
ALTERNATIVAS 

Mídia e democracia 
na América Latina 
Os meios de comunicação desempenham papel fundamental na construção de sentido social: é a partir deles que 
construímos a idéia de bem-estar e progresso, realizamos intercâmbio de sentido. Os meios de comunicação não nos 
dizem o que fazer, mas apontam caminhos - e por isso constituem um campo de disputa social e política 
POR MARIA PÍA MATTA* 

A
desigualdade ainda é o proble-
ma crucial da América Latina. 
Mesmo quando os indicado-
res oficiais marcam índices 
positivos e crescentes de ren-

da per capita, a desigualdade entre o 
setor mais rico e o mais pobre da po-
pulação aumenta e se expressa na má 
distribuição da renda, na iniqüidade e 
na exclusão. Essa situação recrudes-
ceu nos anos 1990 e, na média, perma-
nece invariável na década atual. As 
políticas públicas para enfrentar a de-
sigualdade na região deveriam consi-
derar e incentivar a participação da 
sociedade civil. Combater esse pro-
blema depende também da capacida-
de dos Estados - para além de sua legi-
timidade democrática - de promover 
inclusão e distribuição das riquezas. 

Num cenário como esse, é funda-
mental analisar a repercussão da libe-
ralização e concentração econômica 
dos meios de comunicação sobre a li-
berdade de expressão cidadã, e o obs-
táculo que esses processos represen-
tam para o desenvolvimento do 
terceiro setor das comunicações. 

De acordo com o sociólogo Ar-
mand Mattelart, os processos atuais 
de concentração e monopólio dos 

meios de comunicação são determi-
nados pela incorporação do capital 
financeiro, gestão empresarial, poder 
dos acionistas e integração das in-
dústrias das telecomunicações com 
os meios e a cultura. Essa integração 
de caráter horizontal, vertical e mul-
timídia constituiu polos regionais e 
nacionais das indústrias da cultura e 
da comunicação. As políticas estatais 
favorecem a construção de grandes 
grupos nacionais de comunicação 
(Clarín, Televisa, Globo) capazes de 
rivalizar com outros gigantes do mer-
cado global e se inserir em outros 
âmbitos financeiros. 

A LÓGICA DA CONCENTRAÇÃO 

A mesma lógica de concentração 
atinge todos os setores: discográfico, 
editorial, impresso, radiofônico, tele-
visivo. Esse cenário se configurou no 
final dos anos 80, e um dos marcos foi 
o ano de 1998, quando o processo de 
liberalização das telecomunicações 
se generalizou a partir dos acordos da 
Organização Mundial do Comércio. 

Nesse contexto, as rádios comunitá-
rias travaram longa e decidida batalha 
contra a desigualdade no acesso aos 
meios (freqüências de rádio e TV) e pelo 

direito à comunicação. A Associação 
Mundial de Rádios Comunitárias 
(Amarc) trabalhou na formulação de 
quatorze princípios por uma radiodifu-
são democrática (http://legislaciones. 
amarc.org), que buscam o reconheci-
mento dos meios comunitários e o fo-
mento à pluralidade e à diversidade no 
sistema dos meios de comunicação. 

São centenas de rádios que com-
partilham a missão de democratizar 
as comunicações, e nas quais organi-
zações da sociedade civil exercem 
papel fundamental com princípios e 
gestão que não visam lucro nem pro-
selitismo político ou religioso. São 
meios que representam os interesses 
da comunidade onde estão inseridos, 
seja uma pequena localidade ou um 
amplo setor social. Podem trabalhar 
com alta ou baixa potência, com vo-
luntariado ou trabalhadores contra-
tados. Têm como missão centrar a 
comunicação em questões sociais, 
ressignificar o trabalho comunica-
cional e contribuir para remover a 
inércia do sistema de comunicação 
atual. A propriedade coletiva e não 
lucrativa ocupa o centro dos debates 
que questionam o viés mercantil dos 
grandes meios de comunicação. 

Os meios de comunicação desem-
penham papel fundamental na cons-
trução de sentido social: é a partir de-
les que construímos a idéia de 
bem-estar e progresso, realizamos in-
tercâmbio de sentido. É também nes-
ses espaços que se concretiza a visão e 
representação das relações sociais, e é 
construída a idéia de sujeito e de de-
senvolvimento democrático. Os meios 
de comunicação não nos dizem o que 
fazer, mas apontam caminhos - e por 
isso constituem um campo de disputa 
social e política. 

Na estrutura atual do sistema de 
meios de comunicação, a indústria 
formou consórcios que privilegiam 
o lucro em detrimento do serviço, e 
instituiu uma forte padronização 
de formatos e lógicas uniformes na 
produção de conteúdos de entrete-
nimento e informação. Nesse senti-
do, Catalina Botero, relatora sobre 
liberdade de expressão na Corte In-
teramericana de Direitos Humanos, 
afirma que o guarda-chuva da liber-
dade de expressão aumentou, pois 
hoje não se deve proteger apenas a 
liberdade individual dos emissores 
(os "donos dos meios"), mas toda a 
cidadania. 
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http://legislaciones


A Amarc defende que a regulação 
das concessões e frequências de rádio 
e TV seja indicadora para analisar e 
valorar a situação de liberdade de ex-
pressão - tema cuja relevância tem 
crescido na agenda regional. No rela-
tório de 2009 da Relatoria de Liberdade 
de Expressão da Comissão Interameri-
cana de Direitos Humanos, foi incluí-
do um capítulo sobre radiodifusão e 
liberdade de expressão. Em 2010, o re-
latório estabeleceu critérios de liber-
dade de expressão para uma radiodi-
fusão livre e inclusiva. No âmbito 
mundial, a Relatoria Especial para a 
Liberdade de Opinião e Expressão da 
ONU incorporou o tema no segundo 
relatório apresentado ao Conselho de 
Direitos Humanos. 

Existem avanços legislativos refe-
rentes às rádios comunitárias em al-
guns países da região, porém via de re-
gra os sistemas regulatórios de rádio e 
TV violam a liberdade de expressão ao 
permitir práticas arbitrárias e discrimi-
natórias na adjudicação de freqüências. 
O resultado é a concentração da pro-
priedade dos meios de comunicação 
sem qualquer limite ou contrapartida, e 
a imposição de barreiras ao acesso a es-
ses meios por organizações sociais. Sem 
acesso equitativo, vários segmentos da 
população deparam-se com limitações 
técnicas e econômicas que impedem o 
desenvolvimento de atividades comu-
nicacionais e, em última análise, silen-
ciam vozes dissidentes. 

O último ano se caracterizou por 
intensos debates sobre projetos de lei 
ou leis aprovadas relativos à radiodifu-
são e aos serviços de comunicação au-
diovisual. Atualmente, a disputa pelo 
poder político passa necessariamente 
pela repartição do espectro eletro-
magnético utilizado no gerenciamen-
to das agendas informativas. 

DIREITO À COMUNICAÇÃO E À EXPRESSÃO 

No processo de afirmação dos di-
reitos à comunicação como parte dos 
direitos humanos, a ciência jurídica re-
alizou uma síntese que considera a li-
berdade de expressão um direito de 
mão dupla: individual e social. Implica 
o direito a difundir informação e o di-
reito dos demais cidadãos em recebê-la 
sem qualquer discriminação ou cen-
sura. Não se trata de um direito decla-
matório, e sim de contar com os meios 
técnicos para seu exercício. Supõe uma 
dimensão do direito individual e cole-
tivo que obriga o Estado a promovê-lo 
- justamente porque se trata de um di-
reito que possibilita a deliberação pú-
blica, a expressão das diferenças e o 
questionamento da aparente neutrali-
dade. A conquista desse direito coloca 
à disposição da sociedade discursos 
que expressam a assimetria dos pode-
res existentes e permite a aparição de 
novas formas de deliberação como 
parte da vida em democracia. 

Isso não significa tornar o consenso 
impraticável, nem legitimar a desi-
gualdade em nome da diversidade. 
Trata-se de reconhecer a heterogenei-
dade na representação e entendimento 
dos assuntos públicos como um valor 
positivo. A Convenção Interamericana 
assinala no artigo 13° as condições que 
conferem o estatuto de direito à liber-
dade de expressão: pesquisar, receber 
e difundir informação por qualquer 
meio. Desses critérios, derivam dois 
princípios de universalidade: a univer-
salidade dos sujeitos, e a dos suportes. 
O Estado tem mais obrigações que a 
mera abstenção da censura. Para cum-
prir obrigações de direitos humanos, o 
Estado não pode estabelecer mecanis-
mos de restrição indireta, como o abu-
so de controle sobre o papel para perió-
dicos ou sobre as freqüências de rádio 
e TV. Não importa o suporte, o que im-
porta é a proteção do direito à expres-
são livre. 

Por oposição, outra doutrina afir-
ma que o único papel do Estado na ra-
diodifusão é ordenar as emissões co-
mo um código de trânsito, ou seja, 
impedir que as emissoras se choquem. 
Mas diversas declarações de organis-
mos internacionais de defesa da liber-
dade de expressão apoiam a regulação 
como ferramenta de promoção da di-
versidade e pluralismo de vozes. Em 
2007, a relatoria de liberdade de expres-
são da ONU recomenda aos Estados le-
gislar a favor da existência de três seto-
res de radiodifusão: privado, público e 
comunitário sem fins lucrativos. 

A CIDADANIA E A LUTA PELA LIBERDADE 

A luta pela liberdade de expressão 
está presente há muito tempo na cons-
trução cidadã, e foi chamada "a mãe 
de todas as batalhas pela liberdade". 
No século XX, uma demanda impor-
tante foi que o Estado não exercesse 
controle sobre a expressão. Com o 
tempo, os movimentos pela liberdade 
de expressão e de rádios comunitárias 
definiram a comunicação como direi-
to cidadão e fundamental, conceito 
que levou o tema para o direito inter-
nacional e permitiu a construção de 
marcos de exigência e critérios relati-
vos à liberdade de expressão como di-
reito humano. Esse processo se vale da 
experiência de muitas rádios comuni-
tárias que fizeram do direito à comu-
nicação um espaço de construção de 
outros direitos e o transformaram em 
direito cidadão, assim como a diversi-
dade, a cultura e a identidade. 

Todas essas considerações supõem 
assegurar a expressão no sistema de 
meios com diferentes tipos de narrati-
va que convivem no coletivo. Nova-
mente, não se trata de tornar o consen-
so impraticável. Trata-se de reconhecer 
a heterogeneidade na representação 
dos assuntos públicos como valor posi-
tivo, e isso só é possível pela expressão 

pública da diversidade - que só existe 
quando a comunicação é reconhecida 
como um direito humano. 

A pergunta é: como garantir a co-
municação como direito da cidada-
nia? O tema poderia ser considerado 
complexo, porém uma das chaves está 
em evitar o monopólio e equilibrar a 
representação da diversidade de inte-
resses e atores sociais no debate públi-
co. Isso requer um sistema de meios de 
comunicação integrado por meios pú-
blicos, privados e comunitários sem 
fins lucrativos. Um sistema de meios 
composto dessa forma coloca à dispo-
sição da população representações di-
ferentes que possibilitam o papel deli-
berativo das cidadãs e cidadãos, cuja 
origem está no direito de se expressar, 
estar informado e se comunicar. 

Trata-se de um sistema que não 

restringe a liberdade de expressão à 
não interferência do Estado na livre 
circulação da informação, e obriga o 
poder público a garantir as condições 
para o desenvolvimento dos meios pe-
los diferentes atores (representantes 
da composição da comunidade políti-
ca e da pluralidade que forma o uni-
verso temático do público). 

Nas ações afirmativas do direito à 
comunicação, o reconhecimento do di-
reito dos atores comunitários é funda-
mental: são eles que levam adiante ex-
periências de participação, no sistema 
de meios, de setores com menos poder e 
que representam, muitas vezes, cultu-
ras e identidades marginalizadas. © 

*Maria Pia Matta é jornalista e presidente da 

Associação Mundial de Rádios Comunitárias 

(Amarc). 

TEMPO DE MUDANÇA NA AMÉRICA LATINA 

A Argentina inaugurou um importan-
te precedente na região com a Lei de 
Serviços de Comunicação Audiovisual, 
mais conhecida como Lei de Meios. 
Aprovada no dia 10 de outubro de 2009, 
incorporou muitos critérios interamerica-
nos relativos à liberdade de expressão e 
radiodifusão. É importante analisar essa 
lei de forma rigorosa, com base nos as-
pectos jurídicos e à luz dos critérios 
mencionados - e não em função dos 
confrontos políticos entre o governo ar-
gentino e os conglomerados midiáticos. 

A nova lei (n° 26.522/09) substituiu 
o Decreto 22.285, sancionado em 1980 
pela última ditadura militar, e constitui 
um avanço central e decisivo para cum-
prir o objetivo de democratizar a comu-
nicação e a cultura na Argentina. A pró-
pria Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, no relatório anual sobre liber-
dade de expressão de 2009, estabele-
ceu que "essa reforma legislativa repre-
senta um importante avanço em relação 
à situação anterior no país". 

Um aspecto relevante da Lei de 
Meios, especialmente em tempos de con-
vergência tecnológica e serviços, foi o en-
foque do processo legislativo: em vez do 
suporte tecnológico, privilegiou a institui-
ção de normas sobre os serviços. Já de 
início, esse caminho marcou a transfor-
mação do modelo midiático argentino, 
pois implica outro critério de regulação 
(que vai desde o uso do espectro eletro-
magnético até o tipo de atividade realiza-
da). Dado que os meios digitais multipli-
caram os modos de expressão por via 
eletrônica, a lei fornece uma plataforma 
jurídica cujo objetivo é promover a diversi-
dade e o pluralismo. Outro aporte suma-
mente relevante da lei são as normas pa-
ra evitar a concentração da propriedade 
dos meios de comunicação, única alter-
nativa possível para garantir a pluralidade 
dos atores consagrados na Constituição. 

A Lei de Meios incorpora em seu 

texto diversos critérios discutidos no 

âmbito dos direitos humanos, das decla-

rações dos relatores de liberdade de ex-

pressão e da Cúpula Mundial da Socie-

dade da Informação. O fundamento da 
lei consiste em regular os princípios e o 
exercício da comunicação social ou da 
liberdade de expressão por meio dos 
distintos meios eletrônicos, sem entrar 
em debates relativos a minúcias tecno-
lógicas (normas técnicas, banda, multi-
plex etc.), que em última instância atre-
lariam a validade e atualidade da lei às 
mudanças tecnológicas contínuas da 
nossa era. 

Em nenhuma parte da normativa -
como afirmam seus detratores - é abor-
dado o tema da qualidade da informa-
ção ou do conteúdo, à exceção de casos 
de populações específicas, como a in-
fância. A nova lei busca, na realidade, 
fomentar a produção nacional indepen-
dente e as cotas da tela, como acontece 
em outros países democráticos. A única 
porcentagem de reserva - um terço do 
espectro eletromagnético - é destinada 
a entidades sem fins lucrativos. Essa re-
serva inclui o setor comunitário em to-
das as bandas e freqüências existentes 
e futuras a partir da Televisão Digital 
Terrestre, e exclui o setor comercial e 
público. Contém ainda provisões para os 
povos originários, e uma parte medular 
que implica uma mudança estrutural: a 
limitação à concentração de meios, o 
que hoje é um dos principais obstáculos 
à diversidade e pluralidade na região. 

A lei vigente na Argentina tem os 
seguintes objetivos: regular os serviços 
de comunicação audiovisual; garantir o 
direito universal de todos os cidadãos 
de receber, difundir e pesquisar informa-
ções e opiniões; constituir-se como ver-
dadeiro pilar da democracia e promover 
a pluralidade, a diversidade e a efetiva 
liberdade de expressão; colocar os 
meios a serviço do aprofundamento da 
participação democrática da cidadania; 
desconcentrar e democratizar a proprie-
dade dos meios; favorecer um federalis-
mo que fortaleça o local, proteja os bens 
culturais e defenda os trabalhadores e 
criadores pelo fomento do acesso à in-
formação e a conteúdos alternativos. 
(M.P.M.) 
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Text Box
Fonte: Le Monde Diplomatique Brasil, São Paulo, ano 5, n. 49, p. 8-9, ago. 2011.




