de
Moraes avalia que o Paraguai vive, nesse
momento, um processo de reconstrução
do próprio sistema público de comuni-
cação. "O presidente Lugo enfrenta uma
campanha midiática forte e encontrou
um sistema de comunicação público to-
talmente desorganizado e. acanhado",
afirma. Dênis de Moraes destaca que o 
governo paraguaio já fez algumas modi-
ficações importantes na legislação de
radiodifusão comunitária, incluiu meios
alternativos e comunitários nas suas ver-
bas de publicidade.

Para Ayala, o principal desafio do
governo é envolver todos os setores in-
teressados na discussão do direito de co-
municar e ampliar o apoio público para a 
reforma democrática do setor.

Nova orientação na AL
Está em curso uma pungente mudan-

ça no setor da comunicação na América
Latina. A discussão é presente em boa
parte dos países que compõem o Conti-
nente. "Trata-se de um debate que está
ocorrendo com governos de esquerda e 
também de direita. Há uma necessidade
muito grande de revisar essa regulação,
não somente para modernizar-se, mas
também para atender a recomenda-
ções internacionais em liberdade de
expressão", aponta o presidente da
Direção Nacional de Telecomunicações
do Uruguai, Gustavo Gómez.

O cenário convergente dos meios
de comunicação traz um enorme desafio
e também novas perspectivas, como a 
sua democratização. A concentração de
meios na Argentina é similar ao panora-
ma dos demais países da América Latina.
"Os grupos econômicos dominantes de
comunicações no Brasil, como na Argen-
tina, têm posições políticas/ideológicas
que atacam o Estado como eixo, e, para
contornar esta problemática, a única for-
ma é gerar mais democracia informativa.
Todas as vozes devem ter a oportunidade
de ver-se refletidas nos meios de comu-
nicação", conclui Gustavo Granero.

O sociólogo Diego Segovia avalia
que a sociedade paraguaia vive muito

polarizada, "fruto da extrema desigual-
dade que existe, onde os detentores
dos grandes meios não estão dispostos a 
ceder seus privilégios". Entretanto, o so-
ciólogo acredita que "é possível avançar,
romper um pouco o monopólio e dar
oportunidade a outra gente".

O Brasil vem promovendo, nos úl-
timos anos, intensos debates, visando
a construção de um novo marco regu-
latório para o setor. O jornalista Celso
Schröder avalia que nos oito anos de

governo Lula, com todos os equívocos,
como o caso da escolha do sistema de TV
digital do país; e acertos, como a realiza-
ção da Confecom e outros eventos, a so-
ciedade civil desempenhou o seu papel e 
o governo precisa fazer o seu. A expec-
tativa, para os movimentos envolvidos
com a democratização da comunicação,
é que o governo Dilma estabeleça uma
agenda pública e, em um tempo razoá-
vel, implante um novo marco regulatório
para o País.
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