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No descomeço era o verbo. 

Só depois é que veio o delírio do verbo. 

O delírio do verbo estava no começo, lá onde a 

criança diz: Eu escuto a cor dos passarinhos. 

A criança não sabe que o verbo escutar não funciona 

para cor, mas para som. 

Então se a criança muda a função de um verbo, ele 

delira. 

E pois. 

Em poesia que é voz de poeta, que é a voz de fazer 

nascimentos –  

O verbo tem que pegar delírio. 

 

Manoel de Barros, em ‘O livro das ignorãças’. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 

A tese investiga a participação e incidência de articulações nacionais da sociedade civil 

no processo de discussão e elaboração de políticas públicas de comunicação em três 

países da América Latina. No caso da Argentina, a análise é sobre a atuação da 

Coalición por una Radiodifusión Democrática na Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual, de 2009. A respeito do Equador, o Foro Ecuatoriano de la Comunicación, 

o Colectivo Ciudadano por los Derechos de Comunicación e os Autoconvocados por la 

Ley de Comunicación na inclusão de um capítulo sobre Comunicação na atual 

Constituição do país, de 2008, e na Ley Orgánica de Comunicación, de 2013. Já na 

experiência do Uruguai, a Coalición por una Comunicación Democrática nos debates 

relacionados à Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de 2014. Os objetivos 

específicos da tese se articulam tanto com as questões teórico-conceituais quanto 

empíricas da pesquisa: a) apresentar apontamentos e reflexões sobre a relação entre 

Comunicação e Democracia, especialmente a partir da atuação do Estado via políticas 

públicas; b) traçar um panorama das políticas de comunicação na América Latina, com 

destaque para os três países analisados; c) desenvolver um levantamento das principais 

articulações nacionais da sociedade civil na área da comunicação nos três países, 

ressaltando a história, composição, características determinantes e principais propostas, 

verificando e apontando convergências e divergências entre os casos. O escopo 

analítico-comparativo foi construído, pelo método da análise documental, a partir de 

quatro etapas metodológicas complementares: a) identificação e seleção das articulações 

da sociedade civil que atuaram e incidiram na discussão pública das legislações citadas; 

b) levantamento das iniciativas espontâneas desenvolvidas por essas articulações 

(estratégias, documentos, atividades, etc.); c) levantamento dos instrumentos e 

mecanismos oficiais do Poder Executivo que possibilitaram a participação da sociedade 

civil; d) sistematização dos momentos de discussão das leis no/pelo Legislativo. 

Conclui-se que os processos de participação analisados representaram uma inédita 

mudança de paradigma na construção de políticas públicas de comunicação na América 

Latina, superando uma cultura de acordos oficiosos exclusivamente entre Estado e 

mercado, sendo a ação da sociedade civil o fator impulsionador das mudanças nos 

marcos legais. Por outro lado, a análise aponta uma dificuldade de incorporação 

institucional das demandas apresentadas pela sociedade civil no que diz respeito à 

democratização das comunicações, sendo a disposição política dos governos, no sentido 

de enfrentamento dos interesses que historicamente envolveram o setor, um elemento 

necessário à positivação das reivindicações sociais, ainda que a intenção primeira seja a 

de legitimação de medidas políticas do próprio interesse. 

 

Palavras-chave: Políticas de Comunicação; Participação Social; América Latina; 

Democracia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The thesis explores the participation and incidence of national articulations from civil 

society in the process of discussion and elaboration of public policies for 

communication in three Latin American countries. In the case of Argentina, the analysis 

is about the efficacy of Coalición por una Radiodifusión Democrática in the Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual, of 2009. Regarding Ecuador, the efficiency of 

the Foro Ecuatoriano de la Comunicación, the Colectivo Ciudadano por los Derechos 

de Comunicación and the Autoconvocados por la Ley de Comunicación in the inclusion 

of a chapter on Communication in the country’s current Constitution, of 2008, and in 

the Ley Orgánica de Comunicación, of 2013. In Uruguay’s turn, the influence of the 

Coalición por una Comunicación Democrática in debates concerning the Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual, of 2014. The specific objectives of this thesis 

articulate with both conceptual and empirical issues of the research: a) present notes and 

thoughts on the relationship between Communication and Democracy, especially from 

the State’s performance through public policies; b) build a panorama of communication 

policies in Latin America, highlighting the three countries analyzed; c) develop a survey 

on the main civil society’s national articulations in the area of communication in the 

three countries, emphasizing their history, composition, determining characteristics and 

main proposals, verifying and referring convergences and divergences among each one. 

The comparative analysis scope was build using the document analysis method, from 

four complementary methodological stages: a) identification and selection of civil 

society articulations that influenced the public discussion of the legislation mentioned; 

b) survey of spontaneous initiatives developed by these articulations (strategies, 

documents, activities etc); c) survey of the Executive Branch instruments and official 

mechanisms that enabled the participation of civil society; d) systematization of the 

moments of discussion of the laws in/by the Legislative. It is concluded that the 

analyzed processes of participation represented an unprecedented paradigm shift in the 

construction of communication public policies in Latin America, overcoming a culture 

of unofficial agreements between the State and the market making the actions of civil 

society the main fuel for changes in legal frameworks. On the other hand, the analysis 

points out difficulties when it comes to institutional incorporation of the demands 

presented by the civil society regarding democratizing communication, being the 

political disposition of the governments – in the sense of confronting interests that 

historically have involved the sector – a fundamental element to make social claims 

positive, although the most important intention is to legitimize political measures in 

their own interest. 

 

Keywords: Communication Policies; Social Participation; Latin America; Democracy. 
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INTRODUÇÃO 

 

O surgimento e desenvolvimento dos meios de comunicação na América Latina 

estiveram, nos diferentes momentos históricos, atravessados diretamente pelas relações 

com os campos da política e da economia. Como materialização dessas relações, pode-

se citar a concessão de benefícios e privilégios à exploração dos serviços de 

comunicação pela iniciativa privada, a omissão e desresponsabilização do Estado com 

medidas de regulação do setor e a construção de acordos oficiosos entre mercado e 

poder público como paradigma do modo de elaboração das políticas públicas. 

Como consequências principais desse percurso histórico, conformou-se na 

América Latina uma realidade de excessiva concentração da propriedade dos meios de 

comunicação, baixos índices de diversidade e pluralismo e um conjunto de dificuldades 

estruturais para a sustentabilidade de grupos de comunicação não-comerciais, 

especialmente os comunitários e/ou os geridos por entidades da sociedade civil sem fins 

de lucro. 

Segundo estudo produzido por Martín Becerra e Guillmerno Mastrini, em 2009, 

portanto antes da implementação das legislações aqui analisadas, o cenário de 

concentração da mídia na América Latina verificava-se tanto regionalmente quanto país 

a país. Alguns dados do período que ilustram: em nível regional, os quatro maiores 

conglomerados - Globo, do Brasil; Televisa, do México; Cisneros, da Venezuela; e 

Clarín, da Argentina -, retinham, juntos, 60% do faturamento total dos mercados e das 

audiências, assim distribuídos: Clarín controlando 31% da circulação dos jornais, 40,5% 

da receita da TV aberta e 23,2% da TV paga; Globo respondendo por 16,2% da mídia 

impressa, 56% da TV aberta e 44% da TV paga; Televisa e TV Azteca formando um 

duopólio, acumulando 69% e 31,37% da TV aberta, respectivamente. Brasil, México e 

Argentina reuniam, à época, mais da metade dos jornais e das emissoras de rádio e 

televisão e 75% das salas de cinema da região. No Chile, Paraguai, Bolívia e Uruguai 

apenas quatro grupos privados dominavam, respectivamente, 95%, 92%, 86% e 85% 

dos mercados. 

Para impor as barreiras à entrada de segmentos não-comerciais no setor das 

comunicações, os Estados nacionais latino-americanos adotaram dois tipos de 

estratégias: por um lado, estabeleceram a capacidade econômica como variável única ou 
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determinante para a autorização de concessões; e, por outro, promoveram 

arbitrariedades e práticas administrativas abusivas (GÓMEZ e AGUERRE, 2009). 

Importante frisar que este cenário de concentração da mídia não é exclusivo da 

América Latina, mas ocorre em escala global e é consequência do próprio papel 

determinante que os meios de comunicação têm cumprido, de modo crescente, na 

estrutura econômica e na mediação das relações sociais em nível mundial, constituindo-

se em importante campo de valorização do capital, em que o caráter concentrador fica 

nítido, com as indústrias da informação cada vez mais reunidas em poucos grupos. 

Com efeito, a mídia desempenha um duplo papel estratégico na 

reprodução ampliada do capital. O primeiro diz respeito à sua 

condição peculiar de agente retórico que legitima o ideário capitalista 

e o converte no discurso social hegemônico, propagando visões de 

mundo e modos de vida que transferem para o mercado a regulação 

das demandas coletivas (...) O segundo papel assumido pelos 

conglomerados é o de agentes econômicos proeminentes nos 

mercados mundiais, vendendo os próprios anúncios e intensificando a 

visibilidade de seus anunciantes e patrocinadores (MORAES, 2011, p. 

37). 

 

Como resultados do grau de concentração dos meios na América Latina, Moraes 

(2011) aponta o estabelecimento de um padrão tecno-estético no imaginário coletivo, o 

controle oligopólico sobre a produção, a distribuição e a difusão dos conteúdos, a 

definição de políticas públicas destinadas a eliminar ou restringir a concorrência, além 

da prevalência dos interesses empresariais em detrimento dos interesses do conjunto da 

sociedade. 
 

As desregulamentações e privatizações neoliberais durante os anos 

1980 e 1990 favoreceram a acumulação da propriedade, meios e 

tecnologias, permitindo a constituição de verdadeiros latifúndios 

midiáticos, que exploram simultaneamente as cadeias de produção, 

distribuição, circulação e consumo de dados, sons e imagens, em 

busca de dividendos competitivos e lucros acelerados (MORAES, 

2011, p. 52). 
 

Como perspectiva de reversão desse quadro, diversos países, especialmente na 

última década, adotaram novas regulações em matéria de meios de comunicação, tendo 

como objetivo máximo a reorganização dos processos de produção e circulação de 

informação e cultura, por meio da reconfiguração do modelo de intervenção estatal no 

espaço público, sendo a questão da propriedade um eixo central, além do acesso de 
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segmentos sem fins de lucros ao espectro e de critérios e exigências mínimas para a 

produção de conteúdos nacionais, independentes e locais. 

É buscando compreender e analisar aspectos e relações políticas deste cenário que 

essa tese de doutorado se desenvolveu, tendo a seguinte questão-guia: de que modo (por 

quais meios) e em quais momentos, diferentes experiências de sociedade civil, através 

de articulações coletivas de âmbito nacional, participaram e incidiram na elaboração dos 

mais recentes marcos regulatórios de comunicação na Argentina, Equador e Uruguai? 

Como objetivos específicos, busca-se aqui: apresentar apontamentos e reflexões, 

do ponto de vista teórico-conceitual, sobre a relação entre Comunicação e Democracia, 

especialmente a partir da atuação do Estado via políticas públicas; traçar um panorama 

em perspectiva histórica das políticas de comunicação na América Latina, bem como da 

formação dos sistemas de mídia na região, com destaque para os três países 

pesquisados; desenvolver um levantamento das principais redes e articulações nacionais 

da sociedade civil na área da comunicação nos três países, destacando a história, 

composição, características determinantes e principais propostas, verificando e 

apontando convergências e divergências. 

A escolha desses países justifica-se pelo fato de serem legislações recentes, e com 

repercussão regional, que abordam uma diversidade de setores da comunicação: duas 

contemplam o sistema de comunicação audiovisual, abarcando radiodifusão e TV a 

cabo (Argentina e Uruguai), uma trata do sistema de comunicação audiovisual e 

também versa sobre a mídia impressa (Equador), além de serem realidades distintas em 

termos de estrutura de mercado dos meios de comunicação, com países que possuem 

estruturas oligopólicas com influência e expressividade regional (caso da Argentina) e, 

por outro lado, países com sistemas de comunicação com menor incidência regional 

(casos do Equador e Uruguai), permitindo, assim, a construção de um panorama que 

reflita em certa medida a diversidade latino-americana. 

A respeito da Argentina, a análise é sobre a atuação e incidência da Coalición por 

una Radiodifusión Democrática no contexto de discussão e elaboração da Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual, de 2009. 

No que diz respeito ao Equador, a pesquisa foi dedicada à investigação sobre dois 

momentos diretamente relacionados, a elaboração da atual Constituição do país, em 

2008, e a Ley Orgánica de Comunicación, prevista no texto constitucional, sendo a sua 

sanção em 2013 um desdobramento da Constituição, aprovada em 2013. No caso 
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específico do Equador, três redes de articulação foram analisadas: o Foro Ecuatoriano 

de la Comunicación, o Colectivo Ciudadano por los Derechos de Comunicación e os 

Autoconvocados por la Ley de Comunicación, sendo as duas últimas, como será visto, 

criadas a partir de divergências e rupturas internas ou de concepção. 

Já na experiência do Uruguai, esse trabalho centra no processo de participação da 

Coalición por una Comunicación Democrática do Uruguai nos debates relacionados à 

elaboração Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual do país, sancionada em 

dezembro de 2014. 

Em termos de procedimentos metodológicos, o trabalho foi iniciado com uma 

pesquisa bibliográfica e revisão de literatura sobre as relações entre Democracia, 

Comunicação, Políticas Públicas e Participação Social. Em seguida, a pesquisa esteve 

centrada na história do setor das comunicações na América Latina, pela perspectiva das 

relações políticas e econômicas. Essa etapa contribuiu para o desenvolvimento e 

ampliação de conceitos, permitindo um maior esclarecimento sobre o problema de 

pesquisa. 

Construída a estrutura teórica, o passo seguinte foi a leitura de materiais sobre a 

história específica do setor e das políticas de comunicação em cada um dos três países 

analisados, observando sob quais bases e interesses se desenvolveram os meios de 

comunicação na Argentina, Equador e Uruguai. 

Compreendida a trajetória das políticas de comunicação em cada país, a etapa 

posterior teve como foco a leitura e análise dos textos finais de cada legislação. Por fim, 

perseguindo o objetivo geral explicitado acima, o escopo analítico-comparativo desta 

tese foi construído a partir de quatro etapas complementares, guiadas por uma série de 

perguntas. 

 

Etapa 1 – Identificação e seleção das articulações da sociedade civil organizada 

que atuaram e incidiram na discussão pública das leis analisadas 

- Composição dessas articulações, quais os grupos que participam (sindicatos, 

movimentos sociais, instituições de pesquisa, entidades da área de comunicação, etc.)? 

- Quando essas articulações foram fundadas? Já existiam antes da discussão 

oficial sobre as leis ou foram criadas justamente a partir da iniciativa dos governos em 

elaborar as leis?  
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- Como se organizam do ponto de vista territorial (são apenas agrupamentos 

nacionais? Há seccionais estaduais ou regionais? Ou um modelo misto?) 

 

Etapa 2 – Levantamento das iniciativas espontâneas dessas redes de atores da 

sociedade civil 

- Quais os documentos elaborados e publicados por essas articulações: princípios 

para marcos legais, projetos de lei de iniciativa popular ou assemelhada, cartas com 

posicionamentos generalistas ou sobre posições dos governos?  

- Como/Onde esses documentos foram publicados e a quem/qual órgão foi 

direcionado (foram documentos lançados publicamente para o debate geral? Foram 

propostas direcionadas a Executivos ou Casas Legislativas?)  

- Quais os períodos históricos desses documentos (foram propostos 

independentemente de discussão já iniciada pelos governos? Foram durante o período 

de elaboração dos marcos legais?)  

- O que foi proposto nesse conjunto de documentos que está incorporado nas 

versões finais de cada legislação? 

- De forma complementar, quais outras iniciativas foram adotadas: fóruns, 

seminários, atos de rua, etc.? 

 

Etapa 3 – Levantamento das iniciativas oficiais do Poder Executivo que 

possibilitaram participação da sociedade civil 

- Quais os instrumentos institucionais via internet foram abertos (consultas 

públicas, manifestações/opiniões gerais, enquetes, etc.?) 

- Esses instrumentos proporcionavam que tipo de contribuição: algo mais 

generalista e espontâneo? Opções pré-determinadas sem possibilidade de maior 

argumentação? Quem podia apresentar contribuições (pessoas físicas, jurídicas ou das 

duas formas)? 

- Quais os períodos de duração desses instrumentos? E quais foram as plataformas 

em que esses estiveram disponíveis (site, e-mail, redes sociais, aplicativos móveis)? 

- Do ponto de vista das redes de atores da sociedade civil selecionadas na etapa 1, 

quais participaram e quais contribuições foram apresentadas? Das propostas feitas, nos 

casos em que foi possível, quais estão garantidas nas redações finais de cada lei? 
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- Quais espaços presenciais foram implementados: fóruns, comitês, audiências 

públicas?  

- Quais características principais tiveram cada um desses espaços (descrição)? 

- Qual foi o modelo de funcionamento desses espaços, em termos de atribuições, 

periodicidade, modelo de deliberação? Territorialmente, como foram distribuídos 

organizados? 

- Quais as sínteses das discussões, aportes, definições e encaminhamentos desses 

espaços (relatórios de trabalho, atas de reuniões e outros documentos)? 

 

Etapa 4 – Sistematização dos momentos de discussão das leis no/pelo Legislativo, 

destacando se possibilitaram ou não a participação da sociedade civil 

- De um modo geral, como o Poder Legislativo discutiu o projeto de lei? Foram 

apenas sessões plenárias? O projeto foi submetido e apreciado por alguma/s 

comissão/ões específica(s)? Quantas/quais Casas Legislativas discutiram os projetos em 

cada país? Outros mecanismos, como Audiências Públicas e Sessões Especiais, foram 

realizados? 

- Do ponto de vista das redes de atores da sociedade civil selecionadas na etapa 1, 

quais participaram e quais contribuições foram apresentadas? Das propostas feitas, nos 

casos em que foi possível, quais estão garantidas nas redações finais de cada lei? 

- Quais as sínteses das discussões, aportes, definições e encaminhamentos desses 

espaços (versões taquigráficas, relatórios, atas e outros documentos)? 

 

Nessa etapa da pesquisa, foi estruturante o método da análise documental, 

apontado por Bulck (2012) como estratégico numa “stakeholder analysis”, obedecendo 

a fases como pré-análise, exploração do material e tratamento de dados, inferência e 

interpretação, sendo os documentos selecionados a partir de critérios como 

representatividade, autenticidade e legitimidade. 

Pesquisadas e sistematizadas as informações e dados sobre cada país, adotou-se 

nesta tese o método comparativo, na mesma perspectiva de Barros (2014), que entende 

a comparação como ferramenta que apresenta a vantagem de sensibilizar para a variação 

e a similitude na formação e refinamento conceitual de elementos que estão colocados 

em observação, na medida em que permite maior controle acerca das generalizações 

conceituais, auxiliando na observação dos limites de sua aplicação.  
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Pela comparação é possível detectar, ainda, aspectos que poderiam ser 

camuflados em estudos de um único caso, ajudando a perceber com 

maior clareza dimensões que exigem maior explicação e que de outro 

modo, poderiam ser naturalizados (BARROS, 2014, p. 151). 

 

Em proposta semelhante, e partindo da compreensão de que comparações mais 

direcionadas permitem percepções mais aprofundadas, Humphreys (2012) destaca que 

análises de processos e instituições de mídia similares num limitado número de casos 

podem elucidar o processo ou a instituição em si ou a política dos países em que ela 

ocorre, permitindo ao pesquisador entender com maior detalhamento o contexto e a 

complexidade de cada sistema. No que se refere particularmente à análise de media 

policy, é possível entender, segundo o autor, os caminhos pelos quais as políticas 

públicas no campo das comunicações são geradas e implementadas, assim como suas 

repercussões ou implicações para o campo da comunicação como um todo. 

Como eixo teórico-metodológico, esta tese se insere nos estudos de Comunicação 

e Política, em diálogo tanto com as Políticas de Comunicação quanto com a perspectiva 

da Economia Política da Comunicação, buscando contemplar a dimensão histórica, 

relacionada à delimitação dos objetos dentro do desenvolvimento das relações sociais, 

afastando-se de uma perspectiva funcionalista, que desconsidera a história; a adoção de 

uma postura ativa, e não contemplativa, no que diz respeito à produção de 

conhecimento e à análise da realidade; e a práxis, entendida como a unidade entre 

análise e ação dos estudiosos do campo (MOSCO, 1996). 

Com esta pesquisa não é diferente, mais precisamente no que diz respeito à 

característica da práxis. Por isso, esta tese busca também fornecer reflexões e 

apontamentos para as discussões sobre as políticas públicas de comunicação, em 

especial no sentido de dar relevo a características, potencialidades e limites das 

experiências dos países da região que colaborem para a realidade brasileira. 

Em termos de estrutura dos conteúdos, a tese tem seis capítulos, além desta 

Introdução e das Conclusões, sendo os dois primeiros de natureza essencialmente 

teórico-conceitual, os três seguintes dedicados à análise empírica sobre cada país 

analisado e o sexto de apresentação de aproximações e distanciamentos entre os 

processos dos três países pesquisados. 

O Capítulo 1, “Democracia, Comunicação e Políticas Públicas”, é dedicado à 

discussão de questões teóricas e conceituais oriundas das Ciências Sociais e da 

Economia Política da Comunicação. Objetiva-se relacionar o papel e funções dos meios 
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de comunicação e da Indústria Cultural na acumulação capitalista, com a 

democratização da sociedade, as possibilidades de participação social e as políticas 

públicas. 

No Capítulo 2, “O setor das Comunicações na América Latina”, busca-se analisar 

as principais características dos meios de comunicação na América Latina, observando 

o seu desenvolvimento como agente político e econômico nos diferentes momentos 

históricos. Também no segundo capítulo, é discutida a importância das Políticas 

Nacionais de Comunicação para o desenvolvimento e a democratização do setor, tendo 

o contexto da Nova Ordem Mundial da Informação e Comunicação (NOMIC) e o 

Relatório MacBride como marcos fundamentais, além de abordados conceitos-chaves 

para o estudo do tema, como a noção de direito à comunicação. 

Os Capítulos 3, 4 e 5, respectivamente “Políticas de Comunicação e Participação 

Social: o exemplo argentino”, “Políticas de Comunicação e Participação Social: a 

experiência do Equador” e “Políticas de Comunicação e Participação Social: o caso 

uruguaio”, visam analisar a participação e incidência de setores da sociedade civil, de 

cada um dos três países, nas legislações de comunicação. Com uma estruturação 

semelhante, esses capítulos apresentam um percurso histórico da comunicação no país, 

com foco nas políticas públicas, nos marcos legais e no mercado; destaca aspectos 

centrais de cada uma das leis; e, por fim, tratam da atuação das articulações da 

sociedade civil pesquisadas, ressaltando pontos como composição, organização 

territorial, documentos publicados, participação nos debates públicos e no âmbito do 

Executivo e Legislativo, propostas apresentadas, dentre outros. 

Já o Capítulo 6, “Resultados e análises: aproximações e distanciamentos”, é 

destinado a construções comparativas entre os processos dos três países analisados, 

evidenciando semelhanças e diferenças no que diz respeito à atuação das articulações da 

sociedade civil. 

Dentre as conclusões da pesquisa, vale enfatizar que os processos de participação 

e incidência verificados na Argentina, Equador e Uruguai materializaram uma 

reorientação no modo de elaboração das políticas de comunicação, apontando para a 

superação inédita de um paradigma de acordos oficiosos, construídos sem a presença da 

sociedade civil, vigente desde os primeiros momentos da radiodifusão na América 

Latina. 
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Conclui-se também, por outro lado, a existência de barreiras à incorporação pelo 

Estado das demandas pautadas pela sociedade civil, como resultante das históricas e 

imbricadas relações do setor da comunicação com os campos da política e da 

econômica, sendo, nesse sentido, a atuação governamental que possibilitou a elaboração 

das leis analisadas parte de um enfrentamento conjuntural entre governos e estratos do 

mercado. 

 

*** 

Acompanhando a tese, segue um CD com os Anexos, não incluídos no corpo do 

texto dado o tamanho dos documentos. O CD está organizado com três tipos de 

arquivos: 

 Íntegra das seguintes legislações: Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual, da Argentina; do capítulo sobre Direito à Comunicação na 

Constituição do Equador; da Ley Orgánica de Comunicación, do Equador; 

e da Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, do Uruguai; 

 Documentos produzidos e utilizados no debate público pelas articulações 

da sociedade civil de cada país, por ordem de publicação; 

 Atas e relatórios das discussões sobre as referidas leis nas instâncias do 

Poder Legislativo de cada país (comissões, Plenário, etc.), por ordem de 

realização das atividades. 

 

Esta Tese de Doutorado foi realizada no âmbito do Programa de Pós-graduação 

em Comunicação e Cultura Contemporâneas (PósCom), vinculado à Faculdade de 

Comunicação da Universidade Federal da Bahia, sob a orientação do Professor Doutor 

Giovandro Marcus Ferreira. O período de dedicação à pesquisa de doutorado, entre os 

anos de 2015 e 2019, foi financiado pela concessão de bolsa de estudos provida pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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1. DEMOCRACIA, COMUNICAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

O primeiro capítulo desta tese é dedicado ao apontamento de fundamentos 

teóricos e conceituais fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa aqui 

apresentada, mais precisamente noções gerais sobre a caracterização da democracia nas 

sociedades contemporâneas, o papel dos meios de comunicação na acumulação 

capitalista e a importância das políticas públicas – e da participação social nessas 

políticas – para a qualidade democrática. 

Partindo desses pressupostos, a presente seção tem início, no item 1.1, com a 

discussão sobre a complexidade e diversidade das perspectivas sobre democracia, sendo 

apresentadas as noções de Bobbio (2012) sobre democracia enquanto procedimento ou 

enquanto substância; e a crítica de Gugliano (2004) às abordagens centradas na 

definição da democracia apenas enquanto um regime político, desvelando a necessária 

distinção entre a democracia na aparência e na essência. 

Em seguida, também no propósito de expor as fragilidades e lacunas das 

democracias, no tópico 1.2, é abordada a discussão sobre o espaço e objetivos dos meios 

de comunicação na estrutura econômica e na mediação das relações sociais. Aqui, são 

centrais as contribuições de Miguel (2000), que afirma ser a comunicação um “ponto 

cego” nas teorias da democracia; Bolaño (2000), que enfatiza o papel das tecnologias da 

Informação e da Comunicação nos processos produtivos, realizando as funções 

publicidade, propaganda e programa; e Brittos e Miguel (2008), que refletem sobre de 

que modo as indústrias culturais atuam nos processos midiáticos das sociedades atuais. 

Na última parte do capítulo, 1.3, são tratados os principais elementos que 

envolvem a discussão sobre as políticas públicas, partindo do conceito de poliarquias 

(Dahl, 2005) e da ideia de qualidade democrática (Diamond e Merlino, 2004). Do 

mesmo modo, têm importância nesta tese as categorizações e sistematizações acerca das 

diferentes abordagens sobre políticas públicas realizadas por Secchi (2010); as análises 

das políticas públicas como ciclos ou etapas; e estudos sobre a importância da 

participação, como o modelo do cubo da democracia, de Fung (2006), e a perspectiva da 

stakeholders analysis, de Bulck (2012). 
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1.1 Apontamentos sobre Democracia 

Num trabalho sobre os diferentes momentos históricos e os regimes políticos 

vigentes nas diversas regiões do mundo, Samuel Huntington (1994) afirma que a 

disseminação da democracia ocorre, em escala global, em forma de “ondas”. Ainda que 

questionada no sentido de que a história não é linear e que as mudanças políticas não 

necessariamente se encaixam em classificações temporais delimitadas, a tese de 

Huntington é relevante na perspectiva de compreender similaridades no processo de 

democratização dos países. 

Analisando o que definiu como Terceira Onda Democrática1, o autor verificou 

que, entre os anos de 1974 e 1990, dezenas de países transitaram de regimes autoritários 

para modelos democráticos, especialmente da América Latina, observando que, a partir 

de então, três entre quatro países do mundo poderiam ser classificados como 

democráticos. O resultado desse processo recente de democratização das sociedades, 

porém, evidenciou uma diversidade entre os regimes e a inexistência de uma única via 

para a institucionalização da democracia. 

Do ponto de vista teórico, essa heterogeneidade e complexidade característica das 

democracias contemporâneas impôs um desafio de estabelecer categorias analíticas que 

se preocupem em organizar e sistematizar bases comuns à democracia. 

Um autor fundamental no sentido da compreensão sobre a complexidade e 

diversidade das noções de democracia é Norberto Bobbio (2012), que afirmou que o 

único modo de se chegar a um consenso quando o assunto é democracia, entendida 

como contraposta a todas as formas de governo autocrático, é o de considerá-la 

caracterizada por um conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem 

quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos. 

No entanto, segundo o próprio Bobbio (2012), para uma definição mínima de 

democracia não basta apenas a atribuição a um elevado número de cidadãos do direito 

de participar direta ou indiretamente da tomada de decisões coletivas, nem a existência 

                                                           
1 A ideia de Terceira Onda resulta da democratização subsequente a 1974. A primeira onda abrange de 1828 a 1926 (de 64 

nações independentes, 24 eram democráticas, equivalentes a 45,3%), seguindo-se a brutal reversão ocorrida entre 1922 e 1942 

(nesse último ano, as nações independentes haviam se reduzido a 61, e apenas 12, 19,7%, 

preservavam sistema democrático). A segunda onda de democratização transcorreu entre 1943 e 1962. Devido 

à derrocada dos sistemas coloniais, em 1962 o número de estados ascendia a 11l, elevando-se as nações 

democráticas a 36, isto é, 32,4%. A segunda reversão ocorreu entre 1958 e 1975. Em l973, para 122 estados nacionais 

havia apenas 39 (24,6%) democracias. Nos anos noventa, o número de nações continuou ampliando, de que 

decorreu a redução do percentual daquelas definidas como democráticas, que chegou a 45% em 1990. Em meados da década as 

nações democráticas equivalem a 58 (30,2% do total), porquanto o número de países se havia elevado a 192. Esta seria 

a terceira onda. 
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de regras de procedimento como a da maioria (ou, no limite, da unanimidade). Para o 

autor, é indispensável uma terceira condição:  

“(...) é preciso que aqueles que são chamados a decidir ou a eleger os 

que deverão decidir sejam colocados diante de alternativas reais e 

postos em condição de poder escolher entre uma e outra. Para que se 

realize esta condição é necessário que aos chamados a decidir sejam 

garantidos os assim denominados direitos de liberdade, de opinião, de 

expressão das próprias opiniões, de reunião, de associação, etc (...)” 

(BOBBIO, 2012, p. 2). 
 

O mesmo Bobbio (2012) entende que as diversas tentativas de classificação da 

democracia podem ser agrupadas, em maior ou menor grau, em dois grandes tipos: o 

que entende democracia enquanto procedimento; e o que entende democracia enquanto 

substância. Ou, em outros termos do próprio autor, democracia formal e democracia 

substancial, respectivamente. 

No primeiro tipo, destaca-se o entendimento a respeito das chamadas regras do 

jogo como mecanismos de distribuição de poder político entre a maior parte da 

população. A ideia de democracia procedimental se caracteriza, ainda, pela análise dos 

aspectos formais do funcionamento do regime, do “como” o regime está organizado e 

das garantias dos processos de representação, responsabilização e legitimação. Trata-se, 

essencialmente, da forma de governo. Já no segundo grupo, predomina o ideal de 

igualdade segundo o qual governos democráticos deveriam se guiar. Trata-se de se levar 

em conta fundamentalmente o conteúdo dessa forma. As tentativas de definição 

baseadas na abordagem substantiva levam em conta, fundamentalmente, sua capacidade 

de atingir ideais de igualdade e inclusão. 

Importante frisar, como alerta Domingues (2015), que o enquadramento básico em 

dois grandes “tipos” de democracia não pressupõe distinções rígidas e necessariamente 

excludentes. Procedimentos formais são requisitos básicos não só para modelos 

procedimentais, mas também para a previsão de normas que garantam a efetivação de 

princípios substanciais. Ou seja, procedimentos entendidos como regras do jogo estão 

presentes em ambas as famílias de modelos. Da mesma forma, elementos conteudísticos 

também podem ser identificados em modelos essencialmente procedimentais. 

O que se deve levar em conta, de acordo com Domingues (2015), não é a presença 

ou ausência por si só, deste ou daquele elemento, mas sim a gradação de traços 

característicos.  
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Procedimentos e formalidades podem entendidos, em maior ou menor 

medida, como um fim em si mesmos ou como meios pelos quais se 

pretende atingir um princípio baseado na igualdade. Trata-se, 

portanto, de uma questão hermenêutica de leitura dos tons de 

determinado modelo para, a partir daí, pretender-se chegar a um 

enquadramento coerente (DOMINGUES, 2015, p. 139). 
 

Na perspectiva de ampliação dos sentidos do conceito de democracia, Gugliano 

(2004) desenvolve aspectos relacionados à qualidade do processo democrático e 

acredita que a caracterização da democracia apenas enquanto um regime político 

impede uma compreensão maior do problema, restringindo a questão ao campo da 

dominação social na medida em que, de acordo com o autor, “o Estado é o elemento 

central de legitimação dos mecanismos de dominação social através da aceitação da 

validade legal das suas intervenções” (GUGLIANO, 2004, p. 259). 

Esse “formalismo dos defensores de uma democracia a secas”, expressão utilizada 

por Gugliano (2004) para caracterizar os autores que centram a sua análise sobre 

democracia nos mecanismos eleitorais e na estrutura do Estado, contribui para ocultar o 

modo como a democracia realmente funciona, privilegiando, assim, o plano da 

aparência em contraposição ao da essência dessa experiência.  

Um dos temas mais recorrentes da história da filosofia, a dicotomia 

entre essência e aparência foi utilizada, entre outros, por Karl Marx 

(1977), como uma forma de demonstrar as transformações da 

mercadoria no sistema capitalista que, apesar de ser apresentada a 

partir do seu valor de uso – a sua aparência – carrega em si mesma 

também um valor de troca – a sua essência – que, no final das contas, 

acabará determinando o papel que a mesma ocupará na hierarquia das 

transações econômicas de mercado (GUGLIANO, 2004, p. 260). 

 

Desse modo, Gugliano (2004) entende que a existência de uma estrutura política 

democrática não é, necessariamente, garantia de que todos os cidadãos estejam 

abrigados numa sociedade democrática, o que gera uma crise de identidade na medida 

em que os cidadãos não se reconhecem enquanto partícipes da esfera pública. 

(...) as barreiras econômicas e sociais criadas a partir de situações que 

ampliam a desigualdade acabam impedindo que extensos segmentos 

de cidadãos exerçam seus direitos com plenitude. (...) a existência de 

uma série de requisitos, instituições, leis, etc., não necessariamente 

impedem que extensos segmentos da população fiquem alijados do 

sistema democrático. Desde este prisma questões como a cultura, as 

relações de gênero, a violência, as opções religiosas, a pobreza, etc., 

não somente podem interferir na forma como as pessoas votam, como 

também na dinâmica de funcionamento dos governos democráticos 

(GUGLIANO, 2004, p. 263). 
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Ainda na crítica à dimensão da aparência nas conceituações sobre a democracia, 

Gugliano (2004) ressalta também a necessidade de avaliação do funcionamento e 

eficiência das democracias, incorporando elementos como as barreiras entre eleitores e 

representantes políticos, a partir de um sentimento mais ampliado de distanciamento 

entre os cidadãos e o sistema político visto, em alguns casos, com desconfiança ou 

desprezo. 

No caso específico da América Latina, dados referentes à cultura e valores 

políticos demonstram que, passadas mais de duas décadas desde o fim da maioria das 

ditaduras militares na região, é perceptível ainda uma fragilidade democrática. A 

respeito disso, vale citar a pesquisa Latinobarômetro, iniciativa que há 23 anos registra 

as percepções políticas da população de 18 países latino-americanos. Os resultados 

apontados no último informe, divulgado em novembro de 2018, demonstram um 

elevado grau de insatisfação dos cidadãos e uma tendência crescente a modelos 

autoritários. 

Desde 1995, primeiro ano de realização da pesquisa pelo Latinobarômetro, 2010 

foi o ano em que o índice de apoio à democracia atingiu o seu ápice, com 61%, porém, 

desde então, há uma redução ano a ano, com 2018 sendo caracterizado como o ano de 

menor apoio democrático na América Latina, 48%, e de maior percentual de indiferença 

da população em relação ao regime de governo do seu país, 28%. 

A partir de 2010 y debido al fin de las medidas contracíclicas 

comienza una ola de de protestas en la región, el apoyo a la 

democracia declina de manera sistemática año a año hasta llegar al 

48% en 2018. Estamos en el mismo punto que estuvimos en el piso de 

la crisis asiática en 2001 en cuanto a apoyo a la democracia se refiere 

luego de siete años consecutivos de disminución(...)Al mismo tiempo, 

casi como efecto espejo, desde 2010 aumenta de manera sistemática 

aquellos ciudadanos que se declaran “indiferentes” al tipo de régimen 

aumentando de 16% en 2010 a 28% en 2018 

(LATINOBARÓMETRO, 2018, p. 14)2. 

 

A partir da análise desses dados, Marta Lagos, diretora do instituto que realiza a 

referida pesquisa, acredita que de um permanente estado de “diabetes democrática” dos 

últimos anos a América Latina caminha, a partir de 2018, com a instalação do que ela 

                                                           
2 A partir de 2010, e devido ao fim das medidas anticíclicas, tem início uma onda de protestos na região, o 

apoio à democracia diminui sistematicamente de ano a ano até atingir 48% em 2018. Estamos no mesmo 

ponto baixo em que estávamos no período da crise asiática em 2001, enquanto o apoio à democracia 

atravessa sete anos consecutivos de declínio (...) Ao mesmo tempo, quase como um efeito de espelho, 

desde 2010 os cidadãos que se declaram “indiferente” ao tipo de regime crescem sistematicamente, 

aumentando de 16% em 2010 para 28% em 2018 (tradução nossa). 
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denomina “novos autoritarismos”, para o fim da terceira onda democrática a que se 

referiu Huntington. 

Hay que parafrasear a la reina de Isabel para describir lo que le ha 

pasado a América Latina, y decir que 2018 ha sido un “annus 

horribilis” Desde el inicio de la transición a la democracia América 

Latina pocas veces había vivido un período más convulsionado de su 

historia como el actual (...) En el mundo entero hay retrocesos de la 

libertad, la justicia, la equidad, en pueblos que habían logrado avanzar 

en ello. América Latina no es una excepción en este contexto, tenemos 

nuevos autoritarismos en países que tuvieron una transición a la 

democracia, al igual que en la ex Europa detrás de la “cortina de 

hierro” hay retrocesos de la democracia. Sin embargo, los nuevos 

autoritarismos latinoamericanos, así como los europeos y los asiáticos, 

surgen desde las mismas democracias que se van transformando, no 

bajo la forma de los clásicos golpes de estado, en los que en pocas 

horas los militares tomaban el poder por la fuerza de las armas, sino 

desde los personalismos presidenciales que minan la  autonomía de los 

distintos poderes del estado y quedan con todo el poder (...) Todo nos 

indica que en 2018 hemos presenciado como espectadores el fin de la 

tercera ola de democracias (LAGOS, 2018, p. 1-2)3. 

 

1.2 Apontamentos sobre Comunicação e Capitalismo 

Também na perspectiva de distinção entre a democracia na aparência e na 

essência, Miguel (2000) critica o fato de a comunicação ser um “ponto cego” nas teorias 

sobre a democracia e aponta a centralidade dos meios de comunicação em regimes 

democráticos. 

Os meios de comunicação são tanto o principal canal de acesso dos 

cidadãos às informações de que precisam para agir na esfera política 

quanto o principal instrumento dos líderes políticos para a divulgação 

de suas mensagens, projetos, temas para a agenda pública, em suma, 

para a batalha política crucial, a construção de vontades coletivas (ou, 

dito de outra maneira, a luta pela hegemonia). Isto coloca a mídia 

numa posição central na arena política das sociedades 

contemporâneas. Os líderes partidários demonstram ter compreendido 

esta realidade com bastante clareza, enquanto as ciências sociais, tanto 

nos modelos descritivos quanto nos normativos, preferem manter-se 

presas a concepções de política que ignoram ou menosprezam os 

meios de comunicação (MIGUEL, 2000, p. 66-67). 

                                                           
3 É preciso parafrasear a rainha Elizabeth para descrever o que aconteceu com a América Latina, e dizer 

que 2018 foi um "ano horrível". Desde o início da transição para a democracia, a América Latina 

raramente tinha vivido um período conturbado na sua história como o atual (...) Em todo o mundo há 

retrocessos de liberdade, justiça, equidade dos povos que conseguiram avançar nela. A América Latina 

não é exceção neste contexto, temos novos autoritarismos em países que tinham uma transição para a 

democracia, como na antiga Europa, atrás da "cortina de ferro" há retrocessos da democracia. No entanto, 

o novo autoritarismo latino-americano, bem como europeus e asiáticos, vêm das mesmas democracias que 

se transformaram, não na forma de golpes clássicos, em que os militares tomaram o poder por força das 

armas, mas a partir do personalismo presidencial que mina a autonomia dos diferentes poderes de Estado 

e assume o controle de todo o poder (...) tudo indica que em 2018 nós testemunhamos, como 

espectadores, o fim da terceira onda democrática (tradução nossa). 
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Miguel (2000) ressalta que há diversos caminhos para compreender a importância 

dos meios de comunicação, seja pelo seu impacto na mudança dos discursos políticos 

ou pelo seu papel de construtores da realidade social.  

Tais mudanças têm a ver tanto com características intrínsecas à mídia 

eletrônica quanto com imposições oriundas das formas de sua 

exploração — hoje, em quase todo o mundo, voltada para a 

competição pelo mercado. Entre as primeiras estão a predominância 

da imagem e, de forma ainda mais crucial, a ampliação do fosso entre 

emissores e receptores de mensagens. Isto é, soma-se uma nova e 

importante desigualdade à desigualdade que a própria democracia 

indireta já impõe entre os representantes e seus constituintes 

(MIGUEL, 2000, p. 68). 

 

O papel determinante dos meios de comunicação, especialmente na estrutura 

econômica e na mediação das relações sociais, é objeto também da análise de Bolaño 

(2000), que demarca meados da década de 1970 – momento de crise estrutural do 

capitalismo – como período em que há uma inflexão da função preponderante assumida 

pelo setor, em que as tecnologias da informação e da comunicação cumprem nos 

processos produtivos a finalidade de garantir a subsunção do trabalho intelectual.  

Trata-se de um processo em que a esfera econômica mantém uma 

posição predominante, subsumindo, no seu movimento, todas as 

outras, ao mesmo tempo em que fica claro que essa ‘determinação’ 

pelo econômico só se verifica na medida em que o capital consegue 

impor sua lógica de expansão ao conjunto de uma sociedade, o que 

não se dá sem lutas e resistências, que podem advir tanto da própria 

lógica contraditória do capital que, enquanto relação social, engloba 

um pólo dominado, quanto de fatores de ordem cultural alheios a essa 

lógica (BOLAÑO, 2000, p. 50). 

 

Segundo o autor, no capitalismo, a informação e a cultura reproduzem, a seu 

modo, a contradição igualdade-desigualdade que caracteriza a produção e apropriação 

da riqueza neste modo de produção, sendo a comunicação no processo produtivo 

capitalista hierarquizada, burocratizada e compatível com a estrutura de poder na 

empresa, transparecendo a desigualdade fundamental do sistema, mascarada pela 

igualdade formal aparente definida no nível da circulação mercantil. Ou seja, o caráter 

essencialmente classista da informação produzida sob a lógica do capital, se esconde 

sob uma aparência de igualdade, presente na ideologia da liberdade de expressão, que se 

traduz para a mídia em liberdade de acesso à informação de domínio público. Essa 

contradição entre a essência de uma informação de classe e sua aparência de informação 
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de massa, segundo Bolaño (2000), está na própria gênese da Indústria Cultural e 

contribui para que os meios de comunicação de massa permitam o exercício da 

desigualdade no nível do processo produtivo.  

A essa forma diretamente ideológica da informação chamarei aqui de 

propaganda, por oposição à publicidade, que tem caráter também 

ideológico, mas diferente, indireto, relacionado à constituição de um 

modo de vida que é a base para a construção de uma cultura de massas 

especificamente capitalista (BOLAÑO, 2000, p. 51).  

 

Desta maneira, a Indústria Cultural deve realizar a informação como propaganda, 

para garantir a legitimação e os interesses gerais do sistema relativos à sua reprodução 

ideológica; e como publicidade, de modo a atender à necessidade de suporte à 

realização dos produtos dos capitais individuais no mercado massivo de bens de 

consumo. O próprio Bolaño (2000) ressalta, entretanto, que no nível empírico é difícil 

estabelecer de forma cabal a diferença entre as funções publicidade e propaganda.  

(...) essa indeterminação tem a função de acrescentar um elemento a 

mais de encobrimento das determinações essenciais do sistema, o que 

se reforça por meio da tendência nitidamente verificável de 

aproximação, no que se refere à ação dos profissionais da área de 

publicidade e propaganda, dos procedimentos utilizados na produção 

de uma e outra (BOLAÑO, 2000, p. 54). 

 

Além da publicidade e da propaganda, a informação no processo de reprodução do 

sistema capitalista, segundo Bolaño (2000), cumpre a função programa, que advém de 

uma necessidade que a Indústria Cultural tem de responder às exigências do próprio 

público. Juntas, as três funções sedimentam terreno para a construção da hegemonia da 

classe dominante, necessária à reprodução do capital, seja em sua base econômica, seja 

em sua base ideológica.  

A contradição entre publicidade e propaganda não se confunde, mas 

se justapõe à contradição de interesses entre Estado e Capital com 

relação aos meios de comunicação de massa. Assim, pode-se dizer 

que, de modo geral o Estado, como capitalista coletivo ideal, preserva 

os interesses gerais da propaganda contra os interesses individuais não 

só da publicidade, mas também dos grupos políticos e de 

propagandistas que se digladiam por interesses estratégicos imediatos, 

até mesmo dentro do próprio aparelho de Estado (BOLAÑO, 2000, p. 

54). 

 

No que diz respeito especificamente aos setores da comunicação, em consonância 

com as transformações do capitalismo, profundas mudanças ocorreram nos últimos anos 

– com o exemplo da América Latina sendo analisado no capítulo 2 dessa tese – 
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promovendo uma reestruturação dos seus mercados, com o reforço dos movimentos de 

privatização e desregulação que o setor atravessava em meados dos anos 1980, 

facilitando mesmo às empresas estatais na Europa, por exemplo, tomar uma orientação 

regida por uma lógica de mercado.  

Nesse contexto, conforme Brittos e Miguel (2008), as indústrias culturais4 

rearticulam-se transnacionalmente, no capitalismo contemporâneo, difundindo a 

ideologia globalizante e globalizada, oferecida independentemente de estar contida em 

conteúdos internacionais, nacionais ou locais. Nesse sentido, não deixam de cumprir um 

duplo papel, de acumulação do capital e de reprodução ideológica do sistema. 

Estes aspectos contribuem para que as indústrias culturais 

desempenhem um papel central no exercício de sua função ideológica, 

ligada ao capital, cuja principal dimensão, na atualidade, é a serviço 

dos capitais em concorrência, exercendo uma funcionalidade 

definidamente econômica. Desse modo, as indústrias culturais ocupam 

um lugar de destaque na reprodução ideológica, na medida em que 

estão convertendo-se em um espaço predominantemente econômico, 

dinâmico, concentrado, transnacionalizado, de inversão preferencial e 

rentável em uma área, também, de legitimação das novas ideologias 

neoliberais, com uma particular incidência nas dinâmicas sociais e 

econômicas (BRITTOS e MIGUEL, 2008, p. 5). 

 

A noção de Indústria Cultural contribui aqui para a compreensão dos processos 

midiáticos das sociedades atuais, nas quais os produtos culturais, apesar de suas 

especificidades, estão cada vez mais obedecendo à lógica de produção industrial do 

capitalismo. Isso significa dizer que hoje, mais do que nunca, aspectos mercadológicos 

estão penetrando na informação, na comunicação e na cultura – em especial na televisão 

- não apenas nos seus mecanismos de funcionamento, mas, principalmente, na produção 

de programas, assim como em sua seleção, organização e difusão. Esse fenômeno 

ganhou características peculiares quando as indústrias da mídia transformaram-se em 

                                                           
4 Na circunscrição dos estudos dos aspectos econômicos e políticos da mídia, o termo Indústria Cultural, 

no singular, caracteriza todo o processo de produção, circulação e consumo de bens culturais. Mas, como 

não se trata de um bloco homogêneo, existem várias indústrias culturais, ou melhor, setores, 

correspondentes a cada uma das mídias, e, no seu interior, diversas organizações. No campo da 

comunicação, os agentes tendem a organizar-se no modelo da indústria cultural, voltada à maximização 

do lucro e seguindo métodos de produção capitalista, mas há aqueles que têm outros princípios e metas, 

que, grosso modo, podem ser resumidos na mídia alternativa. Contudo, esses alternativos não chegaram a 

constituir um novo modo de gestão e elaboração de conteúdos, sendo eles, na maioria das vezes, também 

contaminados pela lógica das indústrias culturais. Nesse ponto, pode-se melhor relacionar os estudos 

adornianos com a Economia Política da Comunicação: a indústria cultural é uma entidade abstrata, com 

uma funcionalidade ligada ao funcionamento do sistema em geral, enquanto as indústrias culturais 

representam os diversos negócios em movimento, podendo ser denominadas de diversas formas, como 

organizações midiáticas, empresas de comunicação e indústrias de mídia, dentre outras (BRITTOS e 

MIGUEL, 2008). 
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importante campo de valorização do capital, em que o caráter concentrador fica nítido, 

com as indústrias da informação cada vez mais reunidas nas mãos de poucos. 

Diante das reflexões de Miguel (2000), Bolaño (2000) e Brittos e Miguel (2008), 

pode-se afirmar, portanto, que a concentração de propriedade de mídia, na medida em 

que reduz a diversidade informativa, se apresenta como um dos óbices à efetivação de 

regimes democráticos, dado o espaço central que os meios de comunicação ocupam nos 

mais diversos campos da sociedade, em especial na esfera política. 

A partir desse mesmo ângulo, pode-se afirmar que o processo de concentração 

dos meios implica em riscos diretos para a liberdade de expressão, como a redução de 

fontes informativas, uma relativa homogeneização de gêneros e formatos, a unificação 

da linha editorial em temas sensíveis, a centralização geográfica da programação e da 

produção de conteúdos, dentre outros. 

Em síntese, esses riscos evidenciam que a concentração midiática é uma das 

principais barreiras à própria noção de democracia, dada a importância da diversidade 

de perspectivas e informações para o exercício da liberdade de expressão, tendo como 

consequências principais a conformação de um padrão tecno-estético no imaginário 

coletivo, o controle oligopólico sobre a produção, a distribuição e a difusão dos 

conteúdos, a definição de políticas públicas destinadas a eliminar ou restringir a 

concorrência, além da prevalência dos interesses empresariais em detrimento dos 

interesses do conjunto da sociedade. 

 

1.3 Apontamentos sobre Políticas Públicas e Participação Social 

Ampliando a definição de democracia com sua abordagem das poliarquias, Dahl 

(2005) propõe que a característica-chave de regimes democráticos é a contínua 

responsividade do governo às preferências de seus cidadãos. Tal pressuposto não 

significa que não existam outros aspectos necessários para um sistema ser estritamente 

democrático, porém aborda a democracia sob a ótica da qualidade a partir da capacidade 

de “ser inteiramente, ou quase inteiramente, responsiva a todos os cidadãos” (DAHL, 

2005).  

O autor também defende que, para a manutenção da responsividade, os cidadãos 

devem ter oportunidades de: formular suas preferências; expressar suas preferências a 

seus concidadãos e ao governo através da ação individual e coletiva; e ter suas 
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preferências igualmente consideradas na conduta governamental, ou seja, consideradas 

sem discriminação decorrente do conteúdo ou da fonte da preferência. 

O que a perspectiva de Dahl coloca em questão não é a contraposição 

democracia/autoritarismo, mas a qualidade do regime democrático. A respeito disso, 

Moisés (2008) define que a noção de qualidade da democracia diz respeito à capacidade 

do Estado de  

satisfazer as expectativas dos cidadãos quanto à missão que eles 

atribuem aos governos (qualidade dos resultados); confia-se que ele 

assegurará aos cidadãos e às suas associações o gozo de amplas 

liberdades e de igualdade política capazes de assegurar que possam 

alcançar suas aspirações ou interesses (qualidade de conteúdo); e 

conta-se que suas instituições permitirão, por meio de eleições e de 

mecanismos de checks and balances, que os cidadãos avaliem e 

julguem o desempenho de governos e de representantes (qualidade de 

procedimentos). Instituições e procedimentos são vistos, portanto, 

como meios de realização de princípios e valores adotados pela 

sociedade como parte do processo político. Sem elidir que a disputa 

por interesses e preferências envolve conflitos, a ideia é que as 

instituições se constituem – com base nos objetivos normativos que 

lhes são atribuídos – na mediação mediante a qual os conflitos podem 

ser resolvidos pacificamente (MOISÉS, 2008, p. 15). 
 

A existência de indicadores de qualidade de democracia é objeto de debates na 

literatura das Ciências Sociais, especialmente no que diz respeito à redução a critérios 

eleitorais ou institucionais. Por isso, aqui será adotado como referência o estudo de 

Diamond e Morlino (2004), para os quais só poder-se-ia falar em qualidade da 

democracia usando a flexão gramatical plural, ou seja, uma qualidade composta por 

diversos predicados. Mesmo reconhecendo a existência de diferenças entre países, os 

autores acreditam que seja possível desenvolver uma forma padrão de analisar a 

qualidade da democracia independente de situações particulares. Com base nesses 

pressupostos, os autores identificaram oito dimensões segundo as quais a qualidade da 

democracia pode variar. As cinco primeiras correspondem a regras e práticas de 

procedimentos, sendo também relativas ao seu conteúdo: o primado da lei, a 

participação e a competição políticas, e as modalidades de accountability (vertical, 

social e horizontal); as duas seguintes são essencialmente substantivas: de um lado, o 

respeito por liberdades civis e os direitos políticos e, de outro, como consequência do 

anterior, a progressiva implementação da igualdade política e de seus correlatos, a 

igualdade social e econômica; por último, é mencionado um atributo que integra 

procedimentos a conteúdos, ou seja, a responsividade de governos e dos representantes, 
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por meio do que os cidadãos podem avaliar e julgar se as políticas públicas, assim como 

o funcionamento prático do regime (leis, instituições, procedimentos e estrutura de 

gastos públicos) correspondem aos seus interesses e às suas preferências. 

Com a análise desses aspectos, Diamond e Morlino (2004) não alimentam ilusões 

de que seja possível homogeneizar uma caracterização de qualidade democrática, não 

obstante, apontam que para uma democracia obter boa qualidade é necessário, 

principalmente, que tenha um bom desempenho em todos esses quesitos. Assim, um dos 

aspectos pelos quais a qualidade da democracia pode ser medida é o nível de 

participação política encontrada em cada sociedade que permite ao cidadão inserir-se 

nos processos de formulação, decisão e implementação de políticas públicas, e desta 

forma, quanto mais direto for o exercício do poder político, mais acentuada será a 

capacidade democrática das instituições políticas, cujas decisões estarão mais próximas 

de traduzir a genuína vontade popular. 

Do mesmo modo que o tema da democracia, cabe frisar que há uma série de 

linhas teóricas e metodológicas orientadoras para o estudo e análise das políticas 

públicas. Especificamente sobre os múltiplos conceitos de política pública, Thoenig 

(1985), ainda nos anos 1980, sistematizou aproximadamente quarenta distintas 

definições. Sem pretender detalhar uma lista tão ampla, cita-se aqui, de maneira 

sintética, algumas das principais conceituações oriundas de diferentes escolas de 

pensamento: 

a) Uma política pública é o que os governos decidem fazer ou não fazer; 

b) Uma política pública é um programa de ação próprio de uma ou várias 

autoridades públicas ou governamentais em um âmbito setorial da sociedade 

ou em um espaço territorial dado; 

c) Uma política pública está conformada por atividades orientadas até a solução 

de problemas públicos, em que nela intervêm atores políticos com interações 

estruturadas e que evoluem ao longo do tempo. 

Subirats, Knoefpel, Larrue e Varrone (2008) ressaltam que ainda que estas 

definições sejam muito diversas, todas tendem a acentuar algum fator, sejam os atores 

investidos de poderes públicos, sejam os problemas públicos a resolver, sejam as 

soluções estatais adotadas. 
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Os autores, na obra Analisis y gestión de políticas públicas, argumentam também 

que as políticas públicas apontam para a resolução de problemas públicos, sendo, 

portanto, uma resposta para a alteração de determinado cenário.  

(...) representa pues la respuesta del sistema político-administrativo a 

una situación de la realidad social juzgada políticamente como 

inaceptable. Es necesario señalar que son los síntomas de un problema 

social los que habitualmente constituyen el punto de partida de la 

“toma de consciência” y del debate sobre la necesidad de una política 

pública (SUBIRATS, KNOEFPEL, LARRUE e VARRONE, 2008, p. 

34)5. 

 

Outro autor que buscou categorizar as diferentes perspectivas de estudos sobre as 

políticas públicas foi Secchi (2010), que sistematiza as principais contribuições em duas 

abordagens, uma estatista e uma multicêntrica, no que se refere ao protagonismo no 

estabelecimento e definição das políticas públicas. 

Referindo-se a trabalhos de autores como Dye (1972), Meny e Thoenig (1991) e 

Howlett e Ramesh (2003), Secchi (2010) caracteriza a abordagem estatista (state-

centered policy-making) como a que considera o ator6 estatal o protagonista exclusivo 

das políticas públicas, sendo a natureza “pública” de uma política determinada pela 

personalidade jurídica desse ator protagonista. 

A abordagem multicêntrica, em que estão inseridos autores como Rhodes (1997), 

Regonini (2001) e o próprio Secchi, consideram um rol de outros atores, como 

organizações empresariais, grupos não-governamentais, organismos multilaterais, redes 

e coletivos de interesse, como potenciais protagonistas – juntamente como os atores 

estatais – no estabelecimento das políticas públicas. 

Importante ressaltar que a abordagem estatista não ignora a participação desses 

demais atores, e até considera que podem exercer um determinado grau de incidência, 

porém não confere a eles a possibilidade de estabelecimento e liderança de um processo 

de política pública. 

Do mesmo modo, cabe frisar que os autores da abordagem multicêntrica, a qual 

este trabalho se filia, também compreendem a centralidade – não exclusividade – do 

                                                           
5 [A política pública] representa, portanto, a resposta do sistema político-administrativo a uma situação de 

realidade social julgada politicamente inaceitável. É necessário salientar que são os sintomas de um 

problema social que costuma ser o ponto de partida da tomada de consciência e do debate sobre a 

necessidade de uma política pública (tradução nossa). 
6 A definição de ator, comumente utilizada na literatura de políticas públicas, é aqui adotada pelo 

entendimento de que os indivíduos, grupos e organizações que influenciam o processo de elaboração de 

políticas públicas não têm comportamentos ou interesses estáticos, mas sim dinâmicos de acordo com os 

papéis que interpretam ou, dito de outra forma, com os interesses que representam e defendem. 
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Estado no estabelecimento das políticas públicas, sendo esta centralidade, segundo 

Secchi (2010), consequência de três fatores. 

(1) A elaboração de políticas públicas é uma das razões centrais da 

existência do Estado moderno; (2) o Estado detém o monopólio do 

uso da força legítima e isso lhe dá superioridade objetiva com relação 

a outros atores; (3) o Estado moderno controla grande parte dos 

recursos nacionais e, por isso, consegue elaborar políticas robustas 

temporal e espacialmente (SECCHI, 2010, p. 4). 

 

Discutida a questão relacionada ao protagonismo no estabelecimento do processo 

de políticas públicas, importa tratar do que diversos autores denominam de fases, 

estágios ou ciclo das políticas públicas. Um dos primeiros estudiosos a centrar a análise 

em fases foi Harold Lasswell (1951), que propôs uma simplificação e divisão do 

processo de construção e desenvolvimento da política pública em sete estágios, 

circunscritos ao âmbito governamental: informação, promoção, prescrição, invocação, 

aplicação, término e avaliação. 

Por entender a construção das políticas públicas a partir de uma lógica linear e 

restrita aos limites dos aparelhos de governo, a proposta de Lasswell foi criticada por 

outros autores dos estudos de política. Lindblom (1959), por exemplo, questionava um 

caráter demasiadamente racional do método de Lasswell, rejeitando a ideia de política 

pública como um processo meramente administrativo e funcional, dividido em etapas 

estanques. Como resposta, Lindblom propôs uma análise que levasse em consideração o 

poder e a interação entre as diferentes fases, destacando que “o processo político e 

decisório é um processo interativo e complexo, sem início ou fim” (Lindbom, 1959, p. 

112). 

Também nesta linha, Brewer (1974) alertava para o fato de que as políticas 

públicas não possuíam um ciclo definido ou linear, ocorrendo modificações em seu 

curso. Assim, o autor introduziu a noção de política pública como um ciclo contínuo e 

propôs uma nova fase, prévia ao debate governamental, que denominou de fase de 

“reconhecimento do problema”.  

Uma perspectiva mais corrente e compartilhada nos estudos atuais de política, 

adotada na pesquisa desta tese, foi a desenvolvida por Howlett e Ramesh (1995), que 

condensaram as fases do processo da política pública em cinco etapas, apresentando o 

que denominaram de “improved model”: (1) montagem da agenda; (2) formulação da 

política; (3) tomada de decisão; (4) implementação e (5) avaliação. Neste modelo, que 

se organiza como um ciclo, prevalece a ideia de que uma política pública se inicia a 
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partir da percepção de problemas, passa por um processo de formulação de propostas e 

decisão, segue sendo implementada, para enfim ser avaliada e dar início a um novo 

processo de reconhecimento de problemas e formulação da política7. 

De uma forma sintética, essas etapas podem ser descritas da seguinte forma:  

(1) Montagem da agenda: tem como início a definição do problema. Depois de 

identificado e analisado o problema, possíveis soluções são exploradas por meio de 

pesquisa e análise, incluindo a definição da agenda, que é a listagem de assuntos e 

problemas sobre os quais os atores envolvidos concentram sua atenção num 

determinado momento;8 

(2) Formulação da política: momento no qual se formulam soluções e alternativas 

para o problema, podendo ser entendido como o momento de diálogo entre intenções e 

ações;  

(3) Tomada de decisão: abarca o processo de escolha pelo governo de uma 

solução específica ou uma combinação de soluções, em um dado curso de ação ou não 

ação. É nessa fase que são desenhadas as metas a serem atingidas, os recursos a serem 

utilizados e o horizonte temporal de intervenção;9 

(4) Implementação: momento de colocar uma determinada solução em prática, 

envolvendo uma série de sistemas ou atividades da administração pública: o sistema 

gerencial e decisório, os sistemas de informação, os agentes implementadores da 

política, os sistemas logísticos e operacionais (recursos materiais, financeiros, etc.), 

dentre outros;10 

                                                           
7 Ainda que a ideia de fases possa provocar uma fragmentação nas análises a serem feitas e que em 

muitos momentos as fases se apresentem misturadas e as sequências alternadas, o que exige o cuidado em 

não isolar uma fase das demais, a principal contribuição da ideia do ciclo da política pública seja talvez a 

possibilidade de percepção de que existem diferentes momentos no processo de construção, apontando 

para a necessidade de se reconhecer as especificidades de cada um destes momentos, possibilitando maior 

conhecimento e intervenção sobre o processo político. 
8 Nessa fase, de acordo com Kingdon (1984), a entrada de novos problemas na agenda decisória é 

resultado de uma combinação de fluxos independentes que atravessam as estruturas de decisão, a saber: a) 

Fluxo de problemas: remete às condições sociais e à forma como cada condição desperta a necessidade de 

ação; b) Fluxo de alternativas e soluções: são propostas rotineiramente elaboradas por especialistas, 

funcionários, grupos de interesse, entre outros; c) Fluxo político: dimensão da política ‘propriamente 

dita’, na qual as coalizões são construídas a partir de embates, negociações e barganhas. 
9 Neste modelo de análise, as fases “formulação” e “tomada de decisão” ganham maior relevância, pois 

nelas se definem os princípios e diretrizes para o desenvolvimento de uma ação. É quando se explicitam 

as escolhas políticas de uma autoridade, em qualquer nível em que esta autoridade esteja localizada. 

Algumas questões orientam a análise destas fases: Como as alternativas políticas foram formuladas? 

Como determinada proposição foi escolhida entre as demais alternativas? Quem participou do processo 

de formulação e decisão das políticas? 
10 Dada a complexidade de elementos que convergem na fase de implementação, esta é vista como 

momento crucial no ciclo da política pública, de intensa negociação e identificação da confirmação ou 
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(5) Avaliação: embora seja apontada como uma fase específica, a avaliação tem 

sido utilizada, dentro dos modelos que adotam a perspectiva do ciclo, como um 

instrumento voltado para subsidiar a tomada de decisões nos mais variados momentos 

que ocorrem ao longo das diversas fases do ciclo, não se restringindo, portanto, à 

avaliação de resultados da política e nem à etapa final do processo. 

Outra perspectiva de análise de políticas públicas é a que utiliza como referencial 

o “modelo multinível” (multilevel framework), apresentado em trabalhos como os de 

Pozzebon, Diniz e Jayo (2009), Figueiredo (2009), e Jayo (2010). De acordo com esses 

autores, esse é um modelo ideal para a análise de situações complexas que envolvem os 

mais diferentes grupos sociais. A importância do modelo para esta pesquisa é que ele 

“(...) articula níveis de análise inextricavelmente relacionados: indivíduos, grupos, 

organizações, comunidades locais, ambiente social e político, etc” (JAYO, 2010, p. 66).  

Ainda que o foco dos estudos que utilizam este modelo se relacione com a adoção 

de tecnologias, há nos últimos anos a ampliação de estudos que o aplicam em outros 

objetos de pesquisa, como políticas públicas setoriais, incluindo da área da 

comunicação, como é o trabalho de Figueiredo (2009). 

De um modo geral, aplicando-o a análise de processos de elaboração de políticas 

públicas, os principais conceitos que envolvem este método podem ser divididos em: 

a) Molduras políticas: interesses, suposições ou expectativas formadas pelos 

indivíduos e coletivos em relação à política pública; 

b) Grupos Sociais Relevantes: indivíduos e grupos que tendem a apresentar as 

suas molduras ou propostas para determinada política pública; 

c) Processo de Negociação: o meio pelo qual diferentes grupos, a partir de suas 

propostas exercem influências sobre o modo que a política pública será 

implementada; 

d) Política em Prática: representa o resultado da negociação. 

 

Especificamente nesta tese, como será visto nos capítulos seguintes, adquire grau 

maior de importância o conceito de Grupos Sociais Relevantes, que se referem a um 

conjunto de pessoas que coexistem em um mesmo espaço geográfico ou possuem a 

mesma fronteira funcional, compartilham um conjunto de valores, pressupostos e 

                                                                                                                                                                          
negação dos pactos estabelecidos. É nesta fase que se verifica a real potencialidade de uma política, quem 

são os atores que a apoiam o que cada um dos grupos disputa e seus interesses. 
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interesses e podem ser representados por instituições, empresas ou grupos de indivíduos 

organizados ou não, agrupados de acordo com os valores compartilhados acerca de um 

objeto. O compartilhamento destes valores e visões sobre o objeto é influenciado por 

fatores culturais, sociais, econômicos e políticos, condicionadores do processo de 

construção, distribuição e uso da tecnologia em questão (POZZEBON, DINIZ e JAYO, 

2009). 

A articulação entre esses conceitos tem como desdobramento uma questão 

também recorrente nas análises dos processos de políticas públicas em suas diferentes 

fases, e que tem relação direta com o modelo multinível: a participação. 

A participação pode ocorrer em momentos distintos do policy cicle. A 

participação pode ficar restrita apenas ao momento de prospecção de 

soluções, ou pode ser ampliada para o momento da decisão formal. A 

participação de mais atores pode acontecer no momento da 

implementação da política pública, como nos modelos de governança 

pública (por exemplo, parcerias público-privadas, redes de 

implementação de políticas públicas). O momento de avaliação da 

política pública também pode ser abastecido com informações de 

fornecedores, cidadãos, funcionários públicos, etc. (SECCHI, 2010, p. 

112). 

 

Um importante estudo sobre o tema da participação nas políticas públicas foi o 

desenvolvido por Fung (2006). Para o autor, três fatores explicam a complexidade dos 

Estados contemporâneos no que tange à participação: não existem formas de 

participação direta na governança democrática moderna caracterizada pelas multidões; a 

participação pública avançou em múltiplos propósitos e valores na governança 

contemporânea; e, os mecanismos de participação direta não seriam uma alternativa ao 

sistema de representação, mas sim completá-los, pois para o autor, a participação do 

público no seu melhor funciona em sinergia com a representação e administração para 

produzir práticas mais desejáveis e os resultados de tomada de decisão e de ação 

coletiva. 

Compreendendo os desafios da governança democrática, Fung (2006) apresenta 

uma série de possibilidades institucionais para a participação pública através da 

construção de um modelo denominado cubo da democracia (democracy cube), que 

sintetiza três eixos que constituem um processo mais ou menos participativo. Esses três 

eixos de variação da participação são, segundo Fung (2006): acessibilidade ou seleção 

dos participantes (quem pode participar das decisões); tipo de interação ou modos de 

comunicação e decisão (como são compartilhadas as informações e tomadas as 
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decisões); e grau de influência ou autoridade e poder (qual o link entre as discussões e 

as decisões). 

Essas três dimensões auxiliam a preencher as categorias do modelo multinível, 

especialmente o processo de tomada de decisão tanto entre os atores da sociedade civil 

quanto entre os atores governamentais. 

No modelo elaborado por Fung (2006), conforme exposto no Quadro 1, o método 

de seleção dos participantes pode mostrar, entre outras coisas, se importantes 

perspectivas ou interesses estão inclusos, se os participantes são responsivos aos que 

participam, entre outros. Os métodos mais comuns de seleção dos participantes vão dos 

mais amplos aos mais restritivos. Para a análise de iniciativas de participação pública, 

Fung (2006) adota oito mecanismos, sendo que o mais inclusivo é formado por todos os 

públicos e o menos inclusivo é formado apenas por agentes do Estado. 

 

Quadro 1. Modelo de Fung (2006): mecanismos de seleção dos participantes 

Mecanismos de seleção dos participantes Descrição 

 

 

Público – Mais 

inclusivo 

 

 

Esfera pública difusa 

Aqueles que estão abertos a todos 

que atenderem ao chamado. É o 

menos restritivo, pois abrange todas 

as pessoas. Contudo, nem todos os 

que decidem participar representam a 

sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini-públicos 

 

Auto-seleção 

Mesmo quando todos são chamados a 

participar uma parte da população 

pode não se envolver nesse processo 

e só participam os interessados. 

 

 

Recrutamento seletivo 

São os incentivos de participação 

para grupos da sociedade que não se 

envolveriam na discussão ou o tema 

da participação possui grande 

relevância para este determinado 

grupo. 

 

Seleção aleatória 

Seleciona aleatoriamente os 

participantes da discussão. Por 

exemplo, o sorteio dos participantes 

 

 

 

 

Leigos interessados 

São cidadãos que não são 

remunerados, mas que têm um 

profundo interesse em alguma 

preocupação pública e, portanto, 

estão dispostos a investir muito 

tempo e energia para representar e 

servir aqueles que têm interesses 

semelhantes ou perspectivas, mas 
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optaram por não participar. 

 

Profissionais 

Esses participantes são 

frequentemente pagos e representam 

interesses organizados e funcionários 

públicos. 

Estado – Menos 

inclusivos 

 

Representantes eleitos 

Eleições competitivas que 

selecionam políticos representativos. 

São mais exclusivos e se encontram 

dentro do Estado; 

Administradores 

especializados 

Selecionado por representantes 

eleitos. São os mecanismos mais 

restritivos na escala de Fung 
Fonte: Fung (2006). 

 

A segunda dimensão do cubo – modos de comunicação e decisão – apresenta, 

como pode ser visto no Quadro 2, como os participantes interagem entre si dentro de 

um local de discussão ou decisão. Os principais modos de comunicação e decisão vão 

desde o papel do cidadão como mero ouvinte em uma audiência pública até toda a 

tomada de comunicação e decisão por agentes públicos. Esses seis modos de 

comunicação (três primeiros) e tomada de decisão (os três últimos) podem ser dispostos 

em uma única dimensão que varia do menos intenso para o mais intenso. A intensidade 

indica aproximadamente o nível de investimento, conhecimento e compromisso exigido 

de participantes (FUNG, 2006, p. 69). 

 

Quadro 2. Modelo de Fung (2006): modos de comunicação e decisão 

Modos de Comunicação e Decisão Descrição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismos que empregam 

estes três primeiros modos 

de comunicação e decisão 

muitas vezes não tentam 

traduzir as opiniões dos 

 

 

 

Ser mero 

espectador 

O cidadão apenas ouve as 

informações passadas por políticos 

ou outros grupos que estão presentes 

na decisão, por exemplo, estando 

presente em audiências públicas e 

reuniões da comunidade assistindo o 

embate entre político, ativistas e 

grupos de interesse. 

 

 

Expressar suas 

preferências 

O cidadão pode apresentar suas 

preferências para as autoridades e 

pessoas envolvidas na decisão. Por 

exemplo, os ativistas que participam 

das audiências públicas apresentam 

suas opiniões sobre a temática 

discutida. 

 

 

Outros debates são organizados de 

maneira que permitam aos 
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participantes em uma visão 

coletiva ou decisão. 

  

 

 

 

 

Desenvolver 

suas 

preferências 

participantes a explorar, desenvolver, 

e talvez transformar as suas 

preferências e perspectivas. Eles 

encorajam os participantes a aprender 

sobre questões e, se for o caso, 

transformar seus pontos de vista e 

opiniões. Por exemplo, atividades 

que tenham material didático sobre o 

tema e que os cidadãos discutam, 

especialmente dentro de pequenos 

grupos, sobre as vantagens e 

desvantagens das diversas 

alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismos que há uma 

tentativa de escolha 

coletiva, ou seja, de tomada 

de decisão. 

Agregar e 

negociar 

Já desenvolve uma escolha coletiva 

que toma a decisão referente à 

discussão. Neste modo, os 

participantes sabem o que querem, e 

o modo de tomada de decisão 

agregados suas preferências - muitas 

vezes mediadas pela influência e 

poder que eles trazem - em uma 

escolha social. A negociação permite 

que os participantes a encontrar a 

melhor alternativa disponível para 

avançar as preferências comuns que 

eles têm. 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberar e 

negociar 

Em mecanismos projetados para criar 

deliberação, os participantes 

tipicamente absorvem materiais de 

fundo de educação e perspectivas de 

intercâmbio, experiências e razões 

uns com os outros para desenvolver 

as suas opiniões e descobrir seus 

interesses. No decorrer do 

desenvolvimento de seus pontos de 

vista individuais em um contexto de 

grupo, mecanismos deliberativos 

muitas vezes empregam 

procedimentos para facilitar a 

emergência de acordo com 

princípios, o esclarecimento de 

divergências persistentes, e a 

descoberta de novas opções. 

 

 

 

Colocar sua 

experiência e 

conhecimento 

Através da perícia técnica de 

funcionários cuja formação e 

especialização profissional lhes 

convém para resolver problemas 

particulares. Este modo geralmente 

não envolve os cidadãos. É o 
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domínio dos planejadores, 

reguladores, diretores e afins. 
Fonte: Fung (2006). 

 

A terceira dimensão do cubo – modo de autoridade e poder – apresenta o impacto 

da participação pública na ação do poder público, sendo desde decisões que os 

participantes tomam e as entidades estatais seguem até a falta de expectativa dos 

cidadãos por alguma ação política. Fung (2006) identifica, como demonstrado no 

Quadro 3, cinco categorias principais de como a participação influencia na tomada de 

decisão dos agentes públicos. 

 

Quadro 3. Modelo de Fung (2006): mecanismos de autoridade e poder 

Mecanismos de autoridade e poder Descrição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os participantes 

têm menos 

autoridade e poder 

na tomada de 

decisão.  

 

 

Educação 

individual 

O participante típico tem pouca ou 

nenhuma expectativa de influenciar a 

política ou ação. Em vez disso, 

participa para obter os benefícios 

pessoais de edificação ou para 

satisfazer um senso de obrigação 

cívica. 

 

 

 

 

 

Influência 

comunicativa 

Muitos mecanismos participativos 

exercem influência sobre o Estado ou 

seus agentes ou indiretamente, 

alterando ou mobilizando a opinião 

pública. As discussões e decisões 

exercem uma influência 

comunicativa nos membros do 

público ou funcionários que são 

movidos pelo testemunho, motivos, 

as conclusões, ou pela probidade do 

processo por si mesmo. 

 

 

 

Informar e 

consultar 

Fornecer aconselhamento e consulta 

é um terceiro mecanismo comum 

através de fóruns participativos que 

exercem influência sobre as 

autoridades públicas. Neste modo, os 

funcionários preservam a sua 

autoridade e poder, mas 

comprometem-se a receber as 

propostas dos participantes. 

 

 

 

 

Os participantes têm mais 

 

 

 

Co-governança 

Em alguns locais, os cidadãos que 

participam juntam-se em alguma 

espécie de parceria em que eles se 

juntam com os funcionários para 

fazer planos e políticas ou 
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autoridade e poder na 

tomada de decisão. 

desenvolver estratégias de ação 

pública. 

 

Autoridade 

direta 

Os cidadãos exercem autoridade 

direta sobre as decisões públicas ou 

recursos. 
Fonte: Fung (2006). 

 

No âmbito da discussão a respeito da participação nas políticas públicas, mais 

especialmente no que diz respeito aos atores que têm capacidade de influência e 

incidência nas distintas fases, uma abordagem frequentemente utilizada é a que analisa a 

participação dos stakeholders ou “partes interessadas” (BULCK, 2012).  

Esse modelo se inicia, geralmente, com uma compreensão ampla de estruturas e 

processos de tomadas de decisão, assim como o enquadramento teórico conceitual das 

diversas posições adotadas diante das questões políticas. O próximo passo seria a 

identificação das partes interessadas relevantes, como pessoas, grupos, organizações 

com interesses investidos na busca de determinados resultados sobre alguma política em 

particular. O escopo e a escala desses atores são variáveis numa espécie de governança 

em múltiplo nível, como organismos de influência e decisão regionais, nacionais, locais 

(BULCK, 2012). Aqui podem ser incluídos políticos, instituições regulatórias, cidadãos, 

representantes da sociedade civil, da indústria ou do setor de serviços, entre outros.  

Os stakeholders são identificados com base em quem eles 

são/representam/pertencem em sua interferência (ou visibilidade) e seu impacto (ou 

poder). Eles podem ainda ser caracterizados com base em sua postura para com 

determinadas questões políticas e pela lógica principal a qual aderem.11 

De acordo com Bulck (2012), o levantamento de dados numa típica “stakeholder 

analysis” considera dois métodos complementares: documental e entrevista. Na parte 

documental, os dados são obtidos através da busca de registros relevantes que devem 

ser analisados através de um método integrado e conceitualmente sustentado, de modo a 

localizar, identificar, recuperar e examinar tais documentos considerando seu sentido e 

significância em relação ao tema estudado. Análise documental pode ser 

complementada, então, por entrevistas com especialistas ou testemunhas que possam ter 

informações privilegiadas no processo de tomada de decisão política (BULCK, 2012). 

                                                           
11 “Stakeholders are identified on basis of who they are/represented/belong to their stake (or visibility) 

and their impact (or power). They can further be characterized on the basis of their attitude towards the 

policy issue and main logic they adhere to” (BULCK, 2012, p. 220). 
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Neste trabalho, a opção metodológica centra-se na análise documental, tanto no 

que diz respeito à fundamentação teórica quanto no desenvolvimento da análise sobre os 

processos de participação de redes de atores da sociedade civil organizada em 

legislações nacionais de comunicação. 

Deacon, Picketing, Golding e Murdock (1999) consideram que a pesquisa 

documental oferece a possibilidade de verificar, checar, cruzar dados e informações, 

pondo-os em perspectiva e ampliando a percepção acerca do objeto. Os autores elencam 

quatro situações em que a pesquisa documental é cabível: quando o acesso a pessoas ou 

situações de estudo é restrito ou negado; em estudos históricos no qual o acesso direto a 

pessoas e situações não é mais possível; em análises secundárias, quando a pesquisa se 

propõe a reanalisar o material coletado previamente em outras pesquisas; quando o 

material documental em si é o maior foco da pesquisa. Pesquisas documentais, segundo 

os autores, podem ainda ajudar através do acompanhamento e registro de eventos 

contemporâneos.  

Esses autores mencionam ainda a importância de se considerar ao menos três 

critérios para a escolha do material a ser tratado: a representatividade (se o corpus de 

fato reflete o objeto ou corre o risco de representar uma realidade atípica), a 

autenticidade (se as evidências coletadas são genuínas), e a credibilidade (se o material 

é preciso, distante de erros e se a autoria é reconhecida). 

Antônio Carlos Gil (2008), por sua vez, estabelece três fases para este tipo de 

pesquisa: 1) pré-análise; 2) exploração do material e 3) tratamento de dados, inferência 

e interpretação. 

A pré-análise seria a fase de organização que se inicia com o contato com os 

primeiros documentos quando se procede com a escolha daqueles mais relevantes, 

prepara-se o material para análise e formulam-se hipóteses.  

A fase de exploração de material constitui-se numa fase mais densa para 

administrar o conteúdo através do que o autor chama de “tarefas de codificação”, 

envolvendo o recorte (escolha de unidades), a enumeração (escolha de regras de 

contagem) e a classificação (escolha de categorias).  

Já no tratamento de dados, a inferência e a interpretação objetivam tornar os dados 

válidos e significativos. Nessa fase os procedimentos envolvem a organização de 

quadros, tabelas, diagramas que sintetizem e ponham em relevo as informações obtidas. 
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À medida que se confrontam esses dados com as informações pré-existentes, é possível 

alcançar-se amplas generalizações. 

Compreendendo, portanto, que as políticas públicas são estabelecidas por uma 

diversidade de atores que, em distintos graus, desempenham influência sobre os 

processos decisórios, que essas políticas se desenvolvem em ciclos ou etapas 

complementares, e que podem se dar de modo mais ou menos participativo, nessa tese é 

analisada a atuação de atores da sociedade civil organizada na elaboração de políticas 

públicas de comunicação em três países da América Latina, mais precisamente a 

incidência desses atores em legislações nacionais para o setor, observando em quais 

momentos e de que modo foram implementadas as possibilidades de participação. A 

saber, os países e as respectivas legislações são as seguintes: Argentina (Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual 2009), Equador (Ley Orgánica de 

Comunicación, 2013) e Uruguai (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 2015). 
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2. O SETOR DAS COMUNICAÇÕES NA AMÉRICA LATINA 

Abordada a compreensão teórica sobre a relação entre comunicação e democracia, 

bem como sobre as políticas públicas e a atuação dos grupos de interesse, no segundo 

capítulo dessa tese é feita uma análise das características e papel dos meios de 

comunicação na América Latina. 

Assim, o capítulo inicia com uma síntese histórica da constituição do setor das 

comunicações sob a ótica dos interesses políticos e econômicos envolvidos. Assim, 

como ponto de partida, no tópico 2.1, discute-se o desenvolvimento dos meios como 

agentes capitalistas, com funções definidas pelo contexto da segunda Revolução 

Industrial, passando pelo crescimento de emissoras de rádio nas décadas de 1930 e 

1940; a entrada da televisão no cenário regional nos anos 1950, sendo em alguns 

mercados nacionais de exploração direta dos Estados e, em outros, a partir de 

concessões à iniciativa privada; os contextos de regime militar nas décadas de 1960 e 

1970; e os processos de privatização e internacionalização característicos do setor nos 

anos 1980 e 1990. 

Após a retomada das principais características nos diferentes momentos 

históricos, o capítulo, na seção 2.2, é dedicado à reflexão sobre os debates realizados no 

âmbito da NOMIC, a partir da elaboração do Relatório MacBride, com a inclusão de 

perspectivas até então inéditas, a exemplo da proposição das Políticas Nacionais de 

Comunicação ou do conceito de direito à comunicação. Também nesta seção é 

ressaltado o papel pioneiro exercido pelos países da América Latina. 

América Latina fue la primera región del Tercer Mundo que como un 

todo se interesó en ciertos problemas de sus sistemas nacionales de 

medios, discutir políticas de comunicación y, en algunos casos, llevar 

a cabo grandes reformas estructurales en la radio, televisión y prensa. 

Entre los problemas identificados por los gobiernos y los intelectuales 

se encuentran las considerables importaciones de noticias, grabaciones 

y programas de televisión, la falta de un intercambio regional de 

noticias, el control casi totalmente privado de los medios masivos, y la 

falta de servicios públicos y canales de participación y acceso popular 

(...) La conciencia del Tercer Mundo sobre los medios en general y 

especialmente sobre las desigualdades en los flujos internacionales de 

noticias y entretenimiento, estaba en ascenso a fines de la década del 

sesenta y comienzos de la del setenta. Esta conciencia impregnó las 

declaraciones y programas de acción del movimiento No-Alineado y 
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las propuestas para un Nuevo Orden Mundial para la Información y la 

Comunicación (FOX, 1998, p. 1)12. 

 

Por fim, neste segundo capítulo, no item 2.3, são feitos apontamentos sobre a 

importância dos pressupostos da NOMIC e do Relatório MacBride para o cenário de 

retomada dos debates sobre políticas de comunicação na região a partir dos anos 2000, a 

partir tanto da eleição de governos neoliberais em diversos países da América Latina 

quanto no que diz respeito às propostas apresentadas por entidades da sociedade civil 

nesses países. 

 

2.1 Breve história política e econômica 

A história dos meios de comunicação na América Latina é, segundo Maringoni 

(2010), a história de como se constituíram as oligarquias locais e regionais, de como se 

moldaram os Estados nacionais e de como o capitalismo se desenvolveu na região. 

É essencialmente uma história política, de favorecimentos a classes ou 
setores de classes em detrimento de outras, em sociedades desiguais, 
nas quais a propriedade e a renda são extremamente concentradas. A 
sincronização detectada na evolução histórica dos diversos países 
evidencia que a mídia continental sempre foi um braço do poder 
político, incentivando, apoiando e disseminando medidas próprias de 
sua lógica (MARINGONI, 2010, p. 159). 

Esse elemento característico dos sistemas de comunicação na América Latina, a 

que se refere o autor, atravessa os mais diferentes momentos históricos. Como marco 

inicial do desenvolvimento da atividade de comunicação na América Latina, e sua 

constituição como grande empresa capitalista, pode-se situar as duas últimas décadas do 

século XIX, sendo produto de dois processos históricos simultâneos: uma nova inserção 

do continente no mercado mundial e os avanços tecnológicos possibilitados pela 

segunda Revolução Industrial (1870), caracterizada por um progresso técnico que pode 

                                                           
12 A América Latina foi a primeira região do Terceiro Mundo como um todo que se tornou interessada em 

certos problemas de seus sistemas de mídia nacionais, a discutir políticas de comunicação e, em alguns 

casos, levar a cabo reformas estruturais importantes em rádio, televisão e imprensa. Entre os problemas 

identificados pelos governos e intelectuais estavam as importações consideráveis de notícias, gravações e 

programas de televisão, a falta de um intercâmbio regional de notícias, controle quase que totalmente 

privado dos meios de comunicação, e a falta de serviços públicos e canais de participação popular e de 

acesso (...) a consciência do Terceiro Mundo sobre a mídia em geral e, especialmente, sobre as 

desigualdades em fluxos internacionais de notícias e entretenimento, estava em ascensão no final dos anos 

sessenta e início do setenta. Essa consciência permeou as declarações e programas de ação do Movimento 

de Países Não-Alinhados e as propostas para uma Nova Ordem Mundial de Informação e Comunicação 

(tradução nossa). 
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ser sintetizado na criação da máquina rotativa, nos anos 1880-1890, que, junto com 

outras inovações tecnológicas, melhoraram a qualidade, facilitaram a reprodução e 

baratearam o preço unitário final de produtos impressos. 

Um conjunto de inovações mais ou menos concomitantes mudou a 

forma de se fazer jornal. Foram elas: o uso do telégrafo para a 

transmissão rápida de informações, o linotipo a quente para a 

composição de textos, a clicheria para a utilização de imagens, a 

zincografia como meio de impressão e a máquina rotativa como forma 

de reprodução em larga escala (MARINGONI, 2010, p. 160). 

 

Essas mudanças tecnológicas impactaram diretamente na conformação dos 

mercados de comunicação impressa à época, com a redução progressiva das iniciativas 

de pequenos grupos e o crescimento de experiências que conquistaram importância 

editorial e política. 

No Brasil, a marca dessa época foi o surgimento do Jornal do Brasil, 

em 9 de abril de 1891. Na Argentina, os grandes marcos do jornalismo 

dessa fase são La Prensa (1869) e La Nación (1870). La Prensa tem 

uma tiragem inicial de 25 mil exemplares e alcança 77 mil em 1900. 

Seu concorrente, La Nación, surgido três meses depois, em janeiro de 

1870, era resultado de uma sociedade de cotas, liderada pelo ex-

presidente da República Bartolomé Mitre. A tiragem inicial era 

modesta, mil exemplares. Logo, o jornal passou a utilizar os serviços 

de agências de notícias, como Havas (França), Reuters (Inglaterra) e 

Wolf (Alemanha) (MARINGONI, 2010, p. 161). 

 

Outro marco histórico na constituição dos sistemas de comunicação na América 

Latina, ainda de acordo com Maringoni (2010), ocorre a partir da década de 1930, com 

a ampliação do número de emissoras e o desenvolvimento tecnológico, que exigem a 

elaboração de normas legais para regulação do ar como espaço público. A maioria dos 

Estados entendeu que o funcionamento das emissoras deveria ser feito sob o regime de 

concessão pública, renovável ou não, embora a maioria das emissoras tivesse caráter 

privado. 

O desenvolvimento tecnológico e a ampliação do número de 

emissoras fez com que os países começassem a esboçar dispositivos 

legais para regular algo inteiramente novo, o ar como espaço público. 

A suposição básica era a de que o espaço radioelétrico não é ilimitado 

e pertence à nação. A maioria dos Estados entendeu que o 

funcionamento das emissoras deveria ser feito sob o regime de 

concessão pública, renovável ou não, embora a maioria das emissoras 

tivesse caráter privado. As emissões radiofônicas mostraram uma 

capacidade ímpar de consolidar a ideia de nação (MARINGONI, 

2010, p. 161). 
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Como resultado, o traço fundamental da alteração do perfil dos negócios da mídia, 

delineado a partir dos anos 1930-1940 e concretizado após a II Guerra, é a constituição 

de grupos empresariais de comunicação, que se caracterizaram pela propriedade cruzada 

de vários meios, como revistas, jornais, emissoras de rádio e, posteriormente, de 

televisão. Como exemplos desse período histórico, o grupo brasileiro Diários 

Associados, constituído a partir do lançamento de O Jornal (1924), consolidado com a 

publicação da revista semanal O Cruzeiro (1928), que chegou a compreender, na década 

de 1960, 36 estações de rádio, 34 jornais, 18 canais de televisão, uma revista de 

circulação nacional, uma agência de notícias e outras publicações periódicas. 

Já a partir da década de 1950, teve início outra importante etapa da história dos 

meios de comunicação na América Latina, marcada pela chegada da televisão, sendo em 

alguns países o seu surgimento a partir da exploração direta do Estado – como na 

Argentina, em 1951, como parte da expansão dos meios de comunicação durante o 

governo de Juán Perón (1946-1955); na Venezuela, em 1952, como parte da tentativa de 

legitimação do governo ditatorial de Marcos Pérez Jimenez (1948-1958) – e em outros 

pela atuação de agentes capitalistas nacionais, tendo o apoio e incentivo do Estado, 

como foi o caso do Brasil e do México, ambos em 1950. 

No início dos anos 1960, como mostra Maringoni (2010), o capital externo, 

especialmente o estadunidense, aparece como forma de sustentação às recentes 

iniciativas de televisão na América Latina. 
 

Representantes das redes ABC (American Broadcasting Company), 
NBC (National Broadcasting Company), CBS (Columbia 
Broadcasting Company) e Time-Life Broadcast Station percorrem a 
região, oferecendo parcerias. Os aportes de capital não são a única 
interferência externa. Ao mesmo tempo, chega boa parte da 
programação para televisão, cinema e publicidade, além de vasta gama 
de produtos industriais. Com tais investimentos, as emissoras locais 
conseguiram se viabilizar, atingir públicos crescentes e se tornar 
negócios atraentes (MARINGONI, 2010, p. 163). 

A respeito disso, cabe frisar que em muitos dos países da América Latina – como 

demanda da fase de substituição de importações e do ideal do nacional-

desenvolvimentismo – as legislações impunham restrições à entrada de capital 

estrangeiro no setor das comunicações. Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e México 

foram alguns dos países em que leis desse tipo foram constituídas, mas também 

flexibilizadas e desrespeitadas a partir de associações de grupos nacionais com 

empresas estrangeiras de comunicação. Esse processo não se estendeu por muitos anos, 
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especialmente devido às possibilidades abertas de expansão dos investimentos nos 

Estados Unidos com a implantação da TV a cabo e das transmissões por satélite no país, 

mas foi suficiente para o amadurecimento e consolidação de grupos nacionais de 

comunicação em cada um desses locais. 

A partir das décadas de 1980 e 1990, há um processo de internacionalização e 

privatização dos meios de comunicação, inclusive com legislações do setor sendo 

alteradas, formando um mercado cada vez menos competitivo, a partir de fusões e 

aquisições entre grupos de mídia, sendo, segundo Mastrini e Becerra (2006), uma das 

principais características dos sistemas de comunicação na América Latina a 

concentração, de dois tipos: a geográfica e a econômica. 

La geográfica hace referencia a la centralización de la producción, 

distribución y consumo cultural en los grandes centros urbanos. 

Amplias regiones de los distintos países latinoamericanos quedaron, y 

en muchos casos quedan, fuera del alcance de estaciones de radio y 

televisión, así como de los circuitos cinematográficos. De esta forma, 

la diversidad cultural de los países de la región se vio reducida en 

muchos casos a la visión de las elites capitalinas. La concentración 

económica se vincula con el complejo entramado de relaciones que 

tempranamente se estableció entre el poder político, el poder 

económico y los propietarios de los medios (MASTRINI e 

BECERRA, 2006, p. 42)13. 

 

A esse aspecto de dois tipos de concentração, os autores agregam também a 

influência da produção cultural estrangeira, fundamentalmente a proveniente dos 

Estados Unidos nas décadas de 1960 e 1970, caracterizando assim a dependência como 

outra marca das estruturas comunicacionais da América Latina. 

A partir dos anos 1980 e, de forma mais incisiva, nos anos 1990 o processo de 

concentração é agravado por legislações nacionais que possibilitam a constituição de 

grupos de comunicação que passam a concentrar o setor em nível internacional, tanto do 

ponto de vista tecnológico quanto de exploração e prestação dos serviços. 

A partir de los 80, se relajaron las legislaciones nacionales y se dio 

comienzo a un feroz proceso de concentración internacional de las 

industrias culturales. Hasta los 80, predominaron los grupos 

monomedia, de carácter nacional (...) En los 90, se comprueba un 

                                                           
13 A geografia refere-se à centralização da produção, distribuição e consumo cultural nos grandes centros 

urbanos. Grandes regiões dos diferentes países latino-americanos permaneceram, e em muitos casos 

permanecem, fora do alcance das estações de rádio e televisão, bem como dos circuitos cinematográficos. 

Desta forma, a diversidade cultural dos países da região foi reduzida em muitos casos à visão das elites 

das capitais. A concentração econômica está ligada à complexa rede de relações que foi estabelecida 

desde cedo entre poder político, poder econômico e proprietários de mídia (tradução nossa). 
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proceso de diversificación multimedia, con la consolidación de los 

grupos más importantes (...) De esta forma, en poco menos de 20 

años, las sumas invertidas en las industrias de la información y la 

comunicación se multiplican exponencialmente, dando cuenta de la 

centralidad de los procesos de concentración (MASTRINI e 

BECERRA, 2006, p. 43-44)14. 

 

Como exemplos das privatizações no setor na América Latina, Dantas (2002) cita 

a venda da estatal Compañía de Telecomunicaciones de Chile (CTC), em 1987, como 

marco inicial; seguida da venda da Telecom Argentina ao consórcio formado pela 

France Télécom, STET (atual Itália Telecom) e Banco Morgan Stanley, em 1991; no 

mesmo ano, a venda da também argentina Entel à Telefónica de España e ao Citicorp; 

ainda em 1991, compra da Telmex, do México, pelo consórcio formado por France 

Télécom, Bell South e Grupo Carso; dias depois, em dezembro de 1991, a Compañía 

Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) foi vendida para o grupo 

composto pelas empresas Telefónica de España, AT&T e GTE; em 1994, a mesma 

empresa espanhola comprou a Telefónica Larga Distância, de Porto Rico, e a Entel, do 

Peru; quatro anos depois, em 1998, o sistema Telebrás, do Brasil, foi dividido e vendido 

para os conglomerados Telefónica de España, Grupo Jereissati, Grupo Opportunity e 

alguns fundos de pensão. 

Dentre as diferentes perspectivas de análise sobre a concentração da propriedade 

nos meios de comunicação, esta tese se filia aos estudos críticos, como o trabalho 

desenvolvido por Bagdikian (1997), que demonstra como os proprietários dos meios os 

utilizam para promoção dos seus valores e interesses, com a interferência na linha 

editorial dos veículos podendo ocorrer de forma indireta – mediante a influência dos 

editores e a autocensura – ou direta, quando há, por exemplo, a determinação de 

silenciamento sobre um determinado tema. 

Mastrini e Becerra (2006) afirmam ainda que, a partir da perspectiva da 

heterodoxia econômica, o processo de concentração da produção implica num número 

cada vez menor de capitalistas controlando mais meios de produção e força de trabalho, 

                                                           
14 A partir da década de 1980, as leis nacionais foram flexibilizadas e um processo feroz de concentração 

internacional das indústrias culturais começou. Até os anos 80, predominavam os grupos monomídia, de 

caráter nacional (...) Na década de 1990, verificou-se um processo de diversificação multimídia, com a 

consolidação dos grupos mais importantes (...) Dessa forma, em pouco menos de 20 anos, as somas 

investidas nos setores de informação e comunicação se multiplicam exponencialmente, respondendo pela 

centralidade dos processos de concentração (tradução nossa). 
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produzindo mais mercadorias e elevando as taxas de lucratividade, o que tem como uma 

das principais consequências a geração de barretas à entrada de novos atores no setor. 

Por este hecho surge la necesidad de agrupar capitales. La 

centralización consiste, entonces, en la agrupación de muchos 

capitales individuales para llevar a efecto una unidad productiva, lo 

que implica que cada vez menos capitalistas controlen cada vez más 

capitales. La concentración y la centralización del capital son la base 

del capitalismo monopolista. Es decir, la tendencia de consolidar una 

sola empresa oferente en un mercado determinado. Hablamos de 

situación de monopolio cuando dejan de operar las reglas propias de la 

fase concurrencial y en su lugar operan pocas empresas de gran 

dimensión. Los monopolios y los oligopolios son excelentes para los 

propietarios de las compañías que se encuentran en esas situaciones de 

privilegio, pero suponen graves perjuicios para las empresas que tratan 

de penetrar en el mercado y para los consumidores (MASTRINI e 

BECERRA, 2006, p. 53)15. 

 

Como consequências diretas desse processo de privatização, legalizou-se na 

América Latina a permissão do capital estrangeiro, em variados níveis, na propriedade 

de meios de comunicação em diversos países, como Argentina, Brasil, Chile e México, 

dentre outros, além do aprofundamento da concentração de propriedade em poucos 

grupos econômicos. 

Refletindo sobre a aceleração do processo de privatização e desregulação das 

comunicações na região nos anos 1980 e 1990, em trabalho anterior, Mastrini e Becerra 

(2001) apontaram a constituição de um sistema global comercial, caracterizado por um 

panorama de forte concentração e cristalização de mercados em três níveis de 

abordagem analítica: grandes grupos transnacionais; grupos dominantes de mercados 

regionais; e grupos dominantes de mercados domésticos nacionais e sub-regionais. 

Sobre o primeiro nível, os autores citam uma dezena de grupos que operam como 

mercado em escala mundial, com cotas de penetração nas diferentes regiões e com 

poucas barreiras à entrada nos diferentes países. Como exemplos, citam corporações 

como General Electric, AT&T, Disney, Time Warner, Sony, News Corp., Viacom, 

Seagram e Bertelsmann.  

                                                           
15 Por causa disso, surge a necessidade de agrupar o capital. A centralização consiste, então, no 

agrupamento de muitos capitais individuais para realizar uma unidade produtiva, o que significa que cada 

vez menos capitalistas controlam mais e mais capital. A concentração e centralização do capital são a 

base do capitalismo monopolista. Ou seja, a tendência de consolidar uma única oferta em um determinado 

mercado. Falamos de uma situação de monopólio quando as regras da fase concorrente deixam de 

funcionar e em seu lugar poucas grandes empresas operam. Os monopólios e oligopólios são excelentes 

para os donos das empresas que se encontram nessas situações privilegiadas, mas causam sérios prejuízos 

para as empresas que tentam penetrar no mercado e para os consumidores (tradução nossa). 
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No segundo nível – de domínio em mercados regionais -, os autores incluem um 

conjunto de aproximadamente 50 grupos, com sedes na Europa, Estados Unidos e 

Japão, com atuação em regiões conformadas por diversos países. Para Mastrini e 

Becerra (2001), esses grupos são o núcleo dinâmico do sistema global, pois estabelecem 

relações com os do primeiro nível, que se encontram em posição dominante, e 

implementam em âmbitos regionais as estratégias dos grupos transnacionais. Em outros 

termos, os empreendimentos das corporações transnacionais do primeiro nível se 

realizam, em geral, a partir de associações com grupos do segundo nível. Aqui, dentre 

outros, estão: Dow Jones, Comcast, The New York Times, The Washington Post, Hearst, 

McGraw Hill, CBS, Times-Mirror, Reader’s Digest, Pearson, Kirch, Havas, Mediaset, 

Hachette, Canal +, Prisa y Reuters.  

Já no terceiro nível se situam os grupos líderes de mercados nacionais ou sub-

regionais das outras partes do mundo, totalizando menos de uma centena de empresas, 

destacando-se, na América Latina: Globo, do Brasil; Clarín, da Argentina; Televisa, do 

México; e Cisneros, da Venezuela. 

Na negação dos processos de concentração, aponta-se como alternativa a garantia 

do pluralismo através da diversidade de meios de comunicação e da expressão pública 

de diferentes definições públicas. Para Mastrini e Becerra (2006), no sentido de garantir 

o exercício do direito a receber e transmitir informações, essa diversidade de 

proprietários e de conteúdos deve ser refletida nos níveis políticos, cultural e linguístico. 

El pluralismo político es la necesidad, de acuerdo a los intereses de la 

ciudadanía, de contar con un conjunto de opiniones representadas en 

los medios. Su misión será asegurar que los medios de comunicación 

permitan la expresión del conjunto de las opiniones políticas y no sólo 

de aquellas afines a los intereses de los propietarios. Pero también hay 

que asegurar que las diferentes culturas presentes en un país o región 

encuentren un canal de comunicación. El pluralismo cultural deberá 

reflejar la diversidad, que es consustancial a toda sociedad moderna 

(...) La garantía de diversidad se cumple, asimismo, cuando se asegura 

que las minorías lingüísticas puedan expresarse y recibir información 

y programas en su lengua (MASTRINI e BECERRA, 2006, p. 57)16. 

 

                                                           
16 Pluralismo político é a necessidade, de acordo com os interesses dos cidadãos, de ter um conjunto de 

opiniões representadas na mídia. Sua missão será garantir que a mídia permita a expressão de todas as 

opiniões políticas e não apenas aquelas relacionadas aos interesses dos proprietários. Mas também 

devemos garantir que as diferentes culturas presentes em um país ou região encontrem um canal de 

comunicação. O pluralismo cultural deve refletir a diversidade, que é inseparável de qualquer sociedade 

moderna (...) A garantia da diversidade também é cumprida quando se garante que as minorias 

linguísticas possam se expressar e receber informações e programas em sua língua (tradução nossa). 
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Por outro lado, os autores argentinos chamam a atenção para a importância de 

outros elementos, além da propriedade, serem considerados no que diz respeito à 

diversidade e ao pluralismo, como as dimensões do mercado de comunicação e os 

recursos locais disponíveis. 

En un sistema productivo con costos unitarios muy altos y bajos (o 

casi nulos) costos de reproducción, el pluralismo y la diversidad 

dependerán de la variedad de recursos disponibles. Para disponer de 

mayor diversidad informativa y cultural se requerirán más recursos. 

En este caso, los mercados grandes y saludables, con más recursos, 

pueden afrontar mayores niveles de diversidad que los mercados 

pequenos (...) Los países latinoamericanos con mercados culturales 

más fuertes como Brasil, México o Argentina están en mejores 

condiciones para ostentar una producción cultural más diversificada 

que los países como Ecuador o Bolivia que cuentan con mercados más 

pequeños. Para los mercados pequeños es importante considerar la 

disponibilidad de apoyos a la producción local frente a la extranjera, 

que suele resultar más barata (MASTRINI e BECERRA, 2006, p. 

58)17. 

 

 

2.2 NOMIC, Relatório MacBride e as Políticas Nacionais de Comunicação 

No caso específico da América Latina, essa perspectiva da comunicação como um 

direito, com a incorporação de elementos como pluralismo e da diversidade, adquiriu 

relevância especialmente na década de 1970, quando, em meio à Guerra Fria, revelou-se 

a concentração na produção e na circulação dos fluxos de informação em escala global, 

com um grupo de países – denominados Não Alinhados18 – reivindicando a necessidade 

de uma Nova Ordem Mundial da Informação e da Comunicação (NOMIC). 

À época ficava cada vez mais claro que a informação participa 

decisivamente do processo de produção da riqueza, cuja insuficiência 

poderia tanto comprometer o desenvolvimento econômico como 

                                                           
17 Num sistema produtivo com custos unitários muito elevados e custos de reprodução baixos (ou quase 

nulos), o pluralismo e a diversidade dependerão da variedade de recursos disponíveis. Ter mais 

informação e diversidade cultural exigirá mais recursos. Nesse caso, mercados grandes e saudáveis, com 

mais recursos, podem enfrentar níveis mais altos de diversidade do que os mercados pequenos (...) Os 

países latino-americanos com mercados culturais mais fortes, como o Brasil, o México ou a Argentina, 

estão em melhor posição para mostrar produção cultural mais diversificada do que países como Equador 

ou Bolívia, que possuem mercados menores. Para os mercados pequenos, é importante considerar a 

disponibilidade de apoio para a produção local em comparação com a produção estrangeira, que 

geralmente é mais barata (tradução nossa). 
18 O Movimento dos Países Não Alinhados (MPNA) foi uma associação de países que se originou na 

Conferência Ásia/África, realizada em Bandung, Indonésia, em 1955. Seus principais temas eram as lutas 

nacionais pela independência e combate à pobreza, além de se oporem ao imperialismo e ao 

neocolonialismo. Entre os países da América Latina que compuseram o MPNA estavam Cuba e Colômbia 

(ROLIM, 2012, p. 303). 
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tornar vulneráveis política e militarmente os países que se 

descuidassem dos investimentos nas infraestruturas de 

telecomunicação. De fato, Estados Unidos, Japão e Alemanha, mas 

sobretudo o primeiro, não só fabricavam os dispositivos técnicos 

como também os alimentavam e os controlavam amparados no 

modelo do free flow of information, versão informacional da livre 

circulação de capitais. Na esteira dessas constatações e críticas, os 

Países Não Alinhados formularam o modelo da self realiance que, por 

definição, atribui à informação papel que transborda a área 

estritamente econômica, demonstrando a necessidade de mobilizar 

todos os aspectos da vida social. Diferentemente do free flow of 

information, o campo cultural não é mais considerado setor onde se 

aplicam técnicas para a conquista e ampliação de mercados, mas 

terreno de participação política (DAMASCENO, 2012, p. 54). 

 

Um aspecto a ressaltar daquele processo diz respeito ao fato de ser pautada na 

agenda pública não apenas a reivindicação por uma nova repartição em termos 

quantitativos de circulação de mensagens, mas a emergência, naquele período, do 

conceito de direito à comunicação, agregando aspectos qualitativos e evidenciando a 

necessidade de inclusão de novas demandas, coletivas e individuais, historicamente 

interditadas pelos sistemas de comunicação privado-comerciais hegemônicos. 

Em termos teóricos, a noção de direito à comunicação foi postulada por Jean 

D’Arcy, em 1969, ao criticar a insuficiência da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos na garantia não apenas da liberdade de expressão, mas de um direito mais 

amplo, o de comunicar, introduzindo uma característica de mão-dupla nos processos de 

trocas comunicacionais. 

A partir dos pressupostos teóricos defendidos por D’Arcy, a proposta de uma 

NOMIC, defendida pelos Não Alinhados, representou um marco nos debates sobre o 

setor das comunicações, apontando para a necessidade de dimensionar os efeitos que a 

produção e a difusão de bens simbólicos podem alcançar na construção de riquezas 

materiais, motivo pelo qual não se poderiam negligenciar as desigualdades da produção, 

principalmente das técnicas, que predominava nas relações internacionais. 

Como ambiente institucional de mediação entre o cenário de concentração 

informativa e as demandas dos países Não Alinhados, a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) promoveu uma série de eventos e 

discussões sobre o tema, exercendo papel fundamental para a afirmação do conceito de 

comunicação como direito humano. 

Seu conceito se deu em um momento de disputa entre capitalismo e 

socialismo, o que significava o confronto entre distintos modelos de 
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vida social, cultural, de sistema político, econômico e principalmente 

de pensamento ideológico. Este processo forçou a emergência de 

princípios e valores baseados no respeito aos direitos humanos, 

quando os temas ‘informação e comunicação’ são alçados a categoria 

de objetos de investigação científica nas mais variadas áreas do 

conhecimento. Isso se dava na medida em que novas técnicas 

ampliavam a capacidade dos meios de comunicação de massa que, ao 

potencializar a difusão de bens simbólicos com o apoio da 

industrialização, incrementava a cultura de massa (DAMASCENO, 

2012, p. 55-56). 

 

Em estudo sobre políticas de comunicação e a garantia do direito à comunicação, 

Damasceno (2012) aponta um caráter evolutivo no papel desempenhado pela UNESCO: 

de um esforço inicialmente concentrado em garantir a acessibilidade de tecnologias de 

comunicação e equipamentos de recepção aos países periféricos, passando por estudos 

sobre a situação dos circuitos de comunicação no mundo, com a vinculação da 

comunicação com o desenvolvimento, culminando com um processo de 

complexificação das abordagens e um aumento da compreensão de que os problemas da 

comunicação e da informação não podem ser separados dos problemas econômicos, 

sociais e culturais. 

Um exemplo dessa nova situação ocorre em 1965, quando, ao avaliar 

o impacto que seria causado pela nova tecnologia dos satélites de 

comunicação sobre os países em desenvolvimento, a Conferência da 

UNESCO se deparou com a necessidade sobre o debate de se 

estabelecer algum tipo de proteção soberana sobre os tipos de 

programas a serem exibidos, conclamando que a discussão avançasse 

além das abordagens sobre as técnicas de comunicação, para 

preocupar-se também com o conteúdo do que é transmitido 

(DAMASCENO, 2012, p. 58). 

 

Nesse cenário, vislumbrou-se um redirecionamento dos debates para a 

necessidade de políticas públicas de comunicação capazes de articular a 

complementariedade entre os campos da cultura e da comunicação, com um 

entendimento sobre a centralidade da ação do Estado como forma de garantir a 

democratização do acesso à informação, surgindo, assim, a proposta das Políticas 

Nacionais de Comunicação (PNC) como respostas estatais ao desequilíbrio e à 

concentração do setor. 

Frente à reação de países como Estados Unidos, Inglaterra e Japão, que viam nas 

PNC a possibilidade de interferência do Estado na liberdade de imprensa, foi 

conformada, no interior da UNESCO, a Comissão Internacional para o Estudo dos 
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Problemas da Comunicação19, presidida por Sean MacBride, que teve como principal 

conclusão-síntese o documento que ficou conhecido como “Relatório MacBride – Um 

mundo e muitas vozes”. 

Apontando a crítica ao fluxo unidirecional da informação resultado da 

transnacionalização e da concentração da indústria de comunicação, e considerado um 

dos mais completos documentos sobre a da importância da comunicação, o Relatório 

MacBride elenca uma série de princípios básicos com o objetivo de contribuir para uma 

nova ordem internacional de comunicação, mas afirmando também que a 

democratização da comunicação só pode surgir como fruto de um processo histórico. 

Entre as questões discutidas e propostas no relatório estão: o fim dos desequilíbrios e 

desigualdades; a eliminação dos efeitos negativos de determinados monopólios, 

públicos ou privados e da excessiva concentração de poder; a remoção dos obstáculos 

internos e externos para um livre fluxo e mais ampla e equilibrada disseminação das 

informações e ideias; a pluralidade de fontes e canais de informação; liberdade de 

imprensa e de informação; a liberdade para os jornalistas e todos os profissionais nos 

meios de comunicação; a liberdade inseparável da responsabilidade; preparação dos 

países em desenvolvimento para buscarem melhoras em suas próprias nações, sobretudo 

no que diz respeito à aquisição de equipamentos próprios; capacitação de pessoal, 

recuperação da infraestrutura, além de tornarem os meios de informação e de 

comunicação sintonizados com suas próprias aspirações e necessidades; compromisso 

sincero dos países desenvolvidos para ajudar os demais a alcançar esses objetivos; o 

respeito à identidade cultural de cada povo e ao direito de cada nação para informar o 

público internacional sobre seus interesses, aspirações e respectivos valores sociais e 

culturais; o respeito aos direitos de todos os povos para participar de intercâmbios de 

informação, baseando-se na igualdade, justiça e benefícios mútuos e, respeito aos 

direitos da coletividade, assim como de grupos étnicos e sociais, para que possam ter 

acesso às fontes de informação e participar ativamente dos fluxos de comunicação. 

                                                           
19 A Comissão Internacional para o Estudo dos Problemas da Comunicação, que iniciou os seus trabalhos 

em dezembro de 1977, era composta por 16 pessoas: Elie Abel (EUA), Hubert Beuve-Méry (França), 

Elebe Ma Ekonzo (Zaire), Gabriel García Marquez (Colômbia), Sergei Losev (URSS), Mochtar Lubis 

(Indonésia), Mustapha Masmoudi (Tunísia), Michio Nagai (Japão), Fred Isaac Akporuaro Omu (Nigéria), 

Bogdan Osolnik (Iugoslávia), Gama El Oteifi (Egito), Johannes Pieter Pronk (Países Baixos), Juan 

Somavia (Chile), Boobli George Verghese (Índia), Betty Zimerman (Canadá) e Sean MacBride (Irlanda), 

ativista pela independência da Irlanda, fundador da Anistia Internacional e vencedor do Prêmio Nobel da 

Paz, em 1974, junto com Eisaku-Sato, primeiro-ministro japonês à época. 
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Conforme demonstrado por Fox (1998), a América Latina exerceu papel 

fundamental nas discussões em torno da NOMIC, a partir da mobilização dos países na 

promoção de atividades e na formulação de propostas. Um exemplo do citado por Fox 

foi o encontro realizado em San José, na Costa Rica, em julho de 1976, com a 

participação de representações de 20 países, culminando com o encaminhamento de 30 

proposições à UNESCO e aos governos nacionais. 

Con estas recomendaciones se propusieron una serie de medidas que 

produjeran un intercambio internacional de noticias y entretenimiento 

más balanceado que garantizaran a todos los miembros de la sociedad 

el acceso y participación en los medios, que protegieran los derechos y 

las libertades individuales a la comunicación y expresión, y que 

aseguraran la aplicación de los medios y metas de desarrollo nacional 

y regional. La reunión instó a los gobiernos a promulgar políticas 

nacionales explícitas de comunicación y a establecer Consejos 

Nacionales sobre Políticas de Comunicación que prestaran asesoría en 

estos temas (FOX, 1998, p. 2)20. 

 

Ainda de acordo com a autora, as propostas resultantes do encontro de San José, 

além de definir o diagnóstico dos problemas que envolviam a comunicação na região, 

apontava propostas do que deveria ser adotado pelos países. 

Las recomendaciones de San José reflejaron la esencia de las 

polémicas y reformas sobre los medios. El texto revela una conciencia 

crítica de que los medios masivos eran, de manera general, empresas 

comerciales administradas por pequeños grupos, con fines de lucro y 

que en términos generales, desestimaban metas más amplias de 

desarrollo. Las recomendaciones argumentan fuertemente en favor de 

un esfuerzo pluralista y coordinado democráticamente para subsanar 

esta situación. Asimismo, traducen la constante preocupación con la 

obligación del gobierno de garantizar la libertad de expresión de los 

medios y el derecho de todos los miembros de la sociedad a la 

comunicación. El texto y las recomendaciones de San José también 

contienen las semillas de lo que habría de ocurrir. Más allá de la 

preocupación central sobre políticas nacionales de comunicación, 

subyacen nuevas preocupaciones como el surgimiento de la 

comunicación alternativa, la ausencia de libertades básicas de 

expresión bajo las dictaduras militares, el enorme impacto de nuevas 

tecnologías de comunicación y las influyentes transformaciones de los 

medios privados (FOX, 1998, p. 4)21. 

                                                           
20 Com essas recomendações, foi proposta uma série de medidas que produziriam um intercâmbio 

internacional mais equilibrado de notícias e entretenimento que garantiria a todos os membros da 

sociedade o acesso e a participação na mídia, o que protegeria os direitos e as liberdades individuais de 

comunicação e expressão e que asseguraria a aplicação de meios e metas de desenvolvimento nacional e 

regional. A reunião exortou os governos a promulgar políticas de comunicação nacionais explícitas e 

estabelecer Conselhos Nacionais de Políticas de Comunicação para fornecer assessoria sobre essas 

questões (tradução nossa). 
21 As recomendações de San José refletiram a essência das controvérsias e reformas na mídia. O texto 

revela uma consciência crítica de que os meios de comunicação de massa eram, de maneira geral, 

empresas comerciais administradas por pequenos grupos, com fins lucrativos e que, em termos gerais, 
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De acordo com Melo (2008), o protagonismo da América Latina se deu também 

através da incorporação de reflexões e sínteses de autores da região pela Comissão que 

elaborou o Relatório MacBride, com destaque para o brasileiro Paulo Freire, o chileno 

Reyes Mata e o boliviano Luis Ramiro Beltrán. 

O conceito de “invasão cultural” elaborado por Paulo Freire em seu 

best-seller “Pedagogia do Oprimido” (1970) embasou a argumentação 

concernente à influência externa, no capitulo 11 do Relatório, que 

trata das “características dominantes no conceito de comunicação” (p. 

260-276). Ela foi assimilada naquela parte em que o Relatório 

problematiza o impacto das companhias transnacionais que exportam 

produtos culturais (...) Dois outros conceitos absorvidos pelo 

documento são os de “comunicação alternativa” e de “comunicação 

horizontal”. O primeiro foi inspirado pelo chileno Fernando Reyes 

Matta e está contido no item referente às “brechas comunicacionais” 

que permitem romper a muralha interposta na sociedade pelas 

indústrias midiáticas. MacBride refere-se ao fenômeno, no capítulo 12 

– democratização da comunicação (pág. 285) -, descrevendo-o como 

uma “série muito ampla de iniciativas, cuja característica comum é a 

oposição à comunicação oficial institucionalizada”. Fica bem clara sua 

finalidade: “expressar os pontos de vista de uma grande variedade de 

minorias sociais e culturais ou de grupos que antes viviam num gueto 

de comunicação”. Por sua vez, o conceito de “comunicação 

horizontal” ancora-se na proposta de um novo modelo de 

comunicação - “humanizado, não elitista, democrático e não-

mercantil” -, formulada pelo boliviano Luis Ramiro Beltrán na 

reflexão intitulada “Desarrollo rural y comunicación social: relaciones 

y estratégias” (New York, Cornell University, 1974). Ele foi resgatado 

pelo Relatório MacBride, fundamentando o “direito à comunicação” 

como uma das condições necessárias à democratização 

comunicacional (MELO, 2008, p.38-39). 

 

Ao mesmo tempo em que as discussões sobre as Políticas Nacionais de 

Comunicação se processavam nas relações entre países, através da ação da UNESCO, 

no campo acadêmico, por meio de trabalhos e artigos científicos, diversos autores 

também formulavam proposições que convergiam para as reivindicações 

                                                                                                                                                                          
rejeitavam maiores objetivos de desenvolvimento. As recomendações argumentam fortemente a favor de 

um esforço pluralista e democraticamente coordenado para remediar esta situação. Elas também refletem 

a preocupação constante com a obrigação do governo de garantir a liberdade de expressão da mídia e o 

direito de todos os membros da sociedade à comunicação. O texto e as recomendações de San José 

também contêm as sementes do que aconteceria futuramente. Além da preocupação central sobre as 

políticas nacionais de comunicação, novas preocupações aparecem, como o surgimento de comunicação 

alternativa, a ausência de liberdades básicas de expressão sob ditaduras militares, o enorme impacto das 

novas tecnologias de comunicação e as influentes transformações da mídia privada (tradução nossa). 
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democratizadoras do setor de comunicação. Uma das contribuições nesse sentido foi 

produzida por Beltrán (1976), que, inclusive, formulou um conceito sobre o tema. 

Una Política Nacional de Comunicación es un conjunto integrado, 

explícito y duradero de políticas parciales de comunicación 

armonizadas en un cuerpo coherente de principios y normas dirigidos 

a guiar la conducta de las instituciones especializadas en el manejo del 

proceso general de comunicación en un país. Las políticas parciales de 

comunicación son conjuntos de prescripciones de comportamiento 

aislados que se interesan únicamente por determinadas partes o 

aspectos del sistema y proceso de comunicación social (BELTRÁN, 

1976, p. 4)22. 

 

Para o autor, ao Estado cabe o papel condutor e diretivo na formulação das 

políticas de comunicação, visto que é o ente representativo da comunidade de um 

determinado país, com papéis de estimulador, articulador e árbitro, com o direito e o 

dever de implementar as ações do setor, entendidas no contexto da América Latina 

como estratégicas para o desenvolvimento dos próprios países. 

Los países latinoamericanos están ahora comenzando a pensar en 

contar con Políticas Nacionales de Comunicación generales. Es lógico 

que lo hagan porque - a diferencia de lo que ocurre en las potencias 

industriales del mundo - las naciones menos desarrolladas requieren 

de la elaboración de políticas sobre comunicación como una 

herramienta para alcanzar el desarrollo (BELTRÁN, 1976, p. 5)23. 

 

No mesmo trabalho, Beltrán (1976) frisa o papel das políticas de comunicação 

não apenas para o desenvolvimento de cada país, mas também para o desafio da 

integração latino-americana. Como exemplos, o autor citou o Acordo de Cartagena24, 

ocorrido poucos anos antes, em que destacou a integração cultural, educativa e científica 

como um instrumento que inclui assuntos de comunicação em seu campo de ação; a 

promoção do intercâmbio de informações entre os países andinos, com a ideia inclusive 

de criação de uma Agência de Notícias Andina; a fundação de uma Escola 

Latinoamericana de Comunicações, no âmbito do CIESPAL; a realização de estudos 

                                                           
22 Uma Política Nacional de Comunicação é um conjunto integrado, explícito e duradouro de políticas de 

comunicação parciais, harmonizadas em um corpo coerente de princípios e normas que visa orientar a 

conduta de instituições especializadas na gestão do processo geral de comunicação em um país. Políticas 

parciais de comunicação são conjuntos de prescrições comportamentais isoladas que só dizem respeito a 

certas partes ou aspectos do sistema ou do processo de comunicação social (tradução nossa). 
23 Os países da América Latina estão começando a pensar em ter políticas nacionais de comunicação 

geral. É lógico que eles o fazem porque - ao contrário do que acontece nas potências industriais do mundo 

- as nações menos desenvolvidas exigem o desenvolvimento de políticas de comunicação como uma 

ferramenta para alcançar o desenvolvimento (tradução nossa). 
24O Acordo de Cartagena é o nome oficial do pacto que foi estabelecido em 1969, na 

cidade colombiana de Cartagena das Índias, que visava acelerar o desenvolvimento dos países membros 

através da integração econômica e social. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado
https://pt.wikipedia.org/wiki/1969
https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4mbia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cartagena_das_%C3%8Dndias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Integra%C3%A7%C3%A3o_econ%C3%B4mica
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para subsidiar um Sistema Sub-Regional de Educação via Satélite, cujas propostas 

foram enviadas aos governos de cada país; e os projetos de tele-educação desenvolvidos 

nas décadas de 1960 e 1970. 

Outra iniciativa relacionada à centralidade da comunicação no processo de 

integração regional destacada por Beltrán (1976) foi a Declaração de Cáli, em 1974, 

resultante de pactos entre os ministros de Comunicação dos países que compunham o 

Acordo de Cartagena, com uma série de proposições para o setor. 

Una de los propuestas se refiere al establecimiento de un Consejo de 

Comunicación Social. Otra consiste en estimular la formación de 

asociaciones de telecomunicación estatal y de empresas 

gubernamentales de televisión, junto con el establecimiento de una 

política postal y de telecomunicaciones coordinada y conjunta. Otra de 

las resoluciones involucra el intercambio de recursos de capacitación 

para la producción de radio y televisión, así como para servicios 

postales y de telecomunicaciones. Una cuarta proposición se refiere a 

la adopción de sistemas compatibles de televisión en blanco y negro y, 

si se considera necesario eventualmente, en colores. Y, para 

mencionar sólo otra más, una de las recomendaciones se refiere al 

intercambio de información para el uso racional del espectro 

radioeléctrico (BELTRÁN, 1976, p. 8)25. 

 

Porém, se por um lado as formulações teóricas de Beltrán (1976) sinalizavam para 

a necessidade de uma Política Nacional de Comunicação, por outro a sua análise da 

realidade que ocorria na América Latina naquele momento evidenciava que, em geral, 

os países não adotavam medidas que constituíssem um conjunto articulado, explícito e 

duradouro, mas sim políticas parciais que, em determinado grau, contribuíam para a 

consolidação de um modelo oligopolista, seja privado ou estatal, como a inclusão de 

artigos nas Constituições estabelecendo a elaboração de leis gerais, políticas 

econômicas de beneficiamento do setor comercial ou de caráter ideológico, de 

fortalecimento da ação estatal, especialmente nos países em que vigoravam ditaduras 

militares.  

                                                           
25 Uma das propostas refere-se ao estabelecimento de um Conselho de Comunicação Social. Outra é 

estimular a formação de associações estatais de telecomunicações e empresas de televisão do governo, 

juntamente com o estabelecimento de uma política postal e de telecomunicações coordenada e conjunta. 

Outra resolução envolve o intercâmbio de recursos de treinamento para a produção de rádio e televisão, 

bem como para serviços postais e de telecomunicações. Uma quarta proposição refere-se à adoção de 

sistemas de televisão compatíveis em preto e branco e, se necessário, em cores. E, para mencionar apenas 

mais uma, uma das recomendações refere-se à troca de informações para o uso racional do espectro 

radioelétrico (tradução nossa). 
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De forma complementar ao cenário analisado por Beltrán (1976), as 

recomendações do Relatório MacBride, de acordo com autores como Ramos (2005) e 

Lima (2011), foram recebidas sob críticas dos mesmos países que já haviam reagido de 

forma negativa à proposta das Políticas Nacionais de Comunicação, mais 

especificamente Estados Unidos e Inglaterra. 

Para o pensamento neoliberal que então começava seu período de 

hegemonia, era absurdo se pensar a comunicação na ótica de políticas 

nacionais. Mais absurdo ainda era pensar a comunicação como um 

direito mais amplo do que o consagrado, mas restritivo, direito à 

informação, do qual se beneficiava fundamentalmente a imprensa, 

enquanto instituição, e seus proprietários privados, como agentes 

privilegiados de projeção de poder sobre a sociedade (RAMOS, 2005, 

p. 246). 

 

Lima (2011) destaca ainda que, como retaliação à iniciativa, esses países 

suspenderam as suas contribuições à UNESCO e, posteriormente, solicitaram 

desligamento oficial, alegando “politização do debate”. 

O Relatório e a UNESCO enfrentaram fortíssima oposição dos países 

hegemônicos e dos conglomerados globais de mídia. No auge da onda 

neoliberal, em clima de “Guerra Fria” e sob a liderança de Ronald 

Reagan e Margareth Thatcher, foi lançada uma ofensiva mundial a 

favor do “livre fluxo da informação”, que, ao lado da chamada 

“liberdade de imprensa”, constitui a eterna bandeira excludente 

utilizada pelos grupos dominantes de mídia (LIMA, 2011, p. 241). 

 

Conforme Beltrán, antes mesmo do Relatório MacBride, a oposição ao debate 

sobre as políticas de comunicação já era desempenhada também por organizações de 

caráter empresarial, como a Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) e a Associação 

Interamericana de Radiodifusão (AIR) 

La primera tiene más miembros norteamericanos que 

latinoamericanos y su oficina principal está en Miami. Ambas son 

federaciones de gerentes, directores y propietarios de los medios de 

comunicación y operan de consuno en virtud de un acuerdo de defensa 

mutua. La SIP y la AIR constituyen un poderoso grupo de presión 

internacional que expresa las posiciones de la industria privada de 

comunicación impresa y electrónica de la región y la de la industria 

periodística de los Estados Unidos de América (BELTRÁN, 1976, p. 

29-30)26. 

                                                           
26 A primeira (SIP) tem mais membros norte-americanos do que latino-americanos e seu principal 

escritório fica em Miami. Ambas são federações de gerentes, diretores e proprietários da mídia e operam 

em conjunto sob um acordo de defesa mútua. A SIP e a AIR constituem um poderoso grupo de pressão 

internacional que expressa as posições da indústria privada de comunicação impressa e eletrônica da 

região e da indústria jornalística dos Estados Unidos da América (tradução nossa). 
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Para o autor, as diferentes concepções entre os empresários reunidos na SIP e 

AIR, de um lado, e pesquisadores latino-americanos de comunicação, de outro não são 

apenas relacionadas a conflitos de interesses imediatos e limitados, mas têm a ver com o 

próprio entendimento da comunicação enquanto instrumento de poder, relacionado com 

os aspectos econômicos, políticos e culturais da sociedade. 

La divergencia tiene raíces muy profundas en la misma naturaleza de 

la estructura general de relaciones económicas, políticas y culturales 

que caracteriza a la mayoría de las sociedades latinoamericanas. Estos 

patrones estructurales fundamentales favorecen el predominio de 

intereses conservadores minoritarios, por lo general vinculados a 

parecidos intereses extra-regionales, sobre los intereses de las 

mayorías nacionales. La comunicación es un componente inextricable 

de tal estructura social arcaica e injusta, siendo determinado por ésta y 

operando hasta el momento en plan de consolidarla (BELTRÁN, 

1976, p. 36)27. 

 

Como resultado da posição política adotada pelos três países citados acima e pela 

oposição deliberada de agrupamentos empresariais, houve um esvaziamento do debate 

sobre a NOMIC dentro da própria UNESCO, com uma reorientação das discussões 

sobre o desequilíbrio do fluxo de informações passando a fazer parte da agenda do 

GATT (Tratado Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio), ignorando as críticas 

sobre a propriedade dos meios de comunicação e concentrando suas discussões nas 

metas de modernização nos países em desenvolvimento e no privilégio à produção 

educativa. 

A verdade, nua e crua, é que a UNESCO foi desqualificada como 

fórum competente para sinalizar os problemas mundiais da 

comunicação. Mais do que isso: viu-se desprovida de recursos 

suficientes para implementar as metas prioritárias da NOMIC. Com o 

rompimento dos USA e da Inglaterra, seu todo-poderoso secretário-

geral, o senegalês M´Bow, foi convenientemente removido de cena, 

acusado de favorecer o radicalismo terceiro-mundista. Na gestão 

conciliatória do espanhol Federico Mayor Saragosa, a própria NOMIC 

converteu-se em peça histórica. Em seu lugar foi entronizado um 

programa de fomento às telecomunicações nos países em 

desenvolvimento (MELO, 2008, p. 46). 

                                                           
27 A divergência tem raízes muito profundas na própria natureza da estrutura geral das relações 

econômicas, políticas e culturais que caracterizam a maioria das sociedades latino-americanas. Esses 

padrões estruturais fundamentais favorecem o predomínio de interesses minoritários conservadores, 

geralmente vinculados a interesses extrarregionais semelhantes, sobre os interesses das maiorias 

nacionais. A comunicação é um componente indissociável de uma estrutura social tão arcaica e injusta, 

sendo determinada por ela e operando até agora para consolidá-la (tradução nossa). 
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2.3 O cenário pré-Leis de Mídia 

Nesse contexto, a partir dos anos 1980 as políticas implementadas pelos países da 

América Latina caminharam no sentido oposto às proposições da UNESCO, com as 

privatizações e desregulamentações sendo fundamentais para a crescente 

oligopolização, resultando na orientação dos grupos empresariais pela maximização dos 

lucros, na escassa independência em relação às instituições públicas ou privadas 

responsáveis pelo financiamento e na convergência tecnológica e informativa. 

Uma das facetas desse processo se deu também nas alianças que players como 

News Corporation, Viacom, Time Warner, Disney, Bertelsmann e Sony sedimentaram 

com grupos multimídias regionais pertencentes a grupos familiares como o dos 

Marinho, Civita, Frias, Mesquita, Sirotsky, Saad e Sarney (Brasil), Cisneros e Zuloaga 

(Venezuela), Noble, Saguier, Mitre, Fontevecchia e Vigil (Argentina), Slim e Azcárraga 

(México), Edwards, Claro e Mosciatti (Chile), Rivero, Monastérios, Daher e Carrasco 

(Bolívia), Ardila Lulle e Santos (Colômbia). 

Vale ressaltar que esse cenário da comunicação foi, em verdade, parte de uma 

reorientação política e econômica mais ampla, marcada pela diminuição das atribuições 

do Estado na vida social e nos meios de produção, pelas privatizações do patrimônio 

público e pela redução ou abolição de direitos sociais.  

Em termos gerais, essa perspectiva começou a ser revertida com um ciclo inédito 

de vitórias eleitorais de candidatos antineoliberais em diversos países, como: Hugo 

Chávez, na Venezuela, em 1998 e 2000; Lula, no Brasil, em 2002 e 2006; Néstor e 

Cristina Kirchner, na Argentina, em 2003 e 2007; Tabaré Vázquez, em 2004, e Pepe 

Mujica, em 2009, no Uruguai; Evo Morales, na Bolívia, em 2005; Michelle Bachelet, 

no Chile, em 2005; Rafael Correa, no Equador, em 2006; Daniel Ortega, na Nicarágua, 

em 2006; e Fernando Lugo, no Paraguai, em 2008. 

No campo específico das comunicações, também como resposta ao agravamento 

da concentração da propriedade e da ausência de pluralismo e diversidade, em que as 

políticas de internacionalização e privatização durante as décadas de 1980 e 1990 

tiveram papel determinante, conforme visto anteriormente, a edição de novas 

legislações para o setor das comunicações na América Latina a partir dos anos 2000 

proporcionou a retomada de pressupostos apontados no Relatório MacBride e inseriu 

novamente o tema das políticas de comunicação na agenda pública da região. 
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Em ordem cronológica, é possível citar as seguintes mudanças legais no setor de 

meios de comunicação neste período que vão neste sentido: Ley de Responsabilidad 

Social em Radio, Televisión y Medios Eletrónicos da Venezuela (2005); Ley de 

Radiodifusión Comunitária do Uruguai (2007); capítulo sobre Direito à Comunicação 

na Constituição do Equador (2008); capítulo sobre Direito à Comunicação na 

Constituição da Bolívia (2009); Ley de Servicios  de  Comunicación  Audiovisual  da  

Argentina  (2009);  Ley Orgánica de Telecomunicaciones da Venezuela (2010); Ley de 

Servicios de Radiodifusión Comunitária Ciudadana do Chile (2010); Ley General de 

Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación da Bolívia (2011); 

Lei do Serviço de Acesso Condicionado do Brasil (2011); Ley Orgánica de 

Comunicación do Equador (2013); Ley de Formalización y Promoción de Empresas de 

Radiodifusión Comunitárias de Radio y TV do Peru (2014); Ley de Telecomunicaciones 

y Radiodifusión do México (2014); Marco Civil da Internet do Brasil (2014); Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual do Uruguai (2015). 

Ainda que guardem diferenças entre si, que não devem ser desconsideradas na 

análise comparativa, essas legislações compõem uma agenda declaradamente 

progressista, com medidas e definições mais voltadas para o fortalecimento de sistemas 

de comunicação não-comerciais e para a ampliação de mecanismos de gestão e 

participação da sociedade que procuram corrigir estruturas históricas consideradas 

prejudiciais à consolidação democrática desses países. 

De um modo geral, segundo Moraes (2009), essas iniciativas governamentais 

apontam para tendências gerais como: reorganização da comunicação estatal; novos 

canais de televisão nos âmbitos estatal ou público; leis que restrinjam a concentração e 

assegurem maior controle público sobre empresas concessionárias de rádio e televisão; 

apoios a mídias alternativas e comunitárias; fomento à produção cultural independente; 

leis que protejam e estimulem a indústria audiovisual nacional; programas regionais de 

coprodução, codistribuição e reserva de mercado para filmes, documentários e seriados 

televisivos latino-americanos. 

Em sintonia com a perspectiva apontada por Moraes (2009), Ramos (2010) 

defende que nessa agenda regional emergem “questões vitais”, como o controle sobre 

monopólios ou oligopólios privados nos mercados de comunicação e informação; 

necessidade de um sistema estatal de serviço público para o rádio e a televisão; 

ampliação de mídias comunitárias de imprensa, rádio e televisão; novas políticas para a 
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televisão digital terrestre, que vá além das discussões sobre sistemas e padrões 

tecnológicos, com ênfase nas aplicações sociais tornadas possíveis pelos recursos novos 

de mais canais e interatividade; necessidade de novos órgãos reguladores autônomos 

para a comunicação e a informação, com significativa participação da sociedade em 

suas estruturas de gestão e funcionamento; necessidade de novas abordagens de política 

pública para as redes de telecomunicações de banda larga, com vistas à universalização 

da internet. 

É fato que o cenário político-normativo da mídia latinoamericana 

vive, hoje, um momento de muito debate e de muitas iniciativas 

legislativas, como é fato que esse cenário comporta muita polêmica e 

muita dúvida quanto às intenções dos atores envolvidos, governos, 

movimentos sociais e suas representações, partidos políticos, 

empresariado privado de comunicação e suas representações. Mas, 

não se pode simplificar todo esse rico cenário, esboçado de forma 

geral neste ensaio, transformando-o em uma batalha entre o bem e o 

mal, como muitas vezes se faz parecer, não importa quem esteja no 

lado do bem, da democracia, e quem esteja no lado do mal, do 

controle (...) Trata-se, portanto, de um momento importante, e rico, 

para o estudo das políticas de comunicação na América Latina, para 

além de uma polarização simplificada entre anseios de democratização 

pela sociedade e medidas de controle por governos ditos populistas, 

com rasgos autoritários. Este momento latino-americano não é mais o 

momento das ditaduras e da censura dos tempos da guerra fria, como 

não é mais o momento da imposição de consensos políticos e 

econômicos, anteriores à crise dos mercados financeiros mundiais de 

2008 (RAMOS, 2010, p. 25-26). 

 

Aliada às iniciativas governamentais destacadas, a essência do diagnóstico da 

situação da comunicação contido no Relatório MacBride manteve-se preservada por 

entidades da sociedade civil em diversos locais do mundo, sendo, conforme termo 

cunhado por Puntel (apud MELO, 2008), o “novo agente social da NOMIC”. Em artigo 

sobre a participação da América Latina na construção da NOMIC, Melo (2008) 

ressaltou o papel das organizações sociais para a retomada dos debates sobre o setor. 

Elas potencializam a consciência coletiva sobre os desequilíbrios 

internacionais, as desigualdades regionais e as carências locais 

persistentes no panorama global da comunicação, suscitando 

evidentemente novas soluções, consentâneas com o espírito dos 

tempos atuais. Tem sido no bojo de movimentos dessa natureza que 

MacBride vem retornando à América Latina, seja através da avaliação 

do relatório oficializado pela UNESCO, seja por intermédio da revisão 

das teses que embasaram a NOMIC. Trata-se em verdade de re-visitas 

cíclicas e míticas às idéias da equipe que ele liderou competentemente 

(MELO, 2008, p. 47). 
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Em análise a respeito das legislações na área das comunicações na América 

Latina, Segura (2010) reafirma o dito por Melo (2008), ao observar que a questão da 

democratização dos meios de comunicação permanece como uma preocupação histórica 

de segmentos a sociedade civil, com métodos e práticas inclusive inovadoras no sentido 

de reivindicação por políticas públicas. 

(...) desde fines del siglo pasado y particularmente en este nuevo siglo, 

se registran experiencias novedosas de participación ciudadana en este 

área. En muchos países de Latinoamérica en esta última década, se 

registraron organizaciones y movimientos sociales que impulsaron 

reformas en la legislación sobre medios audiovisuales en general y, 

particularmente, sobre radiodifusión comunitaria. Luego de los 

avances privatizadores y aperturistas de la década pasada, hubo una 

reacción organizada de la sociedad civil de cada nación para impulsar 

reformas democratizadoras del sistema de médios (SEGURA, 2010, p. 

137)28. 

 

Em termos de conteúdo, ainda que sejam consideradas as novas condições de 

produção e difusão, a partir da expansão das novas tecnologias, as propostas 

apresentadas pelas entidades da sociedade nos contextos dos países da América Latina 

têm como base os fundamentos discutidos nos períodos do Relatório MacBride e da 

NOMIC, evidenciando a importância do que ocorreu naquele momento para a 

compreensão das estruturas de comunicação em nível internacional. 

Los discursos de las organizaciones que proponen democratizar las 

comunicaciones en este nuevo siglo retoman los postulados que 

tradicionalmente vincularon a la comunicación con el cambio social. 

En este sentido, casi todas las propuestas se centran en el derecho a la 

comunicación como superador de las libertades y derechos vinculados 

a ésta (expresión, acceso a información), como derecho humano del 

mismo rango que los derechos a la salud y la educación, y como 

condición necesaria de la democracia y el desarrollo de los pueblos. 

Las organizaciones que impulsan ahora reformas legislativas en 

materia de radiodifusión, recuperan así los postulados de las luchas 

por democratizar las comunicaciones desarrolladas hace 30 años. Así, 

los principios de la democratización de las comunicaciones en las 

propuestas actuales son los mismos que en las de entonces: acceso y 

participación ciudadana, derecho a la comunicación, servicio público, 

libertad y diversidad, equidad y equilibrio en los flujos (SEGURA, 

2010, p. 139)29. 

                                                           
28 (...) desde finais do século passado e particularmente neste novo século, tem havido novas experiências 

de participação cidadã nessa área. Em muitos países da América Latina, nesta última década, foram 

registrados organizações e movimentos sociais que promoveram reformas na legislação sobre meios 

audiovisuais em geral e, particularmente, sobre radiodifusão comunitária. Após os avanços da 

privatização e liberalização da última década, houve uma reação organizada da sociedade civil de cada 

nação para promover reformas democratizantes do sistema de mídia (tradução nossa). 
29 Os discursos das organizações que se propõem a democratizar as comunicações neste novo século 

assumem os postulados que tradicionalmente vinculam a comunicação à mudança social. Nesse sentido, 
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A observação feita por Segura (2010) sobre o caráter e conteúdo das propostas da 

sociedade civil pode ser explicada pela pouca alteração no setor das comunicações, 

principalmente no aspecto da propriedade. No Informe Regional para América Latina – 

Tendencias mundiales en Libertad de expresión y desarrollo de los medios, publicado 

este ano, a UNESCO aponta que a concentração da mídia permanece como uma das 

principais problemáticas e obstáculos à democracia na região, sendo legislações como 

as analisadas nessa tese algumas das medidas com potencial de reversão do cenário. 

La concentración de los medios es una problemática de larga data. En 

la región la cual ha sido abordada con tres tipos de políticas diferentes. 

Algunos países (Argentina, Uruguay, Venezuela, Ecuador y Brasil), a 

partir de la vinculación de la diversidad de los medios con la 

pluralidad de la propiedad, han aprobado leyes y reglamentos que 

procuran alcanzar la diversidad imponiendo restricciones sobre la 

propiedad vertical, horizontal y cruzada de los medios, con diferentes 

niveles de alineamiento con las normas internacionales sobre libertad 

de expresión. México, por su parte, ha decidido obstaculizar la 

concentración de los medios a través de una revisión de los marcos 

constitucionales y regulatorios que adopta una mayor cantidad de 

principios antimonopolios, con el propósito de inyectar una dosis de 

concurrencia en los mercados convergentes (audiovisual y de las 

telecomunicaciones). Finalmente, algunos países han decidido no 

implementar políticas para evitar la concentración de los medios y 

dejar que las fuerzas del mercado definan los límites y los niveles de 

dominación de los diferentes actores (UNESCO, 2019, p. 21)30. 

 

                                                                                                                                                                          
quase todas as propostas enfocam o direito à comunicação como um substituto das liberdades e direitos 

ligados a ele (expressão, acesso à informação), como um direito humano do mesmo nível que os direitos à 

saúde e à educação, e como condição necessária da democracia e do desenvolvimento dos povos. As 

organizações que estão promovendo reformas legislativas no campo da radiodifusão recuperam os 

postulados das lutas para democratizar as comunicações desenvolvidos há 30 anos. Assim, os princípios 

da democratização das comunicações nas propostas atuais são os mesmos dos de então: acesso e 

participação do cidadão, direito à comunicação, serviço público, liberdade e diversidade, equidade e 

equilíbrio nos fluxos (tradução nossa). 

 

30 A concentração da mídia é um problema de longa data. Na região, a questão foi abordada com três tipos 

diferentes de políticas. Alguns países (Argentina, Uruguai, Venezuela, Equador e Brasil), a partir da 

ligação da diversidade da mídia com a pluralidade de propriedade, aprovaram leis e regulamentos que 

buscam alcançar a diversidade, impondo restrições à propriedade horizontal e vertical e cruzada da mídia, 

com diferentes níveis de alinhamento com os padrões internacionais de liberdade de expressão. O 

México, por sua vez, decidiu obstruir a concentração da mídia por meio de uma revisão dos marcos 

constitucionais e regulatórios que adotam um maior número de princípios anti-oligopólio, com o objetivo 

de injetar uma dose de concorrência nos mercados convergentes (audiovisual e telecomunicações). 

Finalmente, alguns países decidiram não implementar políticas para evitar a concentração da mídia e 

deixar que as forças do mercado definissem os limites e os níveis de dominação de diferentes atores 

(tradução nossa). 
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Debruçando-se sobre este cenário, nesta tese, conforme será abordado nos 

capítulos seguintes, a opção é pela análise da participação das entidades da sociedade 

civil na elaboração de três legislações nacionais recentes, a saber: Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual (Argentina, 2009), Ley Orgánica de Comunicación 

(Equador, 2013) e Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Uruguai, 2015), 

entendendo que estas iniciativas, mesmo considerando as especificidades de cada local, 

são resultados de um processo maior de abertura do debate público sobre a regulação da 

mídia em nível regional, bem como de iniciativas de segmentos sociais que reivindicam 

a democratização das comunicações. 
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3. POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL: O 

EXEMPLO ARGENTINO 

O capítulo 3 desta tese inaugura a etapa empírica da pesquisa, em que é avaliada a 

participação e incidência de setores da sociedade civil nas legislações de comunicação. 

Nesse capítulo, em específico, é analisada a atuação da Coalición por una 

Radiodifusión Democrática nos debates e no processo de elaboração da Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), sancionada em 10 de outubro de 2009. 

Cabe ressaltar que antes da Ley de Medios, como ficou conhecida a LSCA, o 

setor das comunicações na Argentina era, de acordo com Marino, Becerra e Mastrini 

(2010), marcado pela concentração conglomerada em todos os tipos de serviço; pela 

centralização geográfica da produção de conteúdos; pela existência de meios de gestão 

estatal com forte marca governamental e baixo nível de audiência; e entrada massiva de 

capital estrangeiro durante a década de 1990, o que reduziu a presença de capitais 

nacionais no setor. 

(...) la alta concentración de los mercados de los medios de 

comunicación más masivos (televisión abierta y por cable, prensa 

escrita y radio), que exhibe en promedio un dominio del 78 por ciento 

en manos de los primeros cuatro operadores de cada uno de esos 

mercados (...) a diferencia de otros países de la región (como Chile e 

incluso México), los principales grupos de comunicación de la 

Argentina son conglomerales y están presentes en casi todos los 

sectores. El grupo Clarín, por ejemplo, cuenta con emisoras de 

televisión abierta, señales y empresas prestadoras de servicio de 

televisión de pago, estaciones de radio, diarios, portales noticiosos en 

Internet, fábrica de papel para diarios, entre otras actividades que 

controla de modo directo. La concentración conglomeral se combina, 

entonces, con el alto índice de control de los mercados por parte de los 

primeros operadores y potencia el protagonismo que ejercen pocos 

grupos comunicacionales expandidos en casi todos los medios de 

comunicación (...) una de las características del sistema de medios de 

comunicación en la Argentina es la hiper centralización geográfica de 

la producción de los contenidos, que en los medios audiovisuales se 

producen en la zona metropolitana de Buenos Aires y se reproducen 

en el resto de los medios del país (MARINO, BECERRA e 

MASTRINI, 2010, p. 15)31. 

                                                           
31 (...) a alta concentração dos mercados da mídia massiva (televisão aberta e a cabo, imprensa escrita e 

rádio), que tem 78% do seu domínio nas mãos dos quatro primeiros operadores de cada um desses 

mercados (...) ao contrário de outros países da região (como o Chile e até o México), os principais grupos 

de comunicação na Argentina são conglomerados e estão presentes em quase todos os setores. O grupo 

Clarín, por exemplo, tem estações de televisão, empresas de TV por assinatura, estações de rádio, jornais, 

portais de notícias na Internet, fábricas de jornais, entre outras atividades que controla diretamente. . A 

concentração do conglomerado é combinada, então, com o alto índice de controle dos mercados pelos 

operadores e aumenta a proeminência exercida por poucos grupos comunicacionais expandida em quase 
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Neste sentido, importa destacar que a LSCA buscou alterar este cenário e 

constituir um sistema de comunicação com garantias democráticas, de diversidade e 

pluralismo, sendo a Coalición um ator político estratégico em todo o processo.  

(...) la LSCA tiene elementos muy destacables en materia de 

regulación democrática de la comunicación. El principal, e inédito en 

el mundo, es la reserva del 33% de todo el espacio radioeléctrico a 

organizaciones sin fines de lucro. Basada en una doctrina de derechos 

humanos, la ley procura generar autoridades de aplicación más 

pluralistas y transparentes, a la vez que presenta una política que 

limita la concentración en la propiedad. Por primera vez en la historia, 

la ciudadanía más activa en organizaciones de la sociedad civil ha 

encarado procesos de debate y acción en torno a las políticas públicas 

de comunicación, superando los acuerdos “no escritos” entre 

gobiernos y dueños de medios (MARINO, BECERRA e MASTRINI, 

2010, p. 16-17)32. 

 

Antes de discutir propriamente aspectos da Lei e analisar a incidência da 

Coalición, faz-se necessário também compreender o percurso histórico da comunicação 

na Argentina, com foco nas políticas públicas, nos marcos legais e no mercado. É por 

este caminho que tem início o capítulo, que, na seção 3.1, apresenta uma trajetória desde 

a década de 1920, quando ocorreu a primeira transmissão radiofônica no país; perpassa 

o período de crescimento e consolidação do rádio nas décadas de 1930 e 1940, e as 

medidas do regime militar nesses anos; o início da televisão nos anos 1950; a primeira 

legislação de radiodifusão aprovada pelo Congresso, em 1953, durante o governo de 

Perón; e as ações e iniciativas de novas ditaduras militares; do período de 

redemocratização; do ideário neoliberal dos anos 1990 na gestão de Carlos Menem e do 

início do século XXI, em especial os governos de Fernando de La Rua e os Kirchner, 

Néstor e Cristina. 

                                                                                                                                                                          
todos os meios (...) uma das características do mercado de mídia na Argentina é a hiper-centralização 

geográfica da produção de conteúdo, que ocorre nos meios audiovisuais na área metropolitana de Buenos 

Aires e é reproduzida no resto da mídia do país (tradução nossa). 
32 (...) a LSCA tem elementos expressivos em matéria de regulação democrática da comunicação. O 

principal, e sem precedentes no mundo, é a reserva de 33% de todo o espaço radioelétrico para 

organizações sem fins lucrativos. Com base em uma doutrina de direitos humanos, a lei busca gerar 

autoridades de execução mais pluralistas e transparentes, ao mesmo tempo em que apresenta uma política 

que limita a concentração na propriedade. Pela primeira vez na história, os cidadãos mais ativos nas 

organizações da sociedade civil participaram de processos de debate e ação em torno de políticas públicas 

de comunicação, superando acordos "não escritos" entre governos e proprietários de mídia (tradução 

nossa). 
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Em seguida, no tópico 3.2, são discutidas as principais alterações no marco legal 

argentino com a aprovação da LSCA, em pontos como desconcentração da propriedade 

e limites à participação de mercado; restrições à formação de redes; tipos de exploração 

do serviço; criação de órgãos de regulação, aplicação e fiscalização da lei; estruturação 

de sistema de comunicação de responsabilidade do Estado Nacional; reserva de espectro 

para entidades privadas sem fins de lucro e povos originários; cotas de produção 

nacional e independente; proteção de crianças e adolescentes; e promoção de direitos 

humanos. 

Por fim, a seção 3.3 detém-se sobre a atuação da Coalición, observando pontos 

como a sua composição, como se organiza do ponto de vista territorial, leitura e análise 

dos documentos elaborados e publicados com o objetivo de incidir nos debates públicos 

e junto ao Executivo e Legislativo, propostas apresentadas, outras ações como fóruns, 

seminários e atos de rua; além da participação em iniciativas oficiais, do Governo e do 

Congresso, como consultas e audiências públicas, dentre outras. 

 

3.1 Apontamentos históricos sobre a radiodifusão na Argentina: políticas e 

mercado 

A partir da iniciativa de quatro jovens – Enrique Susini, Luis Romero Carranza, 

César Guerrico e Miguel Mujica – interessados no novo meio de comunicação33 

aconteceu, em 27 de agosto de 1920, a primeira transmissão de rádio feita na Argentina, 

que alcançou aproximadamente 50 pessoas de Buenos Aires, que possuíam aparelhos 

receptores. 

Já naquele momento, conforme Agusti e Mastrini (2006), os quatro criaram a LOR 

Sociedad Radio Argentina e estabeleceram com o Teatro Coliseo um acordo para 

instalação de uma antena en la terraza do teatro, ficando conhecidos, desde então, como 

“los locos de la terraza” ou “los locos de la azotea”. 

Nos anos seguintes, ainda no início da década de 1920, surgem outras rádios na 

Argentina34, todas por ação privada, particular, sem um marco legal próprio, sendo as 

permissões de funcionamento concedidas pela Prefeitura de Buenos Aires. 

De esta manera a sólo tres años de la primera emisión radial, en marzo 

de 1923, se verifica el funcionamento de cuatro radios y tres sistemas 

                                                           
33 Segundo Agusti e Mastrini (2006), o responsável pela transmissão foi Enrique Susini, que um ano 

antes, na França, buscou informações sobre os aparelhos transmissores utilizados pelo Exército francês 

para as comunicações durante a Primeira Guerra Mundial. 
34 Nesse período são criadas a LOX Radio Cultura, a LOZ Radio Sud América e a Radio Brusa.  
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de explotación: mantenida por sus dueños, sin publicidad ni 

subvención, LOR Radio Argentina; mantenida por el comercio de 

aparatos receptores, LOZ Radio Sud América; y financiada por 

publicidad, Radio Cultura. Resulta sumamente interesante comprobar 

la coexistencia de los tres sistemas de explotación, que indican la falta 

de definición del modelo económico de la radio, que todavía resultaba 

un medio de comunicación sólo disponible para aquellos que pudieran 

comprar el costoso aparto receptor. Mientras tanto, el Estado se 

mantenía en una posición expectante y no intervenía en la 

planificación de su desarollo, que quedó en manos de la iniciativa 

privada (AGUSTI e MASTRINI, 2006, p. 33)35. 

 

Já no final da primeira metade dos anos 1920, tanto o Estado quanto os 

empresários do setor – percebendo a importância que o novo veículo foi adquirindo – 

iniciaram movimentos visando o fortalecimento do setor. De um lado, o Executivo 

ensaiando iniciativas para a regulação do setor e, por outro, os empresários buscando 

incidir sobre a ação do Estado. Agusti e Mastrini (2006) apontam como marco dessas 

movimentações os anos de 1923 e 1924, quando é proposto um projeto de lei e, em 

seguida, é elaborada a primeira norma específica do setor. 

El Poder Ejecutivo tomó conciencia de la precariedad de la legislación 

existente y, a través de una comisión especial, elabora un proyecto de 

Ley de Radiocomunicaciones que, en septiembre de 1923, el 

Parlamento no llega a sancionar. Paralelamente, los empresarios 

radiales comenzaban a darse cuenta de su próprio poder y de sus 

necesidades. Fue entonces cuando se unieron y dieron una muestra de 

su capacidad de influencia en los asuntos públicos. Durante varios 

días hicieron una “huelga de silencio” con el fin de obligar al Estado a 

asignar frecuencias según sus propias reglas. Así fue como el proyecto 

de ley de radiocomunicaciones elaborado por el Poder Ejecutivo 

quedó sin sancionar hasta que en 1924 fue reflotado nuevamente, pero 

dando cuenta de los reclamos del sector empresário del año anterior 

(AGUSTI e MASTRINI, 2006, p. 33-34). 

 

Esta norma a que se referem Agusti e Mastrini (2006), elaborada em março de 

1924 fazia referência ao termo “broadcasting” e regularizava o funcionamento das 

estações radioelétricas, que tinham o objetivo de veicular “noticias de interés general, 

                                                           
35 Desse modo, apenas três anos após a primeira transmissão de rádio, em março de 1923, foi verificada a 

operação de quatro rádios e três sistemas de exploração: mantidos por seus proprietários, sem propaganda 

ou subsídio, LOR Radio Argentina; mantida pelo comércio de aparelhos receptores, LOZ Radio Sud 

América; e financiado por publicidade, a Rádio Cultura. É extremamente interessante verificar a 

coexistência dos três sistemas de exploração, que indicam a falta de definição do modelo econômico do 

rádio, que ainda era um meio de comunicação disponível apenas para quem pudesse comprar o receptor, 

de preço elevado. Enquanto isso, o Estado permaneceu em posição de expectativa e não interferiu no 

planejamento de seu desenvolvimento, que ficou nas mãos da iniciativa privada (tradução nossa). 
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conferencias, conciertos vocales o artísticos, audiciones teatrales u otras 

manifestaciones culturales” (idem, p. 34). As principais determinações dessa norma 

eram: incorporação da radiodifusão aos serviços de radioelétricos; divisão das estações 

em classe A, com potência inferior a 500 watts, e classe B, com potência de 500 watts 

ou mais; necessidade de autorização de funcionamento a ser concedida pelos 

Ministérios da Marinha ou do Interior; e prazo de expiração das licenças em 31 de 

dezembro de cada ano, independente da data da autorização. 

Também em 1924 é criada a Associação Argentina de Broadcasting, por iniciativa 

de um grupo de industriários, comerciantes e importadores do ramo radioelétrico. À 

associação coube dar sustentação econômica e política às rádios existentes, que 

atravessavam dificuldades financeiras, além de estimular o surgimento de outras, 

constituindo-se, assim, num ator importante no processo de incidência junto ao Estado 

argentino. 

Em termos normativos do setor, em finais da década de 1920, duas alterações 

ocorrem no país: em 1928, o processo de autorização passa do Ministério da Marinha 

para o do Interior, sob coordenação da Direção Geral de Correios e Telégrafos; e, em 

1929, é decretada a primeira regulamentação nacional e integral do serviço de 

radiodifusão, que divide as estações em quatro modelos: móveis, de radiodifusão, 

experimental privada e de aficionados. 

Já em 1930, o então presidente Hipólito Yrigoyen sofre um golpe de Estado, 

concluindo, segundo Agusti e Mastrini (2006), a primeira etapa de intervenção estatal 

na radiodifusão na Argentina. 

En efecto, a lo largo de la década del veinte la iniciativa estatal se vio 

limitada a fijar marcos normativos mínimos, que consegraban el 

desarollo de la radio en manos del sector privado (...) Entre 1920 y 

1930 se multiplican las radios que aparecen y desaparecen del éter 

porteño, mientras un parque de aparatos receptores va consolidándose 

paulatinamente. Si bien durante esta etapa se superponen los modelos 

de financiamiento, ya hacia finales de la década la publicidad pasa a 

ser la principal fuente de ingresos de la radio (AGUSTI e MASTRINI, 

2006, p. 38)36. 

 

                                                           
36 Com efeito, ao longo dos anos 1920 a iniciativa estatal limitou-se a estabelecer marcos regulatórios 

mínimos, o que garantiu o desenvolvimento do rádio nas mãos do setor privado (...) Entre 1920 e 1930 os 

rádios apareceram e desapareceram com frequência no espectro de Buenos Aires, enquanto uma frota de 

aparelhos receptores gradualmente se consolidava. Embora durante esta etapa os modelos de 

financiamento estivessem sobrepostos, no final da década a publicidade tornou-se a principal fonte de 

renda para o rádio (tradução nossa). 
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Em maio de 1933, o governo do general José F. Uriburu, através do Decreto 

21.004, que durou até 1946, determinou as suas primeiras medidas relacionadas à 

radiodifusão: a proibição de transferência de licenças; o impedimento de outra licença 

na mesma zona para empresários que já fossem titulares de uma; e o controle prévio das 

mensagens veiculadas nas emissoras radiofônicas. Sobre esse item específico, o Decreto 

dizia que ficava “prohibido transmitir sin autorización escrita de la Dirección General 

de Correos y Telégrafos las conferencias, disertaciones, propagandas que tuvieran un 

carácter político o sociológico, cualquiera sea su finalidad” (Argentina, 1933). 

É também neste período que surge, em 1938, a primeira rádio de propriedade do 

Estado da Argentina, porém com influência direta da iniciativa privada, visto que o seu 

funcionamento foi fruto de um acordo entre o governo e o grupo empresarial Editorial 

Haynes: a empresa cederia um edifício completo, com instalações e um transmissor para 

a Radio Nacional, tendo como “contrapartida” a garantia de que o governo não se 

envolveria na programação da emissora. Esse episódio revelava, mais uma vez, o poder 

empresarial nas políticas para o setor das comunicações já na sua gestação. 

Do ponto de vista do mercado, a conjuntura do setor em finais da década de 1930 

e início dos anos 1940 foi marcada pela concentração da produção de conteúdos em 

Buenos Aires, possibilitada pelas dificuldades financeiras das emissoras do interior do 

país, consolidando, entre 1937 e 1941, um processo de oligopolização em três redes de 

emissoras: LR1 Radio El Mundo, LR3 Radio Belgrano e LR4 Radio Splendid. 

Nos anos seguintes, com novo golpe militar no país em junho de 1943, o setor de 

radiodifusão – tanto no governo de Pedro Ramírez quanto no de Edelmiro Farrell – foi 

objeto de novas regulamentações, que, de um modo geral, tinham o objetivo de reforçar 

o autoritarismo e a censura iniciada em 1933. O principal exemplo neste sentido foi o 

Decreto 13.474, de 1946, que criou o Manual de Insrucciones para las Estaciones de 

Radiodifusión, que ampliava os mecanismos de intervenção do governo sobre os 

conteúdos. O artigo 3º do Manual estabelecia que “el contenido general y el contenido 

musical de los programas serán objeto de fiscalización previa por parte de la Dirección 

General de Radiodifusión, cuando ésta lo considere necessário” (ARGENTINA, 1946). 

El reglamento de constaba de 307 artículos, abarcaba no sólo 

contenidos sino también formas de presentación, palabras específicas 

para apertura y cierre de programas, etc., mencionando incluso la 

cantidad máxima de palabras que podia tener un aviso publicitario. La 

norma se caracterizó por la censura previa y las profundas 



78 

 

restricciones acerca de la libertad de expresión en materia de 

contenidos (AGUSTI e MASTRINI, 2006, p. 46)37. 

 

Vinte dias após a sanção do Decreto que instituiu o referido Manual, assumiu a 

presidência da Argentina Juan Perón, sendo reeleito para ocupar o cargo até 1955, tendo 

o seu mandato interrompido por um novo golpe militar na Argentina, em setembro 

daquele ano. Em uma análise sobre as políticas de comunicação durante os dois 

primeiros governos de Perón, Arribá (2006) ressalta que durante aquele período quatro 

sistemas de comunicação coexistiram: a imprensa gráfica, o rádio, a televisão 

(inaugurada em 1951) e o cinema. 

De acordo com o autor, esses sistemas adquiriram, na gestão Perón, um caráter 

estratégico tanto do ponto de vista político quanto em termos econômicos. 

Político, porque era esencial para el gobierno de Perón constituir 

identidades políticas, sociales y culturales para formar y organizar a la 

opinión pública; y económico, porque era necesario integrar una elite 

económica que fuera equilibrista y concordante al sistema político, a 

través de la normalización jurídica de la estructura de propriedad del 

sistemas de radiodifusión (ARRIBÁ, 2006, p. 74)38. 

 

Visando esses objetivos, o primeiro governo de Perón foi caracterizado pela 

centralização do poder de difusão pelo governo e uma acentuada restrição nos campos 

da liberdade de expressão, informação e comunicação, por meio de medidas como a 

expropriação e limitação de papel39, invasões e fechamentos de sedes de jornais, meios 

gráficos40 e aquisição de dezenas de jornais, oficinas de impressão e radiodifusão 

privados pelo governo. 

                                                           
37 O regulamento constava de 307 artigos e incluía não apenas conteúdo, mas também formas de 

apresentação, palavras específicas para abertura e fechamento de programas, etc., mencionando até 

mesmo o número máximo de palavras que poderiam ter um aviso de publicidade. A norma foi 

caracterizada por censura prévia e restrições profundas à liberdade de expressão em termos de conteúdo 

(tradução nossa). 
38 Político, porque era essencial para o governo de Perón constituir identidades políticas, sociais e 

culturais para formar e organizar a opinião pública; e econômico, porque era necessário integrar uma elite 

econômica equilibrada e concordante com o sistema político, através da normalização legal da estrutura 

de propriedade dos sistemas de radiodifusão (tradução nossa). 
39 Sobre esse ponto, várias foram as medidas de Perón entre 1946 e 1952. Por meio do Decreto 6.692/46, 

expropriou 500 toneladas de papel para jornais. Com o Decreto 30.498/48, ordenou a expropriação de 

papel de propriedade do jornal La Prensa, de Buenos Aires. O Decreto 31.331/48 limitou o npumero de 

páginas dos jornais produzidos no país. O Decreto 11.213/49 autorizou a expropriação de 100 toneladas 

de papel do jornal La Nación. O Decreto 3.661/50 tornou a expropriar papéis para jornal e a Resolução 

53/1952 determinou a restrição do uso de papel para periódicos (Arribá, 2006). 
40 Em novembro de 1949, aconteceram invasões do governo nas sedes dos jornais La Nación, La Prensa, 

Clarín e La Hora e nas agências de notícias United Press e Associated Press. Entre 1947 e 1954 foi 

determinado fechamento dos jornais La Vanguardia (do Partido Socialista), El Intransigente e Provincias 
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Essas medidas, de forte conteúdo autoritário, foram determinantes para a política 

do governo de constituição de um monopólio estatal na estrutura das comunicações, 

facilitando, assim, a reeleição de Perón. A postura adotada pelo então presidente, vale 

frisar, não foi distinta das relações estabelecidas entre poder político e poder econômico 

na área das comunicações no período anterior ao seu governo, especialmente entre 1943 

e 1946. 

Si la primera presidencia de Perón incita a generar diversos y 

múltiples cuestionamentos en materia de radiodifusión y restricción de 

libertades, el contexto histórico anterior a la asunción al poder, no fue 

muy diferente. En 1945 y 1946, la ética periodística estuvo sostenida 

por la manipulación y la distorsión informativa que intentaba construir 

una realidad determinada formando a la opinión pública de manera 

condenatoria con respecto a Perón. Es decir, que los medios se 

constituyeron como órganos de interés y difusión de los actores que 

no querían a Perón en el poder (ARRIBÁ, 2006, p. 85-86)41. 

 

Com o controle quase absoluto das estações de rádio, dos jornais impressos, do 

cinema e das gráficas, Perón vislumbrou na televisão, já na década de 1950, a 

possibilidade de concretização do seu projeto político de permanência no governo. Com 

esse intento, enviou aos Estados Unidos o diretor da LR3 Radio Belgrano, Jaime 

Yankelevich, para comprar equipamentos de televisão e, assim, garantiu-se em 17 de 

outubro de 1951, dia simbólico para o peronismo42, a primeira transmissão de TV da 

Argentina43, por meio do Canal 7 de Buenos Aires (vinculado à LR3 Radio Belgrano). 

Este fato já evidencia que, diferente do rádio, que surgiu a partir da ação do 

mercado, a TV na Argentina foi gestada pela iniciativa do Estado, atravessando, na sua 

primeira década, uma etapa experimental (Mazziotti, 2002)44. 

                                                                                                                                                                          
Unidas (da União Cívica Radical) e El Pueblo (pertencente à Igreja Católica). Além disso, em 1951 foi 

aprovada a expropriação dos bens do jornal La Prensa, por meio da Lei 14.021/51 (Arribá, 2006). 
41 Se a primeira presidência de Perón provoca questões diversas e múltiplas em matéria de radiodifusão e 

restrição de liberdades, o contexto histórico anterior a sua chegada ao poder, não era muito diferente. Em 

1945 e 1946, a ética jornalística foi sustentada pela manipulação e pela distorção informacional que 

tentaram construir uma certa realidade que formava a opinião pública de maneira condenatória em relação 

a Perón. Ou seja, os meios de comunicação foram constituídos como órgãos de interesse e disseminação 

dos atores que não queriam Perón no poder (tradução nossa). 
42 Em 17 de outubro de 1945, uma mobilização organizada por setores trabalhistas e sindicais ocupou as 

ruas de Buenos Aires reivindicando a libertação do então coronel Juan Domingo Perón, preso pelo 

governo da época, por ser tido como uma ameaça frente aos interesses vigentes, visto que tinha apoio 

popular especialmente pelas medidas garantidoras de direitos dos trabalhadores adotadas quando ocupou 

o cargo de Secretário do Trabalho e Previdência Social. Desde então, o dia 17 de outubro passou a ser 

considerado o dia de fundação do peronismo. 
43 O diretor de câmeras dessa transmissão foi Enrique Susini, o mesmo que foi responsável, junto com 

três colegas, pela primeira transmissão de rádio no país, conforme visto no início desse capítulo. 
44 Propondo uma divisão histórica do desenvolvimento da televisão na Argentina, Mazziotti (2002) define 

o período entre 1951 e 1959 como a “etapa experimental”, marcada essencialmente: pela existência de um 
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Em 1953, já no segundo mandato de Perón, se dá um marco nas políticas de 

comunicação na Argentina, com a primeira legislação de radiodifusão do país aprovada 

pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo45: a lei 14.241/53. Originado no Poder 

Executivo, o projeto de lei foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado em 

sessões realizadas no mês de setembro, sendo promulgada em 13 de outubro. Dentre as 

principais determinações da lei estavam: 

- A definição do serviço de radiodifusão como de interesse público, com o Poder 

Executivo podendo autorizar a particulares sua prestação mediante licenças sujeitas a 

condições estabelecidas pela própria lei; 

- Outorgamento das licenças por um período de 20 anos, sendo necessário para 

obter reunir condicionantes como: ser argentino; 70% do capital nacional, em caso de 

pessoas jurídicas ou sociedades; obrigatoriedade do corpo diretivo e técnico ser formado 

por argentinos natos ou naturalizados; exigência de um plano de ação referente à licença 

solicitada; 

- As licenças não podiam ser cedidas ou transferidas total ou parcialmente a 

terceiros sem autorização do Poder Executivo e a revogação da licença não dava direito 

a indenização; 

- Criação do Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR) e do Servicio Internacional 

de Radiodifusión (SIR), que tinham como objetivo principal a construção de uma 

imagem positiva e propagandística do governo peronista; 

- Definição do Ministério das Comunicações como órgão regulador e encarregado 

da orientação cultural e estética do Serviço Oficial de Radiodifusão; 

- Proibição da transmissão de conteúdos que incitassem a oposição ao Estado e às 

autoridades, que prejudicassem as atividades econômico-financeiras e que 

comprometessem as relações internacionais do país. 

Com o objetivo de estimular a concentração do setor e a formação de redes 

oligopolizadas, em 1954, foi realizada uma licitação de três redes com 24 estações de 

                                                                                                                                                                          
único canal, de propriedade do Estado, o Canal 7, que veiculava publicidade de alguns grupos 

empresariais; conteúdo com poucas horas por dia, entre 18h e 22h; transmissões exclusivamente ao vivo; 

importação de aparelhos receptores; e migração de profissionais do rádio e do teatro para a TV. 

 

45 Todas as normas anteriores e posteriores a esta foram editadas sob a forma de Decreto-Lei. A segunda 

legislação sobre radiodifusão do país, votada no Legislativo, foi justamente a LSCA, de 2009, objeto de 

análise nesta tese. 
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radiodifusão cada e com a previsão de que cada rede teria um canal de televisão, sendo 

esta a última medida do segundo governo Perón na radiodifusão. 

No ano seguinte, após Perón ser deposto por um golpe militar, uma das primeiras 

medidas do general Eduardo Lonardi foi a edição, em 1 de outubro de 1955, do Decreto 

170/55, que anulou todas as autorizações realizadas por meio da licitação de 1954 e 

facultou ao Estado a nomeação de interventores para as emissoras privadas. 

Em 1957 e nos dois anos seguintes, o regime militar impulsionou a sua política de 

comunicações, revogando a Lei de Radiodifusão de 1953 e aprovando Decretos que 

contribuíram decisivamente para a consolidação de um modelo televisivo e radiofônico 

centrado na exploração comercial. As principais medidas nesse sentido foram a criação 

da Comisión Administradora de las redes de Radiodifusión Privada, mediante o 

Decreto 1.731/57; o Decreto 866/57, que estabelecia a privatização dos meios; o 

Decreto-Lei 15.460/57, que sancionou uma nova lei de radiodifusão; e o Decreto-Lei 

16.531, que autorizaria três estações de TV em Buenos Aires e outras sete para as 

principais cidades do país. 

[A nova lei de radiodifusão] fixava uma quantidade máxima de 

emissoras para cada titular – uma estação de rádio e um canal de TV –

, proibia a entrada de capital estrangeiro e impedia a formação de 

cadeias. As licenças seriam concedidas por 15 anos. Mas esses limites 

inviabilizaram o modelo de negócios baseado na publicidade na 

maioria das províncias, incapazes de atrair anúncios e capitais. Diante 

da falta de atores com capacidade econômica para o negócio de 

radiodifusão, o concurso (...) teve as regras modificadas para permitir 

a participação de empresas jornalísticas, editoriais e cinematográficas 

(...) A competição em Buenos Aires foi maior, com o interesse de três 

setores distintos: a indústria de aparelhos receptores, as empresas 

jornalísticas e editoriais e o setor político – vinculado a partidos 

políticos e instituições como a Igreja Católica. Apesar de a comissão 

julgadora recomendar a recusa de todas as propostas, o general 

Aramburu, três dias antes de sair do governo, outorgou as licenças a 

uma empresa cinematográfica, a uma corporação de um militante da 

União Cívica Radical (UCR) e a um grupo liderado por um padre da 

Companhia de Jesus (LARA, 2013, p. 89). 

 

Entre a década de 1960 e o término da ditadura militar iniciada na década anterior, 

ocorre, em 1973, segundo Mazziotti (2002) a etapa de consolidação da televisão na 

Argentina. Com Perón exilado, mas com o peronismo com expressão na sociedade, 

houve um agravamento da censura e da perseguição contra as organizações de 

trabalhadores, sindicatos e opositores do regime, de um modo geral. Consolidar a 

televisão, tornando-a um instrumento massivo, por meio da expansão de receptores, da 
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entrada de novos canais com apoio de redes norte-americanas, e da inauguração de 

emissoras pelo interior, era uma importante estratégia de fortalecimento das ideias do 

governo de então.  

O canal 9, ligado à NBC, e o canal 13, ligado à CBC-Time Life e 

representado na Argentina pelo cubano Goar Mestre, começaram a 

transmitir em 1960. As emissões do canal 11, ligado à ABC, foram 

iniciadas em 1961. Os programas de televisão se multiplicavam e 

intensificavam sua influência (LARA, 2013, p. 91). 

 

Em termos normativos, em 1965 o Decreto-Lei 15.640, de 1957, que criou uma 

nova lei de radiodifusão foi regulamentado, mas com contradições como a determinação 

de que os prazos das licenças seriam contados a partir do início das transmissões e não 

da data da concessão. O atraso de quase uma década entre a promulgação e a 

regulamentação da lei, por outro lado, permitiu a inclusão na legislação de um serviço 

que surgia na Argentina naquele período: os circuitos fechados de televisão, dando 

início à TV a cabo no país. 

A primeira transmissão de TV a cabo foi feita em 1963, no interior da 

província de Córdoba, para levar a televisão às cidades aonde o sinal 

aberto não chegava. As primeiras licenças eram dadas pelas 

prefeituras. O cabo expandiu-se pelas cidades prósperas do interior, 

com pequena e média população capaz de pagar uma taxa mensal, 

onde houvesse problemas para captar o sinal aberto por causa da 

topografia ou das grandes distâncias em relação às cidades com canais 

instalados. O serviço era organizado por antenas comunitárias que 

captavam canais de Buenos Aires e de regiões próximas ou por 

circuito fechado, com a emissão de filmes, séries e programação local 

de produção própria. O sistema de TV a cabo como conhecemos hoje, 

com múltiplos canais locais e internacionais, oligopolizado em sua 

estrutura de propriedade através de alguns grandes operadores, teve 

que esperar até a década de 1980 para iniciar sua expansão, por meio 

da transmissão via satélite. Uma década antes, no fim dos anos 1960, 

eram 29 os sistemas de cabo espalhados pelo território argentino, os 

que, de alguma maneira, deram origem ao sofisticado sistema atual 

(LARA, 2013, p. 91-92). 

 

Com a televisão na Argentina em expansão, formatos iniciais definidos e padrão 

tecno-estético norte-americano consolidado, com um mercado garantido para os 

programas importados, as redes de TV dos Estados Unidos iniciaram um processo de 

afastamento do país46. Mazziotti (2002) aponta que esse cenário foi motivado por uma 

                                                           
46 Em 1965, a NBC saiu do canal 9, que ficou a cargo do empresário argentino Alejandro Romay. Em 

1970, a ABC desvinculou-se do canal 11, cujo controle majoritário das ações ficou nas mãos de Hector 

Ricardo García, proprietário do jornal Crónica. Um ano depois, em 1971, a CBS vendeu sua participação 

no canal 13 e o dono passou a ser o cubano Goar Mestre, antigo representante da CBS na Argentina. 
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série de fatores, em especial a reorientação dos investimentos a outros campos ainda 

pouco explorados e com potencial de rentabilidade. 

Los paquetes accionarios de los canales pasan a ser controlados 

totalmente por empresas locales, lo que hizo diminuir 

considerablemente los recursos de financiación de la televisión 

argentina. Por otra parte, que los nuevos propietarios de la TV no 

tardaron en descubrir que los programas de producción local en vivo, 

realizados por viejas figuras del cine nacional, del teatro local o de las 

revistas musicales, atraían más al público que las series importadas 

(...) Se debía también a un cambio en la estrategia motivado por una 

disminuición importante en los benefícios de explotación de as redes 

hertzianas en Estados Unidos, estaban comenzando a introducirse en 

el negocio del video doméstico y en la televisión por satélite y por 

cable (MAZZIOTTI, 2002, p. 30-31)47. 

 

A terceira etapa da televisão na Argentina, de acordo com Mazziotti (2002) tem 

como principal característica a estatização. Compreendida entre 1974 e 1983, essa etapa 

inicia com o retorno do peronismo ao governo48, porém mais alinhado a setores 

conservadores da política argentina, e tem a sua fase mais longa com uma Ditadura 

Militar de maior intensidade em termos de repressão e cerceamento das liberdades. 

Como primeira medida do novo período peronista, o então presidente Cámpora 

declarou expiradas as licenças dos canais 9, 11 e 13, que faturavam metade do mercado 

publicitário argentino e quase a totalidade da produção de conteúdos, impactando todo o 

sistema de radiodifusão nacional. Outra iniciativa deste período ocorreu em julho de 

1974, após a morte de Perón, quando Maria Estela (conhecida por Isabelita Perón) 

assumiu a presidência, de um governo que seria novamente interrompido por um golpe 

militar, e decidiu pela estatização e expropriação dos bens dos canais e produtoras de 

TV. 

Em 24 de março de 1976 teve início a mais recente ditadura militar da Argentina, 

a partir de uma Junta Militar liderada pelo general Jorge Rafael Videla, com medidas 

ainda mais repressivas e cercadoras que as anteriores, com o crescimento da 

                                                           
47 Os pacotes dos canais por assinatura passaram a ser totalmente controlados por empresas locais, o que 

reduziu significativamente os recursos de financiamento da televisão argentina. Por outro lado, os novos 

donos da TV logo descobriram que os programas locais de produção ao vivo, feitos por figuras antigas do 

cinema nacional, teatro local ou revistas de música atraíam mais o público do que as séries importadas 

(...). Também devido a uma mudança na estratégia, motivada por uma diminuição significativa nos lucros 

operacionais das redes hertzianas nos Estados Unidos, que estavam começando a entrar no negócio de 

vídeo doméstico e satélite e televisão a cabo (tradução nossa). 
48 O peronismo voltou à cena eleitoral após 18 anos de clandestinidade, fruto das intensas mobilizações 

pelo retorno do líder ao país, que levaram ao fim da ditadura militar. Mas o retorno tinha uma condição: 

de que Perón não fosse candidato à presidência. Por isso, o candidato peronista foi Hector José Cámpora, 

que em pouco tempo, apresentaria sua renúncia para a realização de novas eleições. 
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perseguição às oposições, fechamento do Legislativo, intervenção nos sindicatos, 

anulação do direito de greve, proibição de atividades dos partidos políticos e 

sistemáticas violações de direitos humanos (incluindo sequestros, torturas, assassinatos, 

“desaparecimentos”, etc.). 

Para o êxito dessa política, a ditadura militar necessitou de uma ação relacionada à 

comunicação, tendo como eixos fundamentais a censura, a desinformação e a 

manipulação midiática, entendendo os meios de comunicação – em especial a TV e o 

rádio – como um espaço estratégico na política de controle ideológico e cultural. 

El empleo de la censura marcó un rasgo de continuidad con la etapa 

política precedente, donde también hubo prohibición de obras y 

proscripción de autores. Pero durante la dictadura estos mecanismos 

de aplicaron como un patrón de funcionamiento del dispositivo de 

control. La desinformación a través del ocultamiento de hechos y la 

censura explícita, fueron mecanismos que tendieron a la construcción 

de un discurso hegemónico oficial, sin posibilidad de ser 

contrarrestado. Las acciones incluyeron el asesinato de periodistas, el 

cierre de diarios y el secuestro de ediciones completas (POSTOLSKI e 

MARINO, 2006, p. 161-162)49. 

 

Outras medidas adotadas foram a publicação do Comunicado Nº 19, que 

estabelecia a repressão para veículos que divulgassem conteúdos com o propósito de 

“perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las fuerzas armadas, de seguridad o 

policiales”; a criação do Servicio Gratuito de Lectura Prévia, que determinava o envio 

prévio de exemplares dos periódicos para leitura e devidas “correções” pelo governo; a 

manutenção do controle das principais emissoras de TV, estatizadas no governo anterior 

(de Isabelita Perón); a elaboração de um Plan Nacional de Comunicación Social, que 

objetivava definir alinhamentos à agenda de debates pelos meios de comunicação; a 

criação do Departamento de Acción Sicológica, encarregado de produzir a maior parte 

dos materiais gráficos e audiovisuais da propaganda governamental; submissão dos 

órgãos de comunicação e informação às Forças Armadas (ficando a Secretaría de 

Información Pública com Marinha e a Secretaría de Prensa y Difusión, a Secretaría de 

Comunicaciones e o COMFER com o Exército); distribuição da gestão dos principais 

                                                           
49 O uso da censura demarcou uma característica de continuidade com o regime político anterior, onde 

houve também a proibição de obras e de autores. Mas durante a ditadura, esses mecanismos foram 

aplicados como um padrão de operação do dispositivo de controle. A desinformação, através da ocultação 

de fatos e censura explícita, foi um mecanismo que tendeu à construção de um discurso hegemônico 

oficial, sem a possibilidade de ser contraposto. As ações incluíram o assassinato de jornalistas, o 

fechamento de jornais e o confisco de edições completas (tradução nossa). 
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canais de TV também entre esses órgãos (canais 7 e 9 com o Exército, canal 11 com a 

Força Aérea e canal 13 com a Marinha). 

Segundo Postolski e Marino (2006), a aplicação dessas políticas ocorreu em 

distintos graus de implementação e pode ser dividida em duas etapas: a primeira entre 

1976-1980, marcadas pela perseguição e censura, e a segunda entre 1980-1983, quando 

se produziu uma quebra do discurso monolítico da ditadura. Também de acordo com os 

autores, parte da política dos militares na área da comunicação foi possível, dentre 

outros motivos, pela baixa resistência apresentada pelo empresariado do setor. 

La dictadura no necesitó configurar una oficina de censura 

centralizada, eso fue así porque la gran mayoría de los medios 

privados aceptaron sin resistencia las medidas represivas impuestas 

por la Junta Militar (...) De esta rigidez inicial se pasó a los pocos días 

a una situación de autocensura interna que funcionó como un 

mecanismo de autocontrol tanto o más riguroso (...) Pocos medios 

dieron lugar a los reclamos de los dirigentes de los disueltos partidos 

políticos y casi ninguno a las denuncias y solicitadas pagas de las 

entidades dedicadas a la defensa de los derechos humanos 

(POSTOLSKI e MARINO, 2006, p. 164)50. 

 

Em relação ao aspecto legal, normativo, a principal medida da ditadura militar foi 

a edição do Decreto-Lei de Radiodifusão 22.285, de 1980, regulamentado pelo Decreto 

286, de 1981. Importa ressaltar dois aspectos consideráveis deste Decreto-Lei: que esta 

legislação – com alterações subsequentes – esteve vigente na Argentina até 2009, sendo 

substituída apenas pela Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (que será 

abordada no próximo tópico deste capítulo); e que, assim como nos períodos anteriores 

e seguintes da história do país, com exceção da LSCA de 2009, esse Decreto-Lei foi 

resultado dos interesses do governo e dos empresários, que inclusive participaram do 

grupo que redigiu a norma, representados pela Asociación de Radiodifusoras Privadas 

Argentinas (ARPA) e pela Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas (ATA). 

Expressando o caráter centralizador e autoritário do regime de então, O Decreto-

Lei 22.285 determinava, dentre outras coisas: que só podiam ser titulares de licenças as 

pessoas físicas ou jurídicas com fins lucrativos, argentinas ou naturalizadas com mais de 

                                                           
50 A ditadura não precisou criar um gabinete de censura centralizado, isso porque a grande maioria dos 

meios de comunicação privados aceitou sem resistência as medidas repressivas impostas pela Junta 

Militar (...). Dessa rigidez inicial, após alguns dias instalou-se uma situação de autocensura interna que 

funcionava como um mecanismo de autocontrole que era mais ou mais rigoroso (...). Poucos meios deram 

repercussão às reivindicações dos líderes dos partidos políticos dissolvidos e quase nenhuma às 

denúncias, além de solicitar pagamentos das entidades dedicadas à defesa dos direitos humanos para 

divulgação (tradução nossa). 

 



86 

 

dez anos de residência no país; impedia que qualquer sociedade ou associação sem fins 

lucrativos recebesse uma licença de radiodifusão (questão alterada apenas em 2005, 

como será visto adiante); proibição da entrada de capital estrangeiro, assim como a 

participação de empresas gráficas como titulares de licenças; permissão da renovação 

automática das licenças em uso no momento da sanção pelo prazo de 15 anos, com a 

possibilidade de prorrogação por mais dez anos (o que beneficiou 29 canais de TV 

privados e mais de 100 rádios); estabelecimento de limites rígidos para o número de 

licenças (cada proprietário só poderia ter três licenças de rádio e TV em áreas distintas 

de cobertura e uma quarta em zona de fronteira. Podia-se também agregar uma 

freqüência FM e serviços complementares, entre os quais a TV a cabo51); e proibição da 

formação de redes.  

Com a derrota na Guerra das Malvinas52 e o enfraquecimento do regime ditatorial, 

que levaria à transição para o período democrático, os militares aprovaram, em 1981, o 

Plano Nacional de Radiodifusão (Planara), que estabelecia três etapas para a 

privatização e desenvolvimento do sistema de radiodifusão (que durariam até 1994); e 

tentaram privatizar os canais de TV de Buenos Aires, para deixá-los sob a gestão de 

grupos privados próximos à ditadura.  

Com a vitória eleitoral de Raul Alfonsín, em 1983, vislumbrou-se o início de um 

novo ciclo político na Argentina, porém o primeiro governo pós-Ditadura Miltar mais 

recente foi marcado, segundo Com (2009) pela incoerência entre discurso e prática e 

pela incapacidade de mudar o cenário econômico de crise deixado pelo regime militar. 

Na área das Comunicações, é nesse período, de acordo com Mazziotti (2002), que 

teve início a etapa de reprivatização, que seria acentuada na década seguinte, com o 

governo Menem, como parte do idéario neoliberal de transferência de áreas estratégicas 

da responsabilidade do Estado para a iniciativa privada. Uma das medidas de Alfonsín 

                                                           
51 Mesmo quase 20 anos depois do início da televisão a cabo, não se vislumbrou suas potencialidades, 

enquadrando-a como um serviço complementar, denominado de maneira equivocada, segundo Bulla, 

“antena comunitária e circuito fechado de televisão” (in MASTRINI, 2009, p. 134). Um ano depois da 

sanção do Decreto-lei, as primeiras empresas de TV a cabo instalaram-se em Buenos Aires. Mas, para 

evitar a competição, Cablevisión e Video Cable Comunicación (VCC) fizeram acordos e dividiram o 

território no qual cada uma prestaria o serviço. 
52 De acordo com Novaro (2011), a Guerra das Malvinas foi também uma saída do governo militar para 

distrair os argentinos dos graves problemas econômicos pelos quais passava o país e uma estratégia 

política para se prolongar no pode. Mas diante da supremacia tecnológica e do preparo das tropas 

britânicas, a Argentina rendeu-se em 14 de junho e até hoje as Malvinas fazem parte do Reino Unido. 

Cerca de 700 argentinos e 300 britânicos morreram em combate. A derrota foi considerada uma bomba 

para o governo militar argentino: deixou às claras como os militares manipulavam os veículos de 

comunicação, pois haviam feito a população crer que as tropas nacionais estavam prestes a ganhar o 

conflito. 
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foi realizar licitação para garantir a reprivatização de emissoras de TV e rádio, 

pavimentando o caminho para a concretização de um elevado grau de concentração da 

propriedade no país. 

Previamente, se había conseguido que fuera derogado el artículo que 

impedia que las empresas gráficas fueran también propietarias de 

medios audiovisuales. Canal 11, de allí en adelante, Telefé, pasó a 

pertenecer al grupo Atlántida, antigua empresa propietaria de diversas 

revistas (Gente, Para Ti, Billiken, El Gráfico, Teleclic, entre otras), de 

um sello editorial, de radios AM y FM, de la productora Produfe y 

posee inversiones en TV por cable en la Argentina, Brasil y Chile. El 

Canal 13 fue adquirido por el grupo Clarín, el diario de mayor tirada 

en habla hispana. Posee también radios em AM y FM, un multi 

operador de cable, Multicanal, la revista Elle. Participa en Papel 

Prensa y en la agencia de noticias DYN (...) Eduardo Eurnekian, 

antiguo empresario textil y dueño de Cablevisión, um MSO de TV por 

cable, compra Canal 2 y arma Multimedios América. Cuenta con una 

radio AM y otra FM, y un periodico (MAZZIOTTI, 2002, p. 44-45)53. 

 

Por outro lado, foi também naquele momento que novos veículos de comunicação 

foram criados, como as rádios comunitárias, que surgiram pela demanda de 

comunidades em fortalecer seus diálogos e vínculos comunitários, e também emissoras 

controladas por agrupamentos políticos que, apesar de uma situação de ilegalidade, 

receberam publicidade oficial do Estado. 

Em termos normativos e de gestão das políticas para o setor, Alfonsín suspendeu a 

aplicação do Plano Nacional de Radiodifusão, elaborado no regime militar, e retirou as 

Forças Armadas da direção do COMFER. O período foi marcado também pela 

apresentação de projetos para regulamentação do setor, mas em geral tratou-se de 

propostas individuais ou de pequenos grupos de parlamentares que, pela ausência de 

força política, não chegaram à votação no Congresso. Um diferencial deste período que 

merece destaque foi um projeto elaborado em 1987, pelo Conselho de Consolidação da 

Democracia (Cocode)54, feito após análise de diversas legislações estrangeiras, sendo 

                                                           
53 Previamente, o artigo que impedia empresas gráficas de possuir mídia audiovisual foi revogado. O 

Canal 11, dali em diante denominado Telefé, passou a fazer parte do grupo Atlántida, ex-empresa 

proprietária de várias revistas (People, For You, Billiken, El Gráfico, Teleclic, entre outras), selo 

editorial, rádios AM e FM , Produtor Produfe, e com investimentos em TV a cabo na Argentina, no Brasil 

e no Chile. O canal 13 foi adquirido pelo grupo Clarín, o maior jornal de circulação em espanhol. 

Também possui rádios AM e FM, operadora de multicanal, Multicanal, revista Elle. Participa da Papel 

Prensa e da agência de notícias DYN (...) Eduardo Eurnekian, ex-empresário têxtil e proprietário da 

Cablevisión, uma produtora de TV a cabo MSO, adquire o Canal 2 e a Multimedios America. Tem uma 

rádio AM e outra FM e um jornal (tradução nossa). 
54 Conselho criado pelo primeiro presidente do governo democrático, Raúl Afonsin, para discutir a 

transição democrática. O Cocode era integrado por figuras notáveis da cena cultural, intelectual e política 

argentina. Membros: Oscar Albrieu, José Antonio Allende, Ismael Amit, Leopoldo Bravo, Genaro Carrió, 
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uma espécie de primeiro antecedente da atual Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual (LARA, 2013).  

Propunha a criação de uma autoridade de aplicação com um corpo colegiado, 

assessorada por uma junta de organizações sociais; juntas regionais como autoridade de 

aplicação local; criação de um sistema audiovisual governamental e outro estatal; 

permitia o acesso a licenças a sociedades com e sem fins de lucro; criava o defensor do 

público; limitava os meios gráficos a ter apenas 33% do capital votante de uma empresa 

de radiodifusão na mesma área de cobertura da publicação impressa; permitia que até 

cinco emissoras transmitissem em rede, mas apenas 30% de sua programação; e fixava a 

cota de pelo menos 25% de produção própria (LARA, 2013, p. 103). 

Como a proposta contrariava os interesses dos empresários das comunicações e de 

parte do próprio governo, o Poder Executivo enviou ao Congresso um projeto diferente 

do elaborado pelo Cocode, mais próximo às demandas apresentadas pelo setor 

empresarial55, mas a proposta também não chegou ao Plenário do Congresso até o final 

do governo de Alfonsín. 

Com o início do governo de Carlos Menem, que aplicou uma política neoliberal 

de privatizações e desregulação em diversas áreas do Estado, abriu-se o caminho para “a 

concentração midiática mais intensa da história argentina” (Baranchuk, 2006). 

Especificamente na área das comunicações, o centro da política de Menem, nos 

primeiros anos de governo, deu-se a partir de dois movimentos: a privatização de 

importantes emissoras de rádio e TV do país, que estiveram sob o controle estatal 

durante os governis anteriores, como o Canal 11 e Canal 13, de TV, e as rádios LR3 

Belgrano e LR5 Excelsior; e a alteração parcial da Lei 22.285, flexibilizando ou 

modificando questões, de modo a garantir mais poderes à iniciativa privada no setor. 

Menem não modificou integralmente a Lei de Radiodifusão da 

ditadura. Faziam parte da Lei de Reforma do Estado, aprovada em 

agosto de 1989, modificações parciais na Lei 22.285, de modo a 

permitir que titulares de meios gráficos fossem titulares de licenças de 

                                                                                                                                                                          
Raúl Dellepiane, Guillermo Estévez Boero, René Favaloro, Ricardo Flouret, Enrique Nosiglia, Julio H. 

Olivera, Emma Pérez Ferreira, Oscar Puiggrós, Ángel F. Robledo, Fernando Storni, Jorge A. Taiana, 

Alfredo Vítolo, María Elena Walsh e Emilio Weinschelbaum. Discutiu temas como o projeto de lei de 

radiodifusão, a adoção do sistema parlamentarista ou presidencialista e a reforma constitucional (LARA, 

2013, p. 103). 
55 Para citar alguns exemplos, aumentava o tempo máximo de emissão de publicidade para as emissoras 

privadas, que deveria ser o dobro do permitido às emissoras de associações sem fins lucrativos e às 

cooperativas; permitia a formação de redes; proibia as emissoras públicas de venderem anúncios; 

aumentava a quantidade de licenças que cada proprietário poderia ter (LARA, 2013, p. 103). 
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radiodifusão, bem como empresas ou pessoas com outras atividades 

econômicas que não a radiodifusão. Também aboliu o limite de três 

licenças para uma mesma pessoa em distintas áreas de cobertura e 

autorizou a formação de grupos multimídia, criados a partir da 

sociedade entre várias empresas. Quanto à entrada de capital 

estrangeiro, era uma polêmica que dividia os governistas. As empresas 

de comunicação nacionais faziam lobby contrário à abertura e, nesse 

momento, a restrição foi mantida (LARA, 2013, p. 104-105). 

 

Já na segunda metade da década de 1990, a principal política de Menem no setor 

das comunicações foi a permissão de entrada sem precedentes do capital estrangeiro na 

propriedade dos grupos empresariais, chegando a elevar o setor como o que mais 

recebeu recursos estrangeiros nos anos de 1996 e 1997, superando, inclusive, o setor 

bancário-financeiro. 

Presencia del capital financeiro transnacional, concentración y 

centralización de capital, incorporación intensiva de nuevas 

tecnologias y expansión de los servicios ofertados fueron 

características de la radiodifusión y de las telecomunicaciones durante 

el segundo lustro de los años 90. Fue entonces cuando el sector de las 

comunicaciones experimento, con una velocidad desconocida hasta 

entonces, la transferencia de prácticamente la totalidad de los 

principales medios de radiodifusión a nuevos agentes vinculados 

principalmente al mercado financiero y a los protagonistas de la 

convergência tecnológica (ALBORNOZ e HERNÁNDEZ, 2006, p. 

259)56. 

 

Resultado das medidas implementadas, conformou-se na Argentina um duopólio 

com expressiva participação do capital estrangeiro: o Grupo Clarín, que passou a operar 

ações em bolsa e vendeu 18% de suas ações para o fundo Goldman & Sachs; 2) a 

sociedade Citicorp Equity Investment (CEI) – Telefónica, formada com capitais do 

Citibank, da Telefónica espanhola, entre outros. Em finais do século XX, esses dois 

grupos multimídia chegaram a controlar quatro dos cinco canais abertos de Buenos 

Aires, 85% dos assinantes de televisão a cabo, o jornal de maior circulação do país, as 

principais emissoras de rádio AM e FM, telefonia básica e móvel, acesso à internet e 

outras empresas de elaboração de conteúdos em espanhol.  

                                                           
56 Presença de capital financeiro transnacional, concentração e centralização de capital, incorporação 

intensiva de novas tecnologias e ampliação dos serviços oferecidos foram características da radiodifusão e 

das telecomunicações durante a segunda metade dos anos 90. Foi então que o setor de comunicações 

experimentou, com uma velocidade desconhecida até então, a transferência de praticamente todos os 

principais meios de comunicação para novos agentes ligados principalmente ao mercado financeiro e aos 

protagonistas da convergência tecnológica (tradução nossa). 
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A expansão desses grupos foi facilitada também pelo Decreto 1.005, de 1999, que 

ampliou a quantidade de licenças permitidas por cada operador de quatro para 24; 

autorizou as cadeias permanentes de transmissão; permitiu as transferências de licenças 

e a compra e venda de emissoras; liberou a radiodifusão dos limites de publicidade 

impostos pela Lei 22.285, que eram de 14 minutos por hora para o rádio e 12 minutos 

para a TV; e permitiu o merchandising, anúncio de um produto ou marca nos programas 

de forma direta ou indireta. 

A rápida oligopolização da TV a cabo foi também uma das principais 

conseqüências da política de Menem na área das comunicações, passando de 

aproximadamente 1.100 pequenas e médias distribuidoras no final da década de 1980 

para um cenário de concentração por quatro grandes grupos no início dos anos 1990 e 

apenas dois na segunda metade da década. 

Podemos señalar la concentración en manos de grandes operadores 

internacionales del servcicio de televisión por cable, por medio de la 

propiedad directa y/o el control de las señales. Hacia finales de 1997, 

Multicanal (Grupo Clarín) y Cablevisión-TCI (CEI-Telefónica) 

adquirieron, por partes iguales, al entonces tercer operador de 

televisión por cable, Video Cable Comunicación (VCC) (...) 

Multicanal y Cablevisión pasaron a controlar más de 70% de los cinco 

millones de abonados del país y la principal corporación del sector, la 

Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC). El capital 

internacional se posicionó como poseedor de las redes de mayor 

cantidad de abonados y de los pricipales paquetes de señales 

(ALBORNOZ e HERNÁNDEZ, 2006, p. 269-270)57. 

 

O final do período Menem foi marcado por inovações em outras modalidades da 

comunicação, como: início da televisão via satélite em 1996, pela empresa Televisión 

Directa al Hogar, que utilizava um satélite nacional; autorização, em 1998, para que os 

satélites dos Estados Unidos operassem no território argentino; escolha do padrão de 

TV digital, adotando a norteamericana ATSC58; e aprovação pelo Congresso da lei que 

                                                           
57 Podemos apontar a concentração nas mãos de grandes operadoras internacionais de serviços de 

televisão a cabo, através da propriedade direta e / ou controle de sinais. No final de 1997, a Multicanal 

(Grupo Clarín) e a Cablevisión-TCI (CEI-Telefónica) adquiriram, em partes iguais, a então terceira 

operadora de televisão a cabo, a Video Cable Comunicación (VCC) (...) Multicanal e Cablevisión 

passaram a controlar mais de 70% das cinco milhões de assinaturas no país e a principal corporação do 

setor, a Associação Argentina de Televisão a Cabo (ATVC). O capital internacional posicionou-se como 

detentor das redes com maior número de assinantes e principais pacotes de sinal (tradução nossa). 
58 Os proprietários de canais abertos, que pressionaram a escolha pelo modelo norteamericano chegaram a 

começar as transmissões experimentais de TV digital nesse padrão. A escolha gerou um protesto formal 

das autoridades brasileiras, já que o Mercosul exigia a coordenação entre os países do bloco para tomar 

decisões sobre a TV digital. Mas, em 2009, o governo argentino retrocedeu na decisão de Menem e optou 

pelo padrão nipo-brasileiro, para desgosto dos empresários (Albornoz e Hernández, 2006). 
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criou a empresa estatal Radio y Televisión Argentina (RTA)59, encarregada da gestão 

dos veículos públicos. 

Num governo interrompido por uma profunda crise econômica e política em 2001, 

a gestão Fernando de la Rúa foi caracterizada, segundo Leiva (2006), pelo 

aprofundamento do processo de concentração e redução da concorrência, a partir de 

uma tentativa de normalização do espectro radiofônico, que incluiu a revogação de 275 

autorizações concedidas em governos anteriores; e através de um projeto de lei de 

radiodifusão, elaborado pelo COMFER, que não afetava os interesses dos empresários, 

mas que não foi votado pelo Congresso. 

Es evidente que si las reglamentaciones menemistas abrieron las 

puertas a la gran concentración, este proyecto fue funcional a esos 

mismos objetivos puesto que no desmontaba ni cuestionaba los 

cambios operados en la última década. Por el contrario, les otorgaba 

fuerza de ley (...) La propuesta conservaba la estructura de propiedad 

vigente ya que la futura ley de radiodifusión no hubiera sido 

retroactiva. Los holdings no hubieran visto afectados sus intereses e 

incluso algunos podrían haber salido fortalecidos al poder constituir 

redes permanentes, imponiendo desde la Capital Federal un modelo 

que profundizaría la centralización y concentración monopólica 

(LEIVA, 2006, p. 299)60. 

 

No que diz respeito à comunicação não-comercial, De La Rúa vetou, por meio do 

Decreto 152/99, a lei que havia criado a estatal Radio y Televisión Argentina (RTA), e 

também através de Decreto (94, de janeiro de 2001), criou o Sistema Nacional de 

Medios Públicos (SNMP), também conhecido por Multimedios Oficial, integrando o 

SOR (Sistema Oficial de Radiodifusión), o Canal 7 e a agência de notícias Telám. Leiva 

                                                           
59 A legislação previa uma diretoria plural, composta de cinco membros, e um comitê de representantes 

dos sindicatos patronais de comunicação, de produtores e diretores de cinema e teatro, membros de 

universidades públicas e associações de consumidores e de igrejas. Previa ainda meios de financiamento 

para a empresa e o controle parlamentar, feito por uma comissão bicameral de 15 legisladores. Embora 

promovida pela oposição ao governo Menem, a lei foi vetada pelo governo seguinte, do presidente 

Fernando de la Rúa. A proposta foi retomada somente na Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 

de 2009, que criou a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, empresa pública que faz a gestão 

dos veículos público-estatais. 

 

60 É evidente que, se as regulamentações ‘menemistas’ abriram as portas para a grande concentração, este 

projeto foi funcional para esses mesmos objetivos, uma vez que não desmantelou ou questionou as 

mudanças operadas na última década. Pelo contrário, concedeu-lhes força de lei (...). A proposta manteve 

a atual estrutura de propriedade, uma vez que a futura lei de radiodifusão não teria sido retroativa. Os 

holdings não teriam afetado seus interesses e mesmo algumas poderiam ter sido fortalecidas com a 

possibilidade de estabelecer redes permanentes, impondo à Capital Federal um modelo que aprofundaria a 

centralização e a concentração monopolista (tradução nossa). 
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(2006) chama a atenção para o fato de que a reunião dos meios públicos no “Multimeios 

Oficial” teve motivação exclusivamente econômica, para reduzir o investimento no 

aparato de comunicação estatal, visto que, do ponto de vista do funcionamento, segundo 

ela, não houve mudanças estruturais e essas emissoras continuaram a ser meros veículos 

da propaganda governamental. 

Após a renúncia de De La Rúa, no dia 20 de dezembro de 2001, e uma indefinição 

no processo sucessório, assumiu Eduardo Duhalde, candidato derrotado nas eleições 

presidenciais de 1999. Como uma das principais medidas relacionadas à comunicação, 

Duhalde atuou para estancar o endividamento e preservar o patrimônio das empresas, 

por meio de projeto de lei específico que fixava o limite de 30% de capital estrangeiro 

na propriedade de empresas de comunicação e eliminava o cram down para os meios de 

comunicação. “Com a aprovação dessa legislação específica para a atividade de 

comunicação, que se concretiza no governo seguinte, as empresas do setor foram as 

únicas a contar com uma norma exclusiva para resguardar sua propriedade” (Lara, 2013, 

p. 113). 

Sobre a comunicação de responsabilidade do Estado, por um lado, Duhalde cortou 

o orçamento do Sistema Nacional de Meios Públicos e retirou a Telám do SNMP, 

transformando-a em Telam Sociedad del Estado; e, por outro, possibilitou a expansão 

de estações retransmissoras do canal 7 pelo país, permitiu que as províncias e 

municípios instalassem canais de televisão públicos e revogou o decreto assinado por 

Menem, que permitia a venda do sinal do canal 7. 

(...) O início do mandato foi dedicado a responder às necessidades das 

empresas de comunicação. Embora posteriormente Duhalde tenha 

tomado medidas para a expansão do sistema público-estatal de 

radiodifusão, foram insuficientes para objetivos como a 

democratização da comunicação, o pluralismo e a participação cidadã. 

Por fim, é preciso destacar que Duhalde manteve a prática 

presidencial de governar por decretos, mesmo num regime 

democrático. Alguns podem atribuir essa prática ao contexto de crise 

econômica, política e institucional, entretanto, apesar desse cenário, o 

Congresso manteve suas plenas capacidades de se reunir e legislar, o 

que desmonta esse argumento (LARA, 2013, p. 114). 

 

Em 25 de maio de 2003, Néstor Kirchner assume a presidência da Argentina61, 

com discursos de crítica à política neoliberal dos governos dos anos 1990 e início de 

                                                           
61 Em um dos levantes piqueteiros, em junho de 2002, a polícia assassinou dois manifestantes. O episódio 

que ficou conhecido como Massacre de Avellaneda, fez Duhalde antecipar as eleições presidenciais para 

abril de 2003. Venceu o candidato peronista, apoiado por Duhalde, Néstor Kirchner, ex-governador da 
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2000 e defesa da capacidade reguladora do Estado. É nesse contexto que, pouco mais de 

um ano após o início do governo Kirchner, é criada a Coalición por una Radiodifusión 

Democrática, articulação que, como será analisado nos tópicos a seguir, desempenhou 

papel fundamental na aprovação da Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, em 

2009. 

 

3.2 A Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: questões centrais 

Após um amplo processo de debates na sociedade e audiências e votações na 

Câmara dos Deputados e no Senado, como será detalhado e analisado no tópico 

seguinte, em 10 de outubro de 2009 foi promulgada, pela presidenta Cristina Kirchner, a 

Lei 26.552, intitulada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). 

Estruturada em 12 títulos e 166 artigos, a LSCA versa sobre questões como 

autoridades reguladoras; prestação da atividade dos serviços de comunicação 

audiovisual, o que inclui temas como limite de licenças, tempo de duração das outorgas, 

cotas de produção nacional, proteção de crianças e adolescentes na programação, dentre 

outros; aspectos técnicos, a exemplo da reserva de espectro eletromagnético para 

segmentos como povos originários; regime de sanções; serviços de radiodifusão do 

Estado Nacional; meios universitários e educativos; e determinação de políticas  

públicas. 

Dois aspectos importantes a ressaltar na LSCA, descritos nos primeiros artigos, 

são os objetivos de desconcentração da propriedade e garantia da diversidade no setor, 

bem como a caracterização dos serviços de comunicação como atividade de interesse 

público. 

El objeto de la presente ley es la regulación de los servicios de 

comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la República 

Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, 

desconcentración y fomento de la competencia con fines de 

abaratamiento, democratización1 y universalización del 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (...) La actividad realizada por los servicios de 

comunicación audiovisual se considera una actividad de interés 

público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la 

población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de 

                                                                                                                                                                          
província patagônica de Santa Cruz, que prometia dar continuidade às políticas do antecessor para superar 

a crise (Lara, 2013). 
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expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y 

opiniones (ARGENTINA, 2009, p. 37-43)62. 

 

No sentido de atender aos objetivos da desconcentração e democratização, a 

LSCA estabelece uma série de limites à participação de mercado, sendo o primeiro a 

limitação ao número de outorgas. O quadro 4 apresenta as limitações, em âmbito 

nacional e local, a um mesmo grupo (artigo 45, alíneas 1, 2 e 3): 

 

Quadro 4. Limites à participação de mercado na LSCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível nacional 

Máximo de uma licença de serviço de 

radiodifusão por satélite, vedada a 

obtenção de outra licença; 

 

Até dez licenças de serviços de 

comunicação audiovisual por 

radiodifusão, aberta ou por assinatura, de 

rádio ou televisão, mais a titularidade de 

registro de um sinal de conteúdo; 

 

Até 24 licenças de serviço por meio físico, 

em localidades distintas, com limites bem 

definidos de área de cobertura e de 

população alcançada; 

 

Quem tiver licença de serviço de 

comunicação por meio físico não poderá 

deter registro de sinal de conteúdo. 

 

 

 

 

 

 

Nível local 

Uma única licença de radiodifusão sonora 

em AM; 

 

Uma única licença em FM, ou até duas se 

houver mais de oito emissoras na 

localidade; 

 

Uma única licença de televisão aberta ou 

por assinatura, mutuamente excludentes; 

 

                                                           
62 O objetivo desta lei é a regulamentação dos serviços de comunicação audiovisual em todo o território 

da República Argentina e o desenvolvimento de mecanismos de promoção, desconcentração e promoção 

da concorrência para barateamento, democratização e uso universal das novas tecnologias de informação 

e comunicação (...) A atividade desenvolvida pelos serviços de comunicação audiovisual é considerada 

uma atividade de interesse público, de caráter fundamental para o desenvolvimento sociocultural da 

população, que se manifesta pelo direito humano inalienável de se expressar, receber, divulgar e 

investigar informações, ideias e opiniões (tradução nossa). 
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Em qualquer caso, um máximo de três 

licenças. 
Fonte: Elaboração própria 

 

A LSCA estabelece também restrições à formação de redes. De acordo com a 

legislação, as emissoras só poderão atuar como afiliadas a uma rede após autorização da 

autoridade de aplicação para cumprimento do contrato de criação da rede, por tempo 

determinado, sujeito às seguintes condições (artigos 62 e 63): 

 Não se pode constituir rede entre grupos de uma mesma área de prestação, 

excetuada a reprodução de programa local entre emissoras de localidades 

com menos de 50.000 habitantes; 

 As redes poderão abrigar apenas emissoras de um mesmo tipo e classe de 

serviço; 

 A emissora afiliada poderá cobrir no máximo 30% da sua grade diária com 

programas da cabeça de rede, proporção que pode ser flexibilizada nos 

casos em que haja mais de uma geradora com programação própria na rede 

(cabeças múltiplas); 

 Cada emissora afiliada deverá manter controle sobre a contratação de toda 

a publicidade veiculada; 

 Toda emissora afiliada deverá produzir um programa jornalístico local e 

próprio, veiculado em horário nobre. 

Sobre o mesmo item, o artigo 64 prevê também que a retransmissão de programas 

que não ocupem mais de 10% da grade poderá ser contratada entre serviços distintos de 

uma mesma área de prestação; e que as concessões exploradas pelo Estado, por 

universidades públicas e povos originários não estão incluídos nessas restrições. 

Ainda no que diz respeito à diversidade, a legislação prevê que os serviços de 

comunicação audiovisual podem ser explorados por prestadores de gestão estatal, de 

gestão privada com finalidades de lucro ou com gestão privada sem fins de lucro, sendo 

a inclusão deste último segmento uma das reivindicações históricas das entidades da 

sociedade civil na Argentina, como será visto no tópico posterior desta tese. 

Perseguindo este objetivo, a LSCA, em seu artigo 89, prevê as seguintes reservas de 

frequências: 

 Para o Estado Nacional, na quantidade de frequências necessárias para o 

cumprimento dos objetivos da Radio y Televisión Argentina Sociedad del 
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Estado, suas repetidoras operativas e as repetidoras necessárias a garantir a 

cobertura de todo o território nacional; 

 Para cada Estado provincial e para a Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

uma de rádio AM, uma de rádio FM e uma de televisão aberta, incluindo 

as repetidoras, de modo a cobrir todo o seu território; 

 Para cada Estado municipal: uma de rádio FM; 

 Em cada localidade onde está sediada uma Universidade Nacional: uma de 

TV aberta e uma de rádio, podendo ainda ser autorizada a operação de 

frequências adicionais para fins educativos, científicos, culturais ou de 

pesquisa, desde que solicitada pelas universidades; 

 Uma de AM, uma de FM e uma de TV para os Povos Originários, nas 

localidades em que vivem; 

 33% de todas as frequências de rádio e TV, em todo o território nacional, 

para organizações sem fins lucrativos. 

 

Outro item a ressaltar da legislação argentina é a estruturação e operação de um 

conjunto de órgãos responsáveis pela aplicação e fiscalização da lei, sendo o principal a 

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación (AFSCA), tendo funções como: 

aprovar os projetos técnicos das estações de radiodifusão, outorgar as correspondentes 

habilitações e aprovar o início das transmissões; elaborar e atualizar as normas técnicas 

que regulam a atividade de comunicação audiovisual; fiscalizar e verificar o 

cumprimento das obrigações previstas na lei e os compromissos assumidos pelos 

prestadores do serviço; promover e estimular a concorrência; prevenir práticas 

monopólicas, condutas anticompetitivas e abuso de poder; aplicar sanções por 

descumprimento da lei; e declarar a ilegalidade de estações ou emissões, dentre outras. 

Em termos de composição, a AFSCA é formada por sete integrantes, sendo um 

presidente e um diretor designados pelo Poder Executivo Nacional; três diretores 

indicados pela Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación 

Audiovisual do Congreso de la Nación; e dois diretores propostos pelo Consejo Federal 

de Comunicación Audiovisual, sendo um obrigatoriamente acadêmico representante dos 

cursos ou faculdades de comunicação ou jornalismo de universidades nacionais.  

Visando garantir a autonomia da AFSCA e impedir a ingerência do governo nas 

suas decisões, a legislação estabelece que a gestão do órgão seja de quatro anos, 
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devendo existir dois anos de diferença entre o mandato dos integrantes e o mandato do 

Presidente da República, e que os diretores da AFSCA só poderão perder os mandatos 

por descumprimento de suas funções, sendo necessário o voto de 2/3 dos integrantes do 

Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, mediante um procedimento em que seja 

garantido o direito de defesa. 

Também criado pela LSCA, o Consejo Federal de Comunicación Audiovisual é, 

dentro da estrutura fiscalizadora do setor, outro importante órgão. Composto por 38 

integrantes63, tem também uma série de responsabilidades, como: colaborar e assessorar 

no desenho da política pública de radiodifusão; propor as condições para os concursos 

de licenças e sugerir os jurados; elaborar a lista anual de eventos esportivos de interesse 

público que devem ser emitidos por TV aberta; criar comissões para o tratamento de 

temáticas específicas dentro da comunicação audiovisual; selecionar projetos, com base 

em um modelo objetivo de avaliação, que concorram a recursos de fomento; e, como 

dito anteriormente, remover os diretores da AFSCA pelo voto de dois terços do total dos 

integrantes. 

Outro importante mecanismo de fiscalização criado a partir da Ley de Medios foi 

a Defensoria del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, cabendo a esta 

ações como: receber e encaminhar reclamações e denúncias do público a partir de 

conteúdos de rádio e TV, tendo legitimidade judicial e extrajudicial; propor 

modificações  de normas regulamentares em áreas vinculadas com sua competência; 

formular recomendações públicas às autoridades, que ficam obrigadas a dar 

prosseguimento; solicitar a anulação de atos gerais ou particulares das concessionárias 

de radiodifusão, dentre outras. 

Assim como a diretoria da AFSCA, a pessoa indicada para exercer a função de 

Defensor del Público tem, de acordo com a lei, um mandato de quatro anos, podendo 

ser retirado do cargo apenas pelo Congreso de la Nación, sendo garantido o amplo de 

direito de defesa. 

Além da AFSCA, Consejo Federal de Comunicación Audiovisual e Defensoria 

del Público, foram constituídos, no bojo da LSCA, o Consejo Asesor de la 

                                                           
63 O Consejo Federal tem, na sua composição, um representante de cada uma das 23 províncias e do 

governo da Ciudad Autónoma de Buenos Aires; três representantes dos prestadores privados de caráter 

comercial; três representantes dos prestadores sem fins lucrativos; um das emissoras universitárias; um 

representante das universidades federais que tenham cursos de Comunicação; um representante dos meios 

públicos; três representantes das entidades sindicais dos trabalhadores dos meios de comunicação; um 

representante das sociedades gestores de direitos e um representante dos povos originários. 
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Comunicación Audiovisual y de la Infancia, com número indeterminado de integrantes, 

para estabelecer critérios de qualidade da programação audiovisual e fomentar a 

produção de conteúdo adequado a crianças e jovens; e a Comisión Bicameral de 

Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, com caráter de comissão 

permanente do Congresso, formada por oito senadores e oito deputados, e atribuições 

como avaliar o desempenho das emissoras públicas e da autoridade reguladora. 

Outra medida interessante a destacar da LSCA da Argentina diz respeito à 

estruturação de um sistema de comunicação gerido pelo Estado, a partir da criação da 

Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.), responsável por um série 

de objetivos relacionados à administração, operação, desenvolvimento e exploração dos 

serviços de radiodifusão sonora e televisiva do Estado Nacional. 

Son objetivos de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado: 

Promover y desarrollar el respeto por los derechos humanos 

consagrados en la Constitución Nacional y en las Declaraciones y 

Convenciones incorporadas a la misma; Respetar y promover el 

pluralismo político, religioso, social, cultural, lingüístico y étnico;  

Garantizar el derecho a la información de todos los habitantes de la 

Nación Argentina; Contribuir con la educación formal y no formal de 

la población, con programas destinados a sus diferentes sectores 

sociales Promover el desarrollo y la protección de la identidad 

nacional, en el marco pluricultural de todas las regiones que integran 

la República Argentina; Destinar espacios a contenidos de 

programación dedicados al público infantil, así como a sectores de la 

población no contemplados por el sector comercial; Promover la 

producción de contenidos audiovisuales propios y contribuir a la 

difusión de la producción audiovisual regional, nacional y latino-

americana; Promover la formación cultural de los habitantes de la 

República Argentina en el marco de la integración regional latino-

americana; Garantizar la cobertura de los servicios de comunicación 

audiovisual en todo el territorio nacional (ARGENTINA, 2009, p. 

207-208)64. 

 

Pela legislação, a RTA S.E. fica obrigada a difundir o mínimo de 60% de 

produção própria e 20% de produção independente em todos os meios de comunicação 

                                                           
64 São objetivos da Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado: Promover e desenvolver o respeito 

aos direitos humanos consagrados na Constituição Nacional e nas Declarações e Convenções 

incorporadas a ela; Respeitar e promover o pluralismo político, religioso, social, cultural, linguístico e 

étnico; Garantir o direito à informação de todos os habitantes da nação argentina; Contribuir para a 

educação formal e não formal da população, com programas voltados para seus diferentes setores sociais; 

Promover o desenvolvimento e a proteção da identidade nacional, dentro do marco pluricultural de todas 

as regiões que compõem a República Argentina; Alocar espaços para programação de conteúdos 

dedicados a crianças, bem como a setores da população não contemplados pelo setor comercial; Promover 

a produção de seu próprio conteúdo audiovisual e contribuir para a divulgação da produção audiovisual 

regional, nacional e latino-americana; Promover a educação cultural dos habitantes da República 

Argentina no marco da integração regional latino-americana; Garantir a cobertura dos serviços de 

comunicação audiovisuais em todo o território nacional (tradução nossa). 
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a ela vinculados. A LSCA criou também o Consejo Consultivo Honorario de los 

Medios Públicos65, com o propósito de fiscalização das emissoras ligadas à RTA S.E. 

No que diz respeito ao conteúdo dos meios de comunicação, a Ley de Medios da 

Argentina promove também uma série de mudanças. Os serviços de televisão aberta, 

por exemplo, ficaram obrigados a destinar pelo menos 60% da sua grade de 

programação com conteúdo argentino e no mínimo 30% de produção própria, 

incluindo-se os programas jornalísticos. Sobre produção independente, as cotas são de 

30% para estações de TV situadas em localidades com mais de 1.500.000 habitantes, de 

15% se a localidade possuir mais de 600.000 habitantes e de 10% nos demais casos (art. 

65, alínea 2). 

O estabelecimento de cotas na programação se aplica também às emissoras de 

rádio, variando de acordo com a sua natureza. Emissoras não-estatais obrigadas a 

ocupar metade da sua programação com jornalismo e a emitir no mínimo 70% de 

produção nacional, com veiculação de pelo menos 30% de música nacional, sendo 

metade desta de produção independente, na qual o artista detenha os direitos de 

comercialização do fonograma. Já os serviços de radiodifusão sonora estatais e das 

universidades públicas, devem ter no mínimo 60% produção própria em toda a sua 

programação, pelo menos 20% destinado a conteúdo educativo, cultural e de interesse 

público (art. 65, alínea 1-b). 

Ainda sobre este tema, a TV por assinatura tem que agrupar canais do mesmo 

gênero de programação na organização do menu; pelo menos um canal deve ser de 

produção própria, com as mesmas exigências aplicadas à televisão aberta; também tem 

que transmitir as emissões da Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, a 

empresa pública de comunicação do país, assim como todas as emissoras do Estado 

Nacional; e deve incluir canais do Mercosul e de países com que a Argentina firme 

convênios, como a Telesur. 

Por fim, cabe destacar a existência de mecanismos que visam coibir a violação de 

direitos humanos e garantir direitos de segmentos específicos, como crianças e 

adolescentes. Alguns desses mecanismos são: proibição da participação de crianças com 

idade inferior a 12 anos em programas veiculados entre 22h e 8h, salvo nos casos em 

                                                           
65 Composto por duas representações de cursos de comunicação de faculdades ou universidades; três de 

de sindicatos ou associações empresariais; duas de organizações de direitos humanos; seis de governos 

das províncias com maior densidade populacional; duas indicadas pelo Conselho Federal de Educação; 

duas do Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia; e uma integrante dos povos 

originários. 
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que o programa foi gravado em horário diferente (devendo ser informado no momento 

da transmissão); entre 22h e 6h veiculação apenas de programas dirigidos a público 

maior de 18 anos; a publicidade direcionada à infância não pode incitar a compra de 

produtos; exigência de que 50% dos programas destinados à infância sejam de produção 

argentina e do acesso universal a eventos esportivos de interesse nacional, como os 

jogos de futebol; adequação dos conteúdos a marcos legais, como a Convenção 

Interamericana para a Eliminação de todas as formas de Discriminação das Pessoas com 

Deficiência, Lei Nacional de Luta contra o Alcoolismo, Lei de Proteção Integral para 

Prevenção e Erradicação da Violência contra as Mulhres, dentre outros.  

 

3.3 A participação e incidência da sociedade: o caso da Coalición por una 

Radiodifusión Democrática 

No caso argentino, a análise nesta tese é sobre a atuação da Coalición por una 

Radiodifusión Democrática. Conforme site institucional próprio, a Coalición se define 

como “una organización de organizaciones”, integrada por diversos segmentos, como 

sindicatos e centrais de trabalhadores, rádios e TVs comunitárias, universidades 

nacionais e provinciais, jornalistas, cooperativas, pequenas e médias empresas de 

comunicação, produtoras, centros comunitários, revistas e meios gráficos e digitais, 

organizações de direitos humanos e movimentos sociais. 

Em termos territoriais, a Coalición iniciou as suas reuniões em Buenos Aires, 

onde está concentrada a coordenação política responsável pelas definições estratégicas 

de âmbito nacional, mas no processo de discussão pública sobre a proposta de lei foram 

criadas seções regionais em diversos territórios do país, existindo atualmente 

articulações nas seguintes localidades: Buenos Aires, Córdoba, Chaco, General Pico, La 

Plata, Mendoza, Rosario, Salta-Jujuy, San Juan, Santa Fé, Santa Rosa, Santiago del 

Estero, Viedma-Comahue, Villa María. 

 

Quadro 5. Organizações integrantes da Coalición por una Radiodifusión 

Democrática 

Segmento Organizações 

 

 

Direitos Humanos 

o Abuelas de Plaza de Mayo 

o Centro de Estudios Legales y Sociales 

(CELS) 

o Madres de Plaza de Mayo 

o Red por los Derechos de las Personas con 
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Discapacidad (Redi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associações empresariais, redes 

e organizações de meios de 

comunicação 

o Asociación Mundial de Radios Comunitarias 

(AMARC) 

o Asociación Mundial para la Comunicación 

Cristiana – Latinoamérica (WACC-AL) 

o Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y 

del Interior de la República Argentina (ARBIA) 

o Asociación de Revistas Culturales 

Independientes de Argentina (AReCIA) 

o Asociación Argentina de Televisoras 

Comunitarias (AATECO) 

o Cámara de Diarios y Periódicos Pymes de la 

Provincia de Buenos Aires (CADyPBA) 

o Cooperativa Popular de Servicios Eléctricos 

de La Pampa 

o Coordinadora de Comunicación Audiovisual 

Indígena de Argentina (CCAIA) 

o Foro Argentino de Radios Comunitarias 

(FARCO) 

o Red Colmena – Cooperativas de 

Comunicación de Argentina 

o Unión de Comunicadores Audiovisuales y 

Afines de La Matanza (UCAYA) 

o Unión de Músicos Independientes (UMI) 

o Federación Argentina de Músicos 

Independientes (FA-MI) 

o Mesa Multisectorial por el Trabajo, la 

Ficción y la Industria Nacional Audiovisual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinculados à Confederación Sindical de 

Trabajadores de los Medios de Comunicación 

Social de la República Argentina – COSITMECOS: 

o Asociación Argentina de Actores (AAA) 

o Asociación Argentina de Trabajadores de las 

Comunicaciones Buenos Aires (AATRAC) 

o de Sindicato los Trabajadores de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (CePETel) 

o Federación Argentina de Trabajadores de 

Imprenta, Diarios y Afines (Fatida) 

o Federación Argentina de Trabajadores de 

Prensa (Fatpren) 

o Sindicato Argentino de Musicos (Sadem) 

o Sociedad Argentina de Locutores (SAL) 

o Sindicato Argentino de Televisión Servicios 

Audiovisuales, Interactivos y de Datos 

(SATSAID) 

o Sindicato de la Industria Cinematográfica 

(SICA) 

o Sindicato Único de Publicidad (SUP) 
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Sindicatos e coletivos de 

trabalhadores 

o Sindicato Único de Trabajadores del 

Espectáculo Público (SUTEP) 

Vinculados à Federación de Trabajadores de la 

Comunicación (FETRACOM): 

o Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos 

Aires (UTPBA) 

o Círculo Sindical de la Prensa y la 

Comunicación de Córdoba (CISPREN) 

o Sindicato de Prensa de Rosario (SPR) 

o Asociación de Prensa de Tucumán (APT) 

o Sindicato de Prensa de Mar del Plata 

(SPMP) 

o Asociación de Trabajadores de la Prensa y la 

Comunicación de la Provincia de Salta 

(ASPRENSA) 

o Asociación Jujeña de Trabajadores de Prensa 

(AJUTPREN) 

o Foro de Comunicación Santafecino 

(FOCOS) 

o Agrupación Trabajadores de la Cultura y la 

Comunicación de La Plata y Berisso en la 

CTA 

o Asociación Sindical Sanluiseña de 

Trabajadores de Prensa y Comunicación 

(ASSTRAPREN). 

Outros: 

o Confederación de Trabajadores de la 

Educación de la República Argentina 

(CTERA) 

o Sindicato Unificado de Trabajadores de la 

Educación de Buenos Aires (SUTEBA) 

o Confederación Nacional de Docentes 

Universitarios (CONADU) 

o Federación de Trabajadores de la Educación 

de Buenos Aires (FEDUBA) 

o ATE Capital 

o La Gremial de Prensa – Sindicato de Prensa 

de Buenos Aires (SIPREBA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Universidad Nacional de las Artes (UNA) 

o Universidad Nacionales de Lanús (UNLa) 

o Carrera de Ciencias de la Comunicación – 

Facultad de Ciencias Sociales (UBA) 

o Red de Carreras de Comunicación Social y 

Periodismo de Argentina (REDCOM) 

o Programa de Estudios  Comunicación y 

Ciudadanía – Centro de Estudios Avanzados 

(Fac. de Ciencias Sociales -UNC) 

o Federación Argentina de Carreras de 

Comunicación Social (FADECCOS) 
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Universidades e centros de 

ensino 

o Red de Radios Universitarias de América 

Latina y el Caribe (RRULAC) 

o Asociación de Radiodifusoras Universitarias 

Argentinas (ARUNA) 

o Sistema Radios de la Universidad Nacional 

de Entre Ríos (UNER) 

o Foro Universidad y Comunicación Popular 

de la Universidad Nacional de Avellaneda 

o Puente Universitario de Cultura y 

Comunicación Audiovisual para la 

Republica Argentina (PUCCARA) 

o Universidad Nacional Arturo Jauretche 

(UNAJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidades da área da 

Comunicação e Cultura 

o ALER – Asociación Latinoamericana de 

Educación Radiofónica. 

o Argentina en Comunicación 

o Asociación Civil Nueva Mirada 

o Asociación Civil Comunicación para la 

Igualdad (Comunicar Igualdad) 

o Asociación de Profesionales de las 

Comunicaciones (APC) 

o COMUNA – Comunicadores de Argentina 

o ComunicAcción 

o Fundación Alternativa Popular en 

Comunicación – Radio Encuentro Viedma 

o Instituto de Cultura Popular (INCUPO) 

o Músicos Autoconvocados 

o Red de Comunicadores del Mercosur 

(REDCOMSUR) 

o Red PAC – Red de Productoras 

Audiovisuales Comunitarias 

o Red PAR – Periodistas de Argentina en Red 

por una comunicación no sexista. 

o Red Internacional de Periodistas con Visión 

de Género en Argentina (RIPVG-AR). 

o Wayruro Comunicación Popular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimentos sociais 

o Biblioteca Popular Hacha y Tiza 

o Carta Abierta 

o Centro Cultural de la Cooperación (CCC) 

o Centro de Investigaciones en Política y 

Economía (CIEPE) 

o Centro Nueva Tierra para la promoción 

social y pastoral Buenos Aires 

o Corriente Nacional Popular Latinoamericana 

(CONAPLA) 

o Encuentro Nacional Popular 

Latinoamericano (ENPL) 
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o Iniciativa Sur – Centro de Estudios 

Programáticos para la Acción Política 

o Instituto Movilizador de Fondos 

Cooperativos (IMFC) 

o La Colectiva 

o Nodo Tau Asociación Civil Rosario 

o Observatorio de la Riqueza “Padre Pedro 

Arrupe” 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de informações disponíveis em www.coalicion.org.ar 

 

As primeiras reuniões da Coalición aconteceram em maio de 2004, por iniciativa 

do Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), que – a partir de uma avaliação 

política que vislumbrava avanços legais em distintas áreas – convidou setores 

comprometidos com a conquista de uma legislação para a área da comunicação que 

superasse o marco normativo constituído no período de ditadura militar. 

Era tiempo de novedades y recuperación de la esperanza. El entonces 

presidente Néstor Kirchner hablaba de un cambio cultural. Cambió la 

Corte Suprema de Justicia, removió la cúpula de la Policía Federal, y 

recuperó el predio de la ESMA para los organismos de Derechos 

Humanos. Era claro que la fuerza de los grupos concentrados impedía 

siquiera debatir la posibilidad de una nueva ley. En el campo popular 

existía la certeza de que la Ley – como cualquier ley - sería producto 

de una correlación de fuerzas. Por eso, el gran desafío era construir la 

fuerza social y política necesaria para hacer posible el debate y la 

aprobación de una nueva normativa. En aquellos días eso parecía un 

sueño imposible. No se sospechaba todavía que esas primeras 

puntadas lograrían como resultado un tejido inédito de alianzas para 

modificar la vieja ley de la ditadura (BUSSO e JAIMES, 2011, p. 

18)66. 

 

Importante destacar que um dos aspectos mais expressivos da Coalición, a 

pluralidade das organizações que a integram, foi também um elemento desafiador, 

dados os conflitos preexistentes entre os distintos grupos. 

No fue nada sencilla esta tarea. Las dos centrales sindicales 

argentinas, la CGT (Confederación General del Trabajo) y la CTA 

(Central de Trabajadores de la Argentina), por su historia y por sus 

                                                           
66 Era tempo de novidades e recuperação de esperança. O então presidente Néstor Kirchner falou de uma 

mudança cultural. Mudou o Supremo Tribunal de Justiça, modificou a cúpula da Polícia Federal e 

recuperou as instalações da ESMA para organizações de Direitos Humanos. Ficou claro que a força dos 

grupos concentrados impedia até mesmo discutir a possibilidade de uma nova lei. No campo popular, 

havia a certeza de que a Lei - como qualquer lei - seria o produto de uma correlação de forças. Portanto, o 

grande desafio foi construir a necessária força social e política para viabilizar o debate e a aprovação de 

um novo regulamento. Naquela época, parecia um sonho impossível. Ainda não se suspeitava que esses 

primeiros pontos resultassem em uma estrutura de alianças sem precedentes para modificar a antiga ‘lei 

da morte’ (tradução nossa). 
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propios conflictos, no eran fáciles de sentar en una misma mesa. Las 

universidades y los gremios, tampoco. Diferencias ideológicas, 

políticas y tensiones propias de toda construcción social horizontal 

parecían ser obstáculos difíciles de sortear para llegar a la meta 

planteada. “Si va fulano nosotros no vamos”, se escuchaba en los 

llamados telefónicos y correos electrónicos que se difundían como 

convocatoria. Pero esta vez fue más fuerte la necesidad de trabajar en 

conjunto porque el objetivo era mucho más que un anhelo sectorial 

(BUSSO e JAIMES, 2011, p. 18)67. 

 

Frente a esta realidade e para alcançar o objetivo geral comum de alteração legal 

no setor das comunicações alguns acordos foram imediatamente pactuados, como a 

rejeição de redação de um projeto de lei pelas próprias organizações, a definição do 

coletivo ter como prioridade a elaboração de pontos e princípios fundamentais e, como 

método de encaminhamento, inclusão apenas do que fosse consenso, sendo descartadas 

propostas que gerassem tensões, conflitos ou divergências. 

Segundo Córdoba (2011), a Coalición teve papel determinante a partir do 

momento em que se estabeleceu enquanto uma articulação que priorizava as propostas 

comuns à maioria das entidades que a compunham. 
 

La Coalición se constituyó como un espacio multiorganizacional que 
hizo del reclamo por una ley de comunicación de la democracia una 

demanda aglutinante, que le permitió desarrollar acciones colectivas e 
ir más allá de las diferencias existentes entre algunos de estos grupos 

em sus próprios ámbitos de reivindicación (por ejemplo, los 
trabajadores de los sindicatos de la comunicación de la CGT y los de la 

CTA) y se compuso de una trama de identidades individuales y 
colectivas muy diversas (CÓRDOBA, 2011, p. 142)68. 

 

A autora enfatiza também a subsunção das diferenças entre as organizações 

representadas na Coalición, sendo fundamental a combinação de diferentes expertises 

pelos segmentos sociais envolvidos, como a participação de grupos diretamente 

                                                           
67 Não foi uma tarefa simples. As duas centrais sindicais argentinos, a CGT (Confederação Geral do 

Trabalho) e a CTA (Central de Trabalhadores da Argentina), por causa de sua história e de seus próprios 

conflitos, não eram fáceis de sentar à mesma mesa. As universidades e os sindicatos também. Diferenças 

ideológicas, políticas e tensões típicas de toda construção social horizontal pareciam obstáculos difíceis 

de superar para alcançar o objetivo. "Se tal entidade for, nós não vamos", foi ouvido nos telefonemas e e-

mails que reforçavam as convocatórias das reuniões. Mas desta vez a necessidade de trabalhar em 

conjunto foi mais forte porque o objetivo era muito mais do que um desejo setorial (tradução nossa). 

 

68 A Coalición se constituiu como um espaço multi-organizacional que tornou a demanda por uma lei de 

comunicação da democracia uma demanda vinculante, que lhe permitiu desenvolver ações coletivas e ir 

além das diferenças existentes entre alguns desses grupos em suas próprias áreas de reivindicação (por 

exemplo, os trabalhadores dos sindicatos de comunicação da CGT e os do CTA), e se compôs por uma 

teia de identidades individuais e coletivas muito diversas (tradução nossa). 
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afetados pela concentração da propriedade e da produção comunicacional, a exemplo 

dos trabalhadores do setor e dos meios comunitários; o saber técnico e especializado na 

temática, referenciado pela presença de pesquisadores, juristas e especialistas; o poder 

de mobilização, em especial dos movimentos sindicais e sociais; a legitimidade de 

órgãos de direitos humanos no sentido de construção do antagonismo entre a ditadura – 

e uma lei formulada naquele período – e a democracia. 

Los 21 puntos de construyeron y sostuvieron sobre la base de una 

articulación política que conjeturó la posibilidad de constituir un 

consenso superador de las particularidades, la elaboración de un 

discurso compartido y la enunciación de ese discurso por un nuevo 

sujeto, un “nosotros” irreductible a la individualidad o a sus 

somatorias. Las tensiones y conflictos entre las organizaciones fueron 

subsumidas para construir la representatividad de la Coalición y 

fortaleceria a partir de los aportes de cada uno de los actores a la 

legitimación de la demanda en el espacio público. En virtud de todo 

esto, se señaló que el proceso de construcción y debate resultó inédito 

para el sistema institucional, remarcando el origen de la demanda en la 

sociedad civil organizada, con especial énfasis en la Coalición como 

sujeto de origen y legitimidad del proyeto (CÓRDOBA, 2011, p. 

143)69. 

 

Em termos de organização dos trabalhos, as reuniões da Coalición aconteciam de 

modo ordinário quinzenalmente ou, a depender da conjuntura, semanalmente. Frente à 

necessidade de incidência na realidade política, as reuniões tinham caráter mais 

objetivo, de aprovação de propostas, sendo debates e envio de novas contribuições pelas 

entidades feitos por uma lista de e-mails. 

De acordo com Córdoba (2011), três questões foram fundamentais na constituição 

e atuação da Coalición: a problematização da situação dos meios na Argentina, a 

interpretação desse problema e da conjuntura política e social e o acúmulo de 

experiências anteriores de tentativas de incidência. 

(...) desde la perspectiva de los actores, lo que aparece como novedoso 

es la reelaboración de esa problematización em virtud de al menos tres 

cuestiones relevantes: Por un lado, la que toma en cuenta las 

                                                           
69 Os 21 puntos foram construídos e sustentados com base em uma articulação política que conjecturou a 

possibilidade de constituir um consenso superando as particularidades, a elaboração de um discurso 

compartilhado e a enunciação desse discurso por um novo sujeito, um "nós" irredutível à individualidade 

ou às somatórias. As tensões e conflitos entre as organizações foram subsumidos em nome da 

representatividade da Coalición, que seria fortalecida pelas contribuições de cada um dos atores para a 

legitimação da demanda no espaço público. Em virtude de tudo isso, assinalou-se que o processo de 

construção e debate foi inédito para o sistema institucional, destacando a origem da demanda na 

sociedade civil organizada, com especial destaque para a Coalición como sujeito de origem e legitimidade 

do projeto (tradução nossa). 
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decisiones de política pública del gobierno de Néstor Kirchner (2003-

2007) en distintos planos y que sustentan la caracterización de ese 

gobierno como la de un “gobierno en disputa” y permeable a las 

demandas de los movimientos sociales. Por el otro, la conjunción de 

indicios que ponen en alerta y llaman a la cautela de los actores en el 

propio campo comunicacional, por la combinación de la 

concentración oligopólica creciente y el recambio tecnológico de la 

digitalización de los medios audiovisuales (fundamentalmente la TV). 

(...) Y una última cuestión: había un marco de injusticia evidente y por 

nadie refutable en la vigencia de una ley que continuaba impidiendo 

que los sectores sin fines de lucro participaran con pleno derecho en el 

campo de la Radiodifusión (CÓRDOBA, 2011, p. 145-146)70. 

 

A síntese de aproximadamente três meses de discussões e propostas, tanto 

presenciais quanto via e-mail, resultou nos 21 puntos básicos por el derecho a la 

Comunicación. Elaborado o seu primeiro documento, coube à Coalición ampliar a 

adesão de segmentos sociais à proposta. 

La primera idea fue hacer un sitio web con un sistema de adhesiones o 

firmas por internet. Rápidamente éstas se multiplicaron, y en pocas 

horas se consiguieron 1600 firmas. Ya el mundillo de la comunicación 

hablaba de los “21 puntos”, pero aún faltaba lograr la adhesión masiva 

a la propuesta, colocándola en debate en el conjunto de la sociedad. 

Tarea difícil con los “grandes” medios en contra. Hasta ese momento, 

para ellos la Coalición y los 21 Puntos eran invisibles. Luego se 

vieron obligados a cambiar de actitud (BUSSO e JAIMES, 2011, p. 

19)71. 

 

Como estratégia para extrapolar o “mundillo de la comunicación” e conquistar 

mentes e corações para a iniciativa, a Coalición promovou debates sobre os 21 puntos 

em diversas localidades do país, além de apresentar a proposta a partidos políticos e 

representantes dos poderes Executivo e Legislativo.  

                                                           
70 (...) da perspectiva dos atores, o que aparece como novidade é a reelaboração dessa problematização em 

virtude de pelo menos três questões relevantes: por um lado, aquela que leva em conta as decisões de 

política pública do governo de Néstor. Kirchner (2003-2007) em diferentes planos e que sustentam a 

caracterização desse governo como de um "governo em disputa" e permeável às demandas dos 

movimentos sociais. De outro, a conjunção de signos que se colocam em alerta e exigem a cautela dos 

atores no campo da comunicação, pela combinação da crescente concentração oligopolista e mudança 

tecnológica da digitalização dos meios audiovisuais (principalmente TV). . (...) E uma última questão: 

havia um quadro claro de injustiça, e por ninguém refutada, na validade de uma lei que continuava a 

impedir que os setores sem fins lucrativos participassem plenamente no campo da Radiodifusão (tradução 

nossa). 

 

71 A primeira ideia foi criar um site com um sistema de assinaturas via internet. Rapidamente, essas se 

multiplicaram e, em poucas horas, foram obtidas 1.600 assinaturas. O “mundo da comunicação” falava 

dos "21 pontos", mas ainda havia que conseguir adesão maciça à proposta, colocando-a em debate na 

sociedade como um todo. Tarefa difícil com a "grande" mídia atuando contra. Até então, para eles a 

Coalición e os 21 puntos eram invisíveis. Então eles foram forçados a mudar de atitude (tradução nossa). 



108 

 

Também perseguindo o objetivo de envolver o conjunto da sociedade, em 27 de 

agosto de 2004, a Coalición protagonizou uma ação que, por suas próprias 

características, foi determinante para o êxito da mobilização coletiva: exatos 94 anos 

após a transmissão dos “locos de la azotea”, mais de trezentas organizações vinculadas à 

Coalición lançaram, ao vivo, em um programa na Rádio Nacional, em Buenos Aires – 

retransmitido por rádios comunitárias, públicas, universitárias e comerciais de pequenas 

localidades do país – os 21 puntos. 

Esta iniciativa fue importante en cuanto a su repercusión, y constituyó 

la presentación en sociedad de la Coalición. Figuras políticas y 

sociales estuvieron presentes en esta actividad conjunta. Del lado de 

los organismos de derechos humanos, tanto Hebe de Bonafini 

(Asociación Madres de Plaza de Mayo) como Estela de Carlotto 

(Abuelas de Plaza de Mayo) estuvieron presentes con su testimonio de 

lucha y compromiso. Su presencia constante en la pelea por una nueva 

Ley de Radiodifusión fue clave: su legitimidad, su ejemplo, abrazaron 

siempre a la Coalición en su búsqueda permanente por cambiar el 

modelo comunicacional (BUSSO e JAIMES, 2011, p. 19)72. 

 

Dentre as principais propostas contidas no documento, destacam-se: a promoção 

da diversidade e do pluralismo como objetivo primordial da regulamentação da 

radiodifusão; adoção de políticas efetivas para evitar a concentração da propriedade; 

medidas que coíbam a formação de monopólios e oligopólios; proibição de titularidade 

de licenças de serviços por ocupantes de cargos eletivos, membros das Forças Armadas 

e da Segurança Pública, bem como pessoas com participação comprovada em violações 

de direitos humanos; cotas de conteúdo nacional e independente, dentre outras medidas. 

No documento de apresentação da proposta, no sentido de defender a construção 

de uma nova lei de comunicação, a Coalición ressalta que: 

El efectivo respeto a la libertad de expresión es una herramienta 

fundamental para incorporar a quienes, por razones de pobreza, son 

marginados tanto de la información, como de cualquier diálogo. 

Dentro de este marco de referencia, es deber del Estado garantizar la 

igualdad de oportunidades a todas las personas para recibir, buscar e 

impartir información por cualquier medio de comunicación sin 

discriminación, eliminando todo tipo de medidas que discriminen a un 

                                                           
72 Essa iniciativa foi importante em termos de impacto e constituiu a apresentação da Coalición na 

sociedade. Figuras políticas e sociais estavam presentes nesta atividade conjunta. Do lado das 

organizações de direitos humanos, tanto a Hebe de Bonafini (Associação das Mães da Praça de Maio) 

quanto a Estela de Carlotto (Avós da Praça de Maio) estavam presentes com seu testemunho de luta e 

compromisso. Sua presença constante na luta por uma nova Lei de Radiodifusão foi fundamental: sua 

legitimidade, seu exemplo, e abraçaram sempre a Coalición em sua busca permanente para mudar o 

modelo de comunicação (tradução nossa). 
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individuo o grupo de personas en su participación igualitaria y plena 

de la vida política, económica y social de su país. Este derecho 

garantiza una voz informada para todas las personas, condición 

indispensable para la subsistencia de la democracia. Sabemos que la 

discriminación existe, como existe la criminalización del diferente o 

de la protesta social. Los “grandes” medios concentrados controlan y 

manipulan la información de acuerdo a sus intereses, con criterios de 

“mercado” (2004, COALICIÓN)73. 

 

De um modo geral, pode-se afirmar que os 21 puntos se organizam a partir de três 

eixos complementares: a incorporação de princípios estabelecidos em tratados 

internacionais sobre o direito à comunicação como um direito humano, com destaque 

para normas elaboradas por organismos como UNESCO e Corte Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH); a defesa da desconcentração do setor como estratégia de 

ampliação tanto da concorrência econômica quanto da diversidade política; e a 

valorização da produção nacional na área da comunicação. Esses eixos, de acordo com 

Córdoba (2011) permitiram articular organização com atuação prévia na área das 

políticas de comunicação, unificar outras que questionavam – tanto em termos de 

distribuição quanto de produção – a estrutura concentrada dos meios e aproximar 

segmentos que discutiam representação midiática. 

Outro elemento importante a ressaltar no caso argentino diz respeito à 

característica mais propositiva que de denúncia assumida pela Coalición, empenhando a 

potência coletiva na construção de princípios e propostas comuns e não no 

enfrentamento direto a um ou outro ente/setor específico.  

Esto permite comprender porqué la figura del antagonista no se 

constituye como un eje en el discurso público de la Coalición. Por un 

lado, porque el destinatario de la demanda de la Coalición es el 

Estado, pero construido desde una mirada compleja, ambivalente y 

diversa respecto de los niveles de alianza y/o antagonismo que era 

posible suscitar en sus diversas instancias (ejecutiva, legislativa, 

judicial) y con los diversos actores (oficialistas, opositores). Por otro 

lado, porque los adversarios son los sectores que gozan de los 

                                                           
73 O respeito efetivo à liberdade de expressão é uma ferramenta fundamental para incorporar aqueles que, 

por razões de pobreza, são marginalizados tanto da informação quanto de qualquer diálogo. Dentro deste 

quadro de referência, é dever do Estado garantir a igualdade de oportunidades para todas as pessoas 

receberem, buscarem e divulgarem informações por qualquer meio de comunicação, sem discriminação, 

eliminando todos os tipos de medidas que discriminam um indivíduo ou grupo de pessoas em sua 

participação igualitária e plena na vida política, econômica e social de seu país. Este direito garante uma 

voz informada para todas as pessoas, condição indispensável para a sobrevivência da democracia. 

Sabemos que a discriminação existe, como existe a criminalização do diverso ou das manifestações 

sociais. A "grande" mídia concentrada controla e manipula as informações de acordo com seus interesses, 

com critérios de "mercado" (tradução nossa). 
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privilegios suscitados por el orden vigente (fundamentalmente los 

grupos mediáticos concentrados), a quienes la Coalición les reconoce 

un poder económico, político y cultural que no podia enfrentar desde 

el puro antagonismo. Y si bien la Coalición emitió diagnósticos y 

declaraciones públicas contra, entre otros, la Sociedad Interamericana 

de Prensa (SIP), su discurso nunca apuntó a identificar un adversário 

sino a construir su demanda como el reconocimiento y ampliación de 

derechos de ciudadanía; es decir, orientado a la construcción de sus 

adherentes más que a la resolución en términos antagónicos 

(CÓRDOBA, 2011, p. 147)74. 

 

Elaborado o documento dos 21 pontos e apresentado à sociedade, a Coalición, na 

perspectiva de incidência política nas medidas do governo na área da Comunicação, 

buscou uma reunião com o então presidente Néstor Kirchner, que não recebeu as 

entidades integrantes da Coalición e indicou três representantes do Executivo para o 

diálogo sobre o tema. 

Entendíamos necesario que el Poder Ejecutivo pudiera tomar esta 

cuestión como propia, dada la importancia que el sistema de medios 

de comunicación argentino tenía para la vida política del país y la 

relación de fuerzas en el Congreso en aquel momento. El presidente 

no nos atendió. Pero una importante delegación de la Coalición, 

formada por alrededor de cien personas, fue recibida por el Secretario 

general de la Presidencia, Oscar Parrilli; el entonces Secretario de 

Medios, Enrique Albistur; y el Coordinador General del COMFER, 

Sergio Fernández Novoa. En aquel encuentro, se reconoció desde el 

Gobierno que una nueva ley de radiodifusión era una deuda pendiente 

de la democracia, pero la agenda oficial no incluía este tema. También 

se dijo que era necesario “el apoyo de la ciudadanía” para poder 

sancionar una ley de esa naturaleza. Los integrantes de la Coalición 

salieron desilusionados pero al mismo tiempo convencidos de que era 

necesario seguir construyendo la fuerza para cambiar la Ley (BUSSO  

e JAIMES, 2011, p. 19-20)75. 

                                                           
74 Isso permite entender por que a figura do antagonista não foi constituída como um eixo determinante 

no discurso público da Coalición. Por um lado, porque o destinatário da demanda da Coalición é o 

Estado, porém constituído a partir de um olhar complexo e ambivalente e diverso sobre os níveis de 

parceria e / ou antagonismo que era possível despertar entre suas várias instituições (executivo, legislativo 

judiciais) e os diversos atores (partidários do governo, oponentes). Por outro lado, porque os adversários 

são os setores que gozam dos privilégios levantados pela ordem existente (principalmente grupos de 

mídia se concentra), a quem a Coalición reconhece o seu poder econômico, político e cultural que não 

poderia enfrentar a partir de pura oposição. E mesmo quando a Coalición emitiu declarações públicas 

contra, entre outros, a Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), seu discurso não teve como objetivo 

identificar um adversário, mas construir demanda por reconhecimento e extensão dos direitos de 

cidadania; ou seja, focada na construção de apoiadores mais que em resolução de conflitos antagônicos 

(tradução nossa). 

 

75 Entendíamos ser necessário que o Poder Executivo pudesse levar essa questão como sua, dada a 

importância que o sistema de mídia argentino tinha para a vida política do país e a relação de forças no 

Congresso naquela época. O presidente não nos atendeu. Mas uma importante delegação da Coalición, 

formada por cerca de cem pessoas, foi recebida pelo Secretário Geral da Presidência, Oscar Parrilli; o 

então Secretário de Mídia, Enrique Albistur; e o Coordenador Geral do COMFER, Sergio Fernández 



111 

 

 

Ainda em 2004, perseguindo a mesma estratégia de incidência junto aos poderes 

constituídos, a Coalición apresenta formalmente os 21 puntos a representantes do 

Congreso Nacional, sendo recebidos pelo Presidente da Cámara de Deputados, 

Eduardo Camaño, pelo presidente da Comisión de Comunicación da Cámara, Osvaldo 

Nermirovsci, e pelo líder do governo no Senado, Miguel Pichetto. 

Iniciados os diálogos formais com o Executivo e o Legislativo federais, um novo 

desafio se apresentou para a Coalición no ano de 2005: enfrentar a oposição da 

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que, em diversos momentos, esteve na 

Argentina para também incidir – a partir das suas propostas e interesses – nas políticas 

nacionais de comunicação. Naquele momento, no sentido de demarcar publicamente as 

diferenças entre as suas proposições e as da SIP, a Coalición, diferente dos passos dados 

até então, adotou uma estratégia de denúncia direta e elaborou, em março de 2005, o 

documento “Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia”. 

(...) advertimos que el interés de las corporaciones nucleadas en la 

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) no es la "libertad de prensa". 

Es proteger el negocio de unos pocos en detrimento del verdadero 

ejercicio del derecho a la información que es patrimonio de toda la 

sociedad.  Que no nos confundan. La SIP que representa las grandes 

corporaciones, viene a consolidar la concentración en la propiedad de 

los medios que hoy sufrimos los argentinos; La SIP, de dudosa 

trayectoria en la defensa de la democracia y de los Derechos 

Humanos, alienta la concentración monopólica de la información, y se 

escuda para ello en una falsa discusión sobre la distribución de la 

pauta oficial; La SIP nunca se preocupó por la vigencia de la ley de 

radiodifusión de la dictadura militar ni por la exclusión 

anticonstitucional de los actores sociales en la gestión de los medios 

electrónicos. No hay libertad de expresión ni derecho a la información 

sin pluralismo y sin igualdad de oportunidades para el acceso a los 

medios (COALICIÓN, 2005)76. 

                                                                                                                                                                          
Novoa. Naquela reunião, o governo reconheceu que uma nova lei de radiodifusão era uma dívida 

pendente de democracia, mas a agenda oficial não incluía essa questão. Também foi dito que era 

necessário "o apoio da cidadania" para poder sancionar uma lei dessa natureza. Os membros da Coalición 

saíram desiludidos, mas ao mesmo tempo convencidos de que era necessário continuar construindo força 

social para mudar a Lei (tradução nossa). 

 

76 (...) alertamos que o interesse das corporações nucleadas na Sociedade Interamericana de Imprensa 

(SIP) não é "liberdade de imprensa". É proteger o negócio de alguns em detrimento do verdadeiro 

exercício do direito à informação, que é patrimônio de toda a sociedade. Que não nos confundam. A SIP, 

que representa as grandes corporações, representa a concentração na propriedade dos meios que hoje 

sofremos os argentinos; A SIP, com uma trajetória duvidosa na defesa da democracia e dos direitos 

humanos, estimula a concentração monopolista da informação e se protege por isso em uma falsa 

discussão sobre a distribuição da diretriz oficial; A SIP nunca se preocupou com a validade da lei de 

radiodifusão da ditadura militar nem com a exclusão inconstitucional dos atores sociais na gestão da 
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Também no ano de 2005, o então presidente Néstor Kirchner deu uma nova 

demonstração de que dificilmente partiria do seu governo qualquer medida de alteração 

da legislação de comunicação elaborada na Ditadura Militar. Ao contrário, em maio 

daquele ano, Kirchner aprovou o Decreto 527/2005, prorrogando por dez anos, todas as 

licenças de TV aberta, rádio e TV a cabo, nacionais e estrangeiras, presentes em 

território argentino, considerando os prazos de vencimentos de cada empresa. Vale 

ressaltar que, pela legislação do país, as emissoras de rádio e TV já tinham, finalizado o 

prazo legal de 15 anos, o direito a dez anos de prorrogação automática das licenças. 

Segundo Néstor Busso e Diego Jaimes, o Decreto de Kirchner, aliado à presença 

da SIP na Argentina, “parecía la muerte de toda posibilidad de modificar la ley y 

produjo um efecto mortífero en la Coalición” (Busso e Jaimes, 2011, p. 22). A medida 

gerou reações de órgãos como a Dirección de la Carrera de Ciencias de Comunicación 

de la Universidad de Buenos Aires, que publicou uma declaração oficial criticando o 

governo argentino. 

Una vez más la política de comunicación se resuelve por decreto sin 

discusión pública. Mientras la ley de radiodifusión 22.285/80, 

sancionada por la dictadura militar, sigue vigente y excluyendo de la 

posibilidad de ser propietarios a gran parte de los miembros de la 

sociedad argentina (en particular a las organizaciones sin fines de 

lucro). El gobierno otorga un beneficio inaudito a los propietarios de 

medios de comunicación que formaron grandes grupos concentrados 

durante la década de los ´90 (...) Para el gobierno tiene más necesidad 

y urgencia de prorrogar el plazo de las licencias de los poderosos, que 

permitir que la sociedad civil pueda acceder a los medios de 

Comunicación (...) Luego de este decreto, el tratamiento de una 

posible ley de la democracia queda más lejos aún que antes. Los 

grupos concentrados ya tienen lo que necesitaban. El Poder Ejecutivo 

dio muestras claras de no estar dispuesto a discutirla: lo único que 

entiende necesario y de urgencia lo resuelve con su sola y única 

voluntad (UBA, 2015)77. 

                                                                                                                                                                          
mídia eletrônica. Não há liberdade de expressão ou direito à informação sem pluralismo e sem 

oportunidades iguais de acesso à mídia (tradução nossa). 

 

77 Mais uma vez, a política de comunicação é resolvida por decreto sem discussão pública, enquanto a lei 

de radiodifusão 22.285 / 80, sancionada pela ditadura militar, permanece vigente e exclui da possibilidade 

de possuir meios de comunicação uma grande parte dos membros da sociedade argentina (em particular 

organizações sem fins lucrativos). O governo concede um benefício sem precedentes aos proprietários de 

mídia que formaram grandes grupos concentrados durante a década de 1990 (...) Para o governo, há mais 

necessidade e urgência em estender o prazo das licenças dos poderosos do que permitir que a sociedade 

civil acesse os meios de comunicação (...) Após este decreto, o tratamento de uma possível lei da 

democracia é ainda mais distante do que antes. Os grupos concentrados já têm o que precisavam. O Poder 

Executivo deu sinais claros de não estar disposto a discuti-lo: a única coisa que entende necessário e 

urgente resolve-o com a sua única vontade (tradução nossa). 
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Outra entidade a se posicionar frente ao Decreto 527/05 foi o FARCO, em nota 

intitulada “Un paso atrás para la democracia”, assinada pelo seu coordenador à época, 

Nestor Busso. 

El Decreto 527 es una capitulación. Los grandes grupos económicos 

que controlan la comunicación y la información tienen 10 años más 

para imponer su discurso único y su modelo de concentración de la 

riqueza. Con este decreto el gobierno consolida la concentración de la 

propiedad de medios que sufrimos en Argentina. Mientras anuncian la 

prórroga de las licencias, cientos de organizaciones sociales y miles de 

pequeños y medianos emprendedores quedan excluidos de la 

posibilidad de acceder a una licencia. (…) El Decreto 527 fue un 

balde de agua fría a esas expectativas aunque seguimos insistiendo en 

la necesidad de una nueva Ley (BUSSO, 2005)78. 

 

Porém, se por um lado o Decreto 527/05 sinalizava que não haveria alteração na 

legislação maior da Comunicação na Argentina, algumas outras medidas adotadas 

representaram avanços no setor. Ainda em 2005, por exemplo, foi concedida a outorga 

da primeira licença a uma rádio indígena na história do país, a partir de um convênio 

firmado entre o Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) e o Instituto Nacional de 

Asuntos Indígenas (INAI). A beneficiária foi a comunidade mapuche Linares, na 

localidade de Aukapán, que deu à emissora FM o nome “Newen Hueche”, ou “força 

jovem”, na língua mapuche. 

Outro avanço legal, no mesmo ano, foi a sanção pelo Congreso de la Nación da 

Lei 26.053, que modificou o artigo 45 da Lei 22.285, permitindo que entidades não 

comerciais (associações, cooperativas, fundações, etc.) pudessem ser titulares de 

licenças de rádio e TV, uma das principais reivindicações do setor comunitário de 

comunicação no país. 

Como consequência da Lei 26.053, o COMFER, em maio de 2006, aprova a 

Resolução 753/2006, que reconhece a autoriza o funcionamento de 126 rádios 

pertencentes a organizações sem fins de lucro. 

                                                           
78 O Decreto 527 é uma capitulação. Os grandes grupos econômicos que controlam a comunicação e a 

informação têm mais 10 anos para impor seu discurso único e seu modelo de concentração de riqueza. 

Com este decreto, o governo consolida a concentração de propriedade dos meios que sofremos na 

Argentina. Ao anunciar a extensão das licenças, centenas de organizações sociais e milhares de pequenos 

e médios empreendedores estão excluídos da possibilidade de acessar uma licença. (...) O Decreto 527 foi 

um balde de água fria para essas expectativas, embora continuemos insistindo na necessidade de uma 

nova Lei (tradução nossa). 
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Después de quince años de lucha, las radios de FARCO (Foro 

Argentino de Radios Comunitarias) obtienen su reconocimiento legal 

(...) A este reconocimiento se llega después de largas gestiones que en 

unos pocos casos implicaron el cambio de frecuencia de las radios 

para posibilitar un lugar en el dial sin interferencias. La tramitación en 

el COMFER se inició después de haber obtenido los fallos de 

inconstitucionalidad de la Ley por parte de la Corte Suprema de 

Justicia y la posterior modificación del artículo 45 de la Ley de 

Radiodifusión. En diciembre pasado -a pedido de FARCO- el 

COMFER realizó un Censo de las emisoras de entidades sin fines de 

lucro que estaban en el aire y en estos meses se avanzó en la 

determinación sobre la viabilidad de uso de cada frecuencia para su 

asignación (...) Por primera vez el Estado argentino otorga 

autorizaciones a organizaciones sociales para ser titulares de servicios 

de Radiodifusión (FARCO, 2005)79. 

 

Nos anos finais do governo de Néstor Kirchner, 2006 e 2007, tentativas de 

diálogo entre a Coalición e os poderes Executivo e Legislativo não tiveram êxito, 

especialmente pela proximidade do processo eleitoral, que ocupa o centro da agenda 

política do país. Por outro lado, o período foi uma oportunidade para outros avanços na 

área das comunicações, especialmente a conquista de uma emissora de rádio AM pela 

Asociación Madres de Plaza de Mayo, outorgada em setembro de 2007. 

Muy cerca del aniversario del Golpe Militar, que en el país genera año 

a año masivas movilizaciones de repudio, la Coalición organiza -con 

un fuerte impulso de la radio de las Madres- una actividad pública en 

la Plaza de Mayo denominada “Por una Ley de Radiodifusión que nos 

haga libres”. A través de una radio abierta y una transmisión especial 

a través de FARCO y ALER, las voces de referentes de diversos 

sectores sociales y populares se hacen escuchar una vez más en todo el 

país y América Latina. Si bien el tema no logra aún penetrar con 

fuerza en la agenda política, se va instalando cada vez con más 

potencia en la agenda popular. La iniciativa de la radio es prontamente 

avalada por el gobierno, y el propio presidente Néstor Kirchner otorga 

la licencia para poder funcionar legalmente. En setiembre de 2007 

Hebe de Bonafini es recibida por el entonces primer mandatario en 

Casa Rosada y allí le entrega el decreto con la licencia. En esta 

ocasión Hebe es acompañada por Pedro Lanteri, director de la radio, y 

por Néstor Busso, de FARCO. Es la oportunidad de plantear 

nuevamente la necesidad de cambiar la Ley de Radiodifusión. El 

                                                           
79 Depois de quinze anos de luta, as rádios do FARCO (Fórum Argentino de Rádios Comunitárias) obtêm 

seu reconhecimento legal (...) Esse reconhecimento é alcançado após longas negociações que em alguns 

casos envolveram a mudança de frequência de rádios para habilitar um lugar no dial sem interferência. O 

procedimento no COMFER foi iniciado após a obtenção das decisões de inconstitucionalidade da Lei 

pelo Supremo Tribunal de Justiça e posterior modificação do artigo 45 da Lei de Radiodifusão. Em 

dezembro passado, a pedido do FARCO, a COMFER realizou um censo das estações de entidades sem 

fins lucrativos que estavam no ar e, nesses meses, houve progresso na determinação da viabilidade de 

usar cada frequência para sua alocação (. ..) Pela primeira vez, o Estado argentino concede autorizações a 

organizações sociais para serem titulares de serviços de radiodifusão (tradução nossa). 

 



115 

 

Presidente dice: “eso lo va a hacer Cristina” (BUSSO e JAIMES, 

2011, p. 25)80. 

 

Eleita em outubro de 2007, em primeiro turno, com 43,9% dos votos, Cristina 

Kirchner – primeira e até então única mulher eleita para a Presidência da Argentina – 

assume em 2008 fazendo discursos e adotando medidas de enfrentamento ao poder 

econômico e aprofundamento da democracia, o que, certamente, geraria reações. Já em 

março daquele ano, com a Resolução 125/200881, o governo de Cristina é alvo de 

críticas de diversos setores do empresariado nacional, especialmente o agropecuário, 

que tem os meios de comunicação como um dos principais aliados. 

A partir de então, abre-se um conflito discursivo entre governo e empresas de 

comunicação. De um lado, Cristina Kirchner, que afirmou “no haber visto nunca en tan 

poco tiempo tantos ataques, ofensas e insultos a un gobierno surgido del voto popular” e 

comparou os empresários de comunicação com os tanques da Ditadura Militar: “esta 

vez no vinieron acompañados de tanques, sino de generales multimediáticos”, que 

“cambian y tergiversan la información”82. De outro, o empresariado que inicia uma 

campanha pública afirmando que o governo tentava controlar a imprensa. 

É nesse contexto que a Coalición retoma a estratégia de incidência junto aos 

poderes Executivo e Legislativo. Em abril, em diferentes momentos, representantes do 

coletivo se reúnem com a presidenta e com integrantes do Congresso, sendo, dessa vez, 

a proposta bem recepcionada e, a partir dali, pactuado um diálogo permanente do 

Governo com segmentos da comunicação. 

                                                           
80 Muito perto do aniversário do Golpe Militar, que no país a cada ano gera mobilizações maciças de 

repúdio, a Coalición organizou, com um forte impulso da rádio das Mães da Praza de Maio - uma 

atividade pública na Plaza de Mayo chamada "Por uma Lei de Radiodifusão que nos torne livres". 

Através de uma rádio aberta e uma transmissão especial pelo FARCO e ALER, as vozes dos diversos 

setores sociais e populares foram ouvidos novamente por todo o país e América Latina. Embora a questão 

ainda não consiga penetrar na agenda política, ela está cada vez mais instalada na agenda popular. A 

iniciativa da rádio é prontamente endossada pelo governo, e o próprio presidente Néstor Kirchner concede 

a licença para operar legalmente. Em setembro de 2007, Hebe de Bonafini é recebida pelo então chefe do 

Executivo na Casa Rosada e lá entrega o decreto com a licença. Nessa ocasião, Hebe é acompanhada por 

Pedro Lanteri, diretor da rádio, e Néstor Busso, do FARCO. É a oportunidade de levantar novamente a 

necessidade de mudar a Lei de Radiodifusão. O presidente diz: "é o que a Cristina vai fazer" (tradução 

nossa). 
81 La Resolución 125 definía criterios para la retención de divisas generadas por las exportaciones de 

cereales y oleaginosas (en especial soja). Debido al aumento acelerado de los precios de estos productos 

en el mercado internacional, la 125 resolvía aumentar gradualmente estas retenciones en función de dicho 

aumento de precios. La reacción de las cámaras empresarias del sector agropecuario provocó un “lock 

out” con corte de rutas en todo el país durante tres meses, que fue resuelto finalmente en el Senado de la 

Nación con el voto “no positivo” a dicha Resolución por parte del Vicepresidente de la Nación, Julio 

Cobos (BUSSO e JAIMES, 2011, p. 26). 

 
82 Discurso durante ato público na Plaza de Mayo, em 30 de março de 2008. 
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Cristina Kirchner responde que avanzará en el tema iniciando una 

ronda de consultas con los diferentes sectores relacionados con la 

comunicación audiovisual y que en 60 o 90 días enviará el proyecto al 

Congreso. En este encuentro con la Presidenta, se instala 

definitivamente la Coalición como un actor político y social de peso 

en la construcción de una nueva Ley de Medios, y los 21 Puntos 

quedan legitimados como la base de lo que debería contener la nueva 

normativa. Al día siguiente del encuentro con la Presidenta, una 

delegación de la Coalición se reúne con integrantes la Comisión de 

Comunicación de la Cámara de Diputados para entregarle una copia 

de los 21 Puntos Básicos por el Derecho a la Comunicación. Los 

diputados Manuel Baladrón (Presidente de la Comisión) y Claudio 

Morgado reciben de manos de Edgardo Carmona, Juan Manuel 

Rapacioli, Roberto Gómez y Néstor Busso un ejemplar de los mismos. 

Allí se manifiesta una gran coincidencia en que los 21 puntos debían 

ser la base de la nueva ley, y se comunica la propuesta oficial de abrir 

el debate a otros sectores (BUSSO e JAIMES, 2011, p. 27)83. 

 

Concretizando a proposta de diálogo com os diferentes grupos, entre abril e junho 

de 2008, a presidenta Cristina Kirchner recebe na Casa Rosada, sede do governo 

argentino: as duas centrais sindicais (CGT e CTA), em abril; seis associações 

empresariais de meios de comunicação84, também no mês de abril; universidades 

nacionais e locais, em maio; a Confederación Sindical de Trabajadores de Medios de 

Comunicación (COSITMECOS) e a Federación de Productores de Cine, também em 

maio; e as cooperativas de serviços públicos, no final de junho85.  

A partir dali, segundo Segura (2011), a Coalición retoma o protagonismo e 

assume uma estratégia em duas direções complementares. 

Para incidir directamente sobre funcionarios del Poder Ejecutivo e 

legisladores del Congreso de la Nación para participar en la definición 

del proyecto de ley que se estaba redactando; y, por otra parte, para 

incidir en la opinión pública procurando generar consenso acerca de la 

                                                           
83 Cristina Kirchner responde que avançará no tema, iniciando com uma rodada de consultas com os 

diferentes setores relacionados à comunicação audiovisual e que em 60 ou 90 dias enviará o projeto ao 

Congresso. Nesta reunião com a Presidenta, a Coalición  é definitivamente instalada como um importante 

ator político e social na construção de uma nova Lei de Mídia, e os 21 Pontos são legitimados como base 

do que os novos regulamentos devem conter. No dia seguinte à reunião com a Presidenta, uma delegação 

da Coalición encontra-se com os membros da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados para 

lhes dar uma cópia dos 21 puntos. Os deputados Manuel Baladrón (Presidente da Comissão) e Claudio 

Morgado recebem de Edgardo Carmona, Juan Manuel Rapacioli, Roberto Gómez e Néstor Busso uma 

cópia deles. Há uma grande convergência de que os 21 puntos devem ser a base da nova lei, e a proposta 

oficial de abrir o debate para outros setores é comunicada (tradução nossa). 
84 Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina - ADEPA); Asociación de Radios Privadas de la 

Argentina – ARPA; Asociación de Telerradiodifusoras de la Argentina - ATA; Corporación de Entidades 

de Medios de Comunicación Independientes - CEMCI; Asociación de Diarios del Interior de la República 

Argentina -ADIRA; e Asociación de Televisión por Cable de Argentina - ATVC.   
85 Ao mesmo tempo, o Governo indica Gabriel Mariotto, jornalista e professor universitário, como novo 

interventor do COMFER e responsável por coordenar, junto a um grupo de especialistas, a elaboração do 

projeto de lei. 



117 

 

necesidad de modificar la ley de radiodifusión y de hacerlo en la 

dirección planteada por los 21 puntos (SEGURA, 2011, p. 101)86. 

 

Nesse sentido, buscando a ampliação do diálogo com o conjunto da população, a 

Coalición promoveu atividades de debates sobre os 21 puntos e sobre a necessidade de 

alteração da lei de comunicação em diversos territórios do país.  

(...) se multiplican las actividades en todo el país, siendo cada vez más 

los actores sociales que “por abajo” realizan foros, paneles, charlas, 

talleres, sobre los 21 Puntos en todas y cada una de las regiones del 

territorio nacional. En el mes de mayo se impulsan una serie de 

iniciativas políticas locales con el fin de colocar el tema en la agenda 

pública y política. La visión de la Coalición, en este momento, 

indicaba difundir en todos los ámbitos posibles los 21 Puntos, tratando 

de que no se dilatara demasiado la llegada del proyecto de ley al 

Congreso. El tiempo de las organizaciones estaba acelerando el 

proceso, aunque aún las acciones políticas institucionales no iban al 

mismo ritmo (BUSSO e JAIMES, 2011, p. 27)87. 

 

Durante os meses de maio a junho de 2008, as iniciativas de discussão e adesão 

aos 21 puntos extrapolam o controle da Coalición, demonstrando o êxito da estratégia 

de enraizamento do tema na sociedade na medida em que o tema vai se consolidando 

para além do “mundillo de la comunicación”. Como afirmaram Nestor Busso e Diego 

Jaimes, a demanda social das organizações de base começava a “superar las capacidades 

organizativas de la Coalición, que recibía cada día demandas de materiales de 

comunicación, presencia en actividades autogestionadas, e insumos básicos para llevar 

la discusión hasta el último rincón” (2011, p. 28). 

Conforme sistematização feita por Busso e Jaimes (2011), em 2008 foram 

realizadas atividades como fóruns de debates, seminários, mobilizações, rodas de 

conversa, dentre outras atividades, nas seguintes localidades, além da capital Buenos 

Aires: Río Negro, Mar del Plata, Corrientes, Formosa, Salta, Rosario, Luján, Córdoba, 

                                                           
86 Influenciar diretamente os funcionários do Poder Executivo e os legisladores do Congresso Nacional a 

participar da definição do projeto de lei que estava sendo elaborado; e, por outro lado, influenciar a 

opinião pública tentando gerar consenso sobre a necessidade de modificar a lei de radiodifusão, na 

direção proposta pelos 21 puntos (tradução nossa). 
87 (...) multiplicam-se as atividades em todo o país, com cada vez mais atores sociais que, pela base, 

realizam fóruns, painéis, palestras, oficinas sobre os 21 puntos em cada uma das regiões do território 

nacional. No mês de maio, uma série de iniciativas políticas locais é promovida para colocar a questão na 

agenda pública e política. A visão da Coalición, neste momento, indicava espalhar em todas as áreas 

possíveis os 21 puntos, tentando não atrasar muito a chegada do projeto de lei ao Congresso. O tempo das 

organizações estava acelerando o processo, mesmo que as ações políticas institucionais não estivessem 

acompanhando (tradução nossa). 
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Quilmes, Tierra del Fuego, Misiones, La Pampa, Neuquén, Entre Ríos, dentre outras 

províncias. 

Prácticamente en todo el país se realizan actividades de instalación 

pública y debate de los 21 Puntos y de la necesidad de que un 

proyecto de ley reemplace al de la dictadura. Neuquén, la Pampa, 

Entre Ríos, también son sede de estos debates (...) Movimientos 

sociales, organizaciones comunitarias, universidades, sindicatos, 

medios públicos, comunitarios y privados, organizan conjuntamente 

cientos de eventos que convocan a miles de personas. Una multitud de 

militantes, periodistas, docentes, trabajadores y pueblo en general 

discuten activamente las estrategias para que el debate llegue al 

Congreso (BUSSO e JAIMES, 2011, p. 29)88. 

 

É também nesse período que outros dois expressivos segmentos aderem aos 21 

puntos, contribuindo de forma determinante para o conhecimento da proposta pela 

população e para o debate público de ideias: através de uma carta, em março, o 

Episcopado da Argentina manifesta apoio89 e, dias depois, um grupo de intelectuais 

funda o “Espacio Carta Abierta”. 

Criado em março de 2008, o Espacio Carta Abierta, que reúne estudiosos e 

pesquisadores da educação, cultura, comunicação, ciências, artes, dentre outras áreas, se 

autodefine como una “iniciativa ciudadana, plural, democrática, horizontal y 

participativa, que se expresa por medio de su Asamblea y por sus escritos públicos 

conocidos como Cartas Abiertas. Sus reflexiones, debates y elaboraciones sugieren un 

novedoso modo de intervención política”. 

Intitulada “Por una nueva redistribución del espacio de las comunicaciones”, a 

Carta Abierta nº 2, segundo documento público dessa iniciativa de intelectuais, fez uma 

reflexão crítica sobre as comunicações, destacando o seu papel para a democracia. 

                                                           
88 Praticamente em todo o país acontecem atividades de debate dos 21 puntos e a necessidade de um 

projeto de lei para substituir o da ditadura. Neuquén, La Pampa, Entre Ríos, também são sedes desses 

debates (...) Movimentos sociais, organizações comunitárias, universidades, sindicatos, mídia pública, 

comunitária e privada organizam conjuntamente centenas de eventos que reúnem milhares de pessoas. 

Uma multidão de militantes, jornalistas, professores, trabalhadores e pessoas em geral discutem 

ativamente as estratégias para o debate chegar ao Congresso (tradução nossa). 
89 Se por um lado, certamente, a posição da Igreja Católica contribuiu para a ampliação das pessoas 

favoráveis à alteração na lei de comunicação e o engajamento na proposta dos 21 puntos, por outro é 

preciso também uma reflexão crítica sobre o significado desse posicionamento público, avaliando em que 

medida isso interfere no caráter laico do Estado argentino, considerando dois aspectos: a) que já naquele 

período a Igreja Católica possuía entre 70 e 80 frequências de radiodifusão em funcionamento em todo o 

país; e b) que, com a Ley de Medios, a Igreja Católica foi enquadrada como “persona de derecho público 

estatal y no estatal”, junto com universidades nacionais, institutos universitários e Povos Originários, 

tendo, assim, espaço assegurado no espectro de rádio e TV. 
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La sustitución de la vigente Ley de Radiodifusión, anacrónica y 

reaccionaria, establecida por la dictadura militar en 1980, por un 

nuevo marco jurídico acorde con los tiempos y a la institucionalidad 

democrática, es hoy un horizonte tangible, más de lo que nunca fue 

desde diciembre de 1983. Pero la experiencia de los argentinos en 

estos veinticinco años que van de gobiernos constitucionalmente 

elegidos también indica que los proyectos de ley que hoy se están 

escribiendo pueden eventualmente ir a parar al mismo cajón al que 

fueron los treinta y siete proyectos que alcanzaron estado 

parlamentario en este lapso, incluidos dos propuestos por el Poder 

Ejecutivo, empantanados todos ellos entre las presiones corporativas y 

la triste ausencia de decisión política gubernamental (CARTA 

ABIERTA, 2008)90. 

 

Contribuindo para o crescimento da mobilização social e do processo de 

incidência política com vistas à alteração da lei de comunicação, na Carta Abierta nº 2 

foram também apresentadas propostas semelhantes aos princípios contidos nos 21 

puntos: 

- Garantizar el pluralismo, la diversidad y el derecho a la información y la 

comunicación como derecho humano; 

- Poner límites a la concentración, los oligopolios y los monopolios porque 

afectan a la democracia y restringen la libertad de expresión; 

- Establecer claramente el rol del Estado como regulador, árbitro y emisor de 

características públicas y no gubernamentales; 

- Proteger las producciones locales y nacionales como única vía de garantizar la 

multiplicidad de vocês; 

- Adoptar los mecanismos para que el acceso a las señales de radiodifusión no sea 

un derecho meramente declamativo, no sólo por la cantidad de medios que cubran el 

territorio nacional, sino también por el manejo de exclusividades en derechos de 

exhibición de contenidos de evidente interés público y repercusión social; 

- Prever que las organizaciones sociales así como las provincias y las 

universidades tengan participación en las instancias de decisión de las autoridades en la 

                                                           
90 A substituição da atual Lei de Radiodifusão, anacrônica e reacionária, instituída pela ditadura militar 

em 1980, por um novo marco legal de acordo com os tempos e as instituições democráticas, é hoje um 

horizonte tangível, mais do que nunca foi desde dezembro de 1983. Mas a experiência dos argentinos 

nestes vinte e cinco anos de governos constitucionalmente eleitos também indica que os projetos que 

estão sendo redigidos hoje podem acabar na mesma gaveta dos trinta e sete projetos que chegaram ao 

Parlamento neste período, incluídos dois propostos pelo Poder Executivo, todos esbarrados nas pressões 

corporativas e na triste ausência de decisão política governamental (tradução nossa). 
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materia, así como que los mecanismos de asignación sean transparentes y sujetos al 

escrutinio público91. 

No sentido de acompanhar, sistematizar e dar suporte às ações espontâneas, 

subsidiar as novas iniciativas, a exemplo da Carta Abierta, impulsionar os debates, 

continuar com as próprias ações e, ao mesmo tempo, coordenar o processo de incidência 

política, coube à Coalición nesse período promover uma série de medidas, como: o 

redesenho do site institucional na internet; a realização de campanhas de coletas de 

assinatura em apoio aos 21 puntos; a reimpressão, em larga escala, dos materiais 

gráficos explicativos sobre os pontos; a criação de uma nova logomarca da campanha; e 

disponibilização do link da Coalición em centenas de sites de coletivos, associações e 

movimentos de todo o país, visibilizando a adesão às propostas. 

Nessa conjuntura de crescimento das adesões aos 21 puntos, a Coalición, em julho 

ainda de 2008, após uma Assembleia das entidades que a integram, volta à estratégia de 

incidência direta junto ao Executivo e envia uma Carta à Presidenta Cristina Kirchner, 

em que reafirma 

la solicitud de que haga efectivo el compromiso asumido en la 

audiencia que nos concediera el 16 de abril de presentar y dar un 

decisivo impulso a un proyecto de Ley de Servicios de Comunicación 

audiovisual que reemplace la Ley de Radiodifusión de la Dictadura 

Militar. (...) Las organizaciones sociales, sindicatos, universidades, 

pueblos originarios, organismos de derechos humanos que integramos 

la Coalición por una Radiodifusión Democrática, estamos dispuestos a 

apoyar, acompañar, sostener, un proyecto basado en los 21 Puntos por 

el Derecho a la Comunicación (COALICIÓN, 2008, p. 1-2)92. 

 

Entre agosto e outubro de 2008 as atividades relacionadas a uma nova lei de 

comunicações, tanto da Coalición quanto de outros segmentos, seguem crescendo por 

                                                           
91 Garantir o pluralismo, a diversidade e o direito à informação e comunicação como um direito humano; 

Estabelecer limites à concentração, oligopólios e monopólios porque afetam a democracia e restringem a 

liberdade de expressão; Estabelecer claramente o papel do Estado como regulador, árbitro e emissor de 

características públicas e não governamentais; Proteger produções locais e nacionais como única forma de 

garantir a multiplicidade de vozes; Adotar os mecanismos para que o acesso aos sinais de radiodifusão 

não seja um direito meramente declaratório, não só pelo número de meios de comunicação que abrangem 

o território nacional, mas também pela gestão de exclusividades em direitos de exibição de conteúdos de 

interesse público e repercussão social; Proporcionar que as organizações sociais, bem como os estados e 

universidades, participem nos órgãos de decisão das autoridades na matéria, bem como que os 

mecanismos de atribuição sejam transparentes e sujeitos ao controle público (tradução nossa). 
92 O pedido para efetivar o compromisso assumido na audiência que nos concedeu em 16 de abril de 

apresentar e dar um impulso decisivo a um projeto de Lei dos Serviços de Comunicação Audiovisual que 

substitua a Lei de Radiodifusão da Ditadura Militar. (...) As organizações sociais, sindicatos, 

universidades, povos indígenas, organizações de direitos humanos que compõem a Coalición para una 

Radiodifusión Democrática, estamos dispostos a apoiar, acompanhar, sustentar um projeto baseado nos 

21 puntos (tradução nossa). 
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diversos territórios da Argentina, porém quando a Coalición realiza uma nova 

Assembleia, no mês de novembro, o fato do Governo não ter encaminhado ao 

Congresso uma proposta de nova legislação gerou, dentre as entidades, opiniões 

diversas sobre o próximo período. 

Esto provocó miradas, sensaciones y reacciones diversas de parte de 

los integrantes de la Coalición. En algunos casos, mucho pesimismo 

frente a otro año electoral que se avecinaba –en este caso se definirían 

cargos legislativos- y en el marco del cual sería difícil una jugada 

riesgosa como el tratamiento de una norma que afectaba intereses de 

los grandes grupos. Un sentimiento de frustración sobrevolaba el 

ánimo de la Coalición (BUSSO e JAIMES, 2011, p. 31)93. 

 

Esse sentimento de frustração a que se referiram Nestor Busso e Diego Jaimes é o 

que motiva a Coalición a, no início de 2009, discutir a possibilidade de, alterando a 

estratégia adotada até então, elaborar ela própria um projeto de lei, em diálogo com 

parlamentares. Porém, logo em 1 de março essa possibilidade é descartada quando, na 

abertura oficial das sessões legislativas do Congresso Nacional daquele ano, Cristina 

Kirchner anuncia que enviaria o projeto de lei de comunicação. Naquele mesmo mês, no 

dia 18, o Teatro Argentino de La Plata é, então, o local onde acontece a apresentação 

pública do projeto de lei que, de acordo com a presidenta, seria submetido, a partir dali, 

a uma série de consultas públicas por todo o país. Na solenidade, a presidenta ressalta 

que a alteração da lei é “una deuda histórica de la democracia” e deseja que “el 

resultado de esta ley sea que cada uno aprenda a pensar por sí mismo y no como le 

marca una radio o un canal. Esta no es una propuesta de Cristina, no es la propuesta de 

un gobierno o de un partido. Queremos que sea la propuesta de todos los argentinos” 

(Kirchner, 2009). 

A atividade confirmou também o êxito do processo de incidência da Coalición no 

debate público e na posição governamental, visto que, além do reconhecimento do 

trabalho desempanhado pela Coalición nos discursos tanto de Kirchner quanto de 

Gabriel Mariotto, interventor do COMFER, o projeto de lei apresentado incluía já na 

                                                           
93 Isto provocou olhares, sensações e diversas reações por parte dos membros da Coalición. Em alguns 

casos, muito pessimismo em face da proximidade do ano eleitoral – nesta ocasião, eleições para cargos no 

Legislativo – em que seria difícil um movimento arriscado, como o tratamento no Parlamento de uma 

regra que afeta os interesses de grandes grupos. Um sentimento de frustração tomou conta da Coalición 

(tradução nossa). 
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introdução os 21 pontos e a explicação de como cada um dos itens estava contemplado 

na proposta. 

Intituladas Foros Participativos de Consulta Pública, as atividades de debate com 

a população, coordenadas pelo Governo da Argentina, anunciadas no dia 18 de março, 

aconteceram por mais de dois meses em 24 localidades diferentes, reunindo, segundo 

dados oficiais, mais de 10 mil pessoas e recebendo aproximadamente 1200 

contribuições ao projeto. 

 

Quadro 6. Datas e locais dos Foros Participativos 

Local Data 

Resistencia 30 de março 

Posadas 1 de abril 

Buenos Aires (Hall Central de Canal 7) 3 de abril 

Paraná 6 de abril 

Córdoba 8 de abril 

Salta 14 de abril 

Buenos Aires (Confederación General del Trabajo) 15 de abril 

La Plata 16 de abril 

Mar del Plata 17 de abril 

Rosario 20 de abril 

Mendoza 21 de abril 

San Juan 22 de abril 

La Pampa 23 de abril 

Viedma 28 de abril 

Lomes de Zamora 29 de abril 

Neuquén 5 de maio 

Buenos Aires (Universidad de Buenos Aires) 6 de maio 

La Rioja 12 de maio 

Catamarca 13 de maio 

Tucumán 14 de maio 

Corrientes 21 de maio 

Bariloche 26 de maio 
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Jujuy 28 de maio 

Buenos Aires (Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo) 9 de junho 

 

Sobre os Foros Participativos, vale referenciar aqui o trabalho de Guzmán (2012), 

que realizou um estudo com análises qualitativas e quantitativas das discussões 

ocorridas em 22 das 24 edições dos Foros94. 

Uma primeira contribuição do autor diz respeito aos “tipos de atores” que se 

manifestaram nas atividades analisadas, totalizando 512 intervenções, não sendo 

consideradas nesse número as participações de convidados e debatedores previamente 

designados. Importante frisar que a classificação de Guzmán (2012), dos “tipos de 

atores”, foi construída a partir de dois elementos: a inscrição com a qual foram anotados 

na lista de manifestações e as autodescrições enunciadas no momento da intervenção 

(sendo considerada, nos casos em que as definições não coincidem, as feitas na 

intervenção). 

 

Quadro 7. Porcentagem por tipos de atores intervenientes nos Foros 

Tipo de ator Intervenção (%) 

Associações de meios de comunicação 9,18% 

Sindicalistas 8,40% 

Organizações sociais 8,20% 

Cooperativas 7,42% 

Universidades nacionais (professores e pesquisadores) 7,23% 

Associações civis 6,02% 

Rádios comerciais 4,49% 

Cidadãos (sem vínculo com organizações) 4,10% 

Povos Originários 3,12% 

Jornalistas 3,12% 

Universidades nacionais (dirigentes) 3,12% 

Universidades nacionais (agrupamentos sindicais e estudantis) 2,93% 

Associações internacionais 2,34% 

                                                           
94 O trabalho de Guzmán não incluiu apenas os dois primeiros Foros realizados em Buenos Aires, nos 

dias 3 e 15 de abril, respectivamente. 
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Meios de comunicação universitários 2,15% 

Rádios comunitárias 2,15% 

Partidos políticos 1,95% 

Empresas 1,76% 

Associação de profissionais de comunicação 1,76% 

Universidades nacionais (estudantes, não dirigentes das entidades) 1,76% 

Funcionários nacionais 1,56% 

Funcionários provinciais 1,56% 

Funcionários municipais 1,56% 

Parlamentares nacionais 1,37% 

Meios públicos de comunicação 1,37% 

Representantes de emissoras de TV 1,37% 

Parlamentares provinciais 1,17% 

Diretores de jornais impressos 0,98% 

Associações empresariais de TV a cabo 0,78% 

Bibliotecas populares 0,78% 

Ex-funcionários públicos 0,78% 

Universidades nacionais (graduados) 0,59% 

Associações de pequenas e médias empresas 0,39% 

Parlamentos municipais 0,39% 

Estudantes secundaristas 0,39% 

Médicos (sem vinculação com entidade) 0,39% 

Terciários (alunos) 0,39% 

Terciários (docentes) 0,39% 

Terciários (autoridades) 0,39% 

Associações empresariais de Tecnologia da Informação 0,20% 

Assessores de parlamentares nacionais 0,20% 

Universidades privadas (autoridades) 0,20% 

Universidades privadas (estudantes) 0,20% 

Universidades provinciais (autoridades) 0,20% 

Advogados (sem vinculação com entidade) 0,20% 

Atores e atrizes (sem vinculação com entidade) 0,20% 
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Cineastas (sem vinculação com entidade) 0,20% 

Dramaturgos (sem vinculação com entidade) 0,20% 

Professores (sem vinculação com entidade) 0,20% 

Psicólogos (sem vinculação com entidade) 0,20% 

Fonte: Guzmán (2012) 

 

Um dado interessante a observar na tabela é a diversidade de segmentos que 

participaram e se manifestaram nos Foros – 49 “tipos de atores” – demonstrando que o 

interesse sobre uma nova legislação para o setor das comunicações claramente foi 

ampliado a partir do processo de mobilização em torno dos 21 pontos, ainda em 2004. 

Vale destacar também o fato de nenhum segmento ter sido responsável por mais de 10% 

das intervenções, sinalizando, portanto, uma heterogeneidade não apenas de presença, 

mas, essencialmente, de intervenção e contribuições ao debate. 

Outro indicador analisado por Guzmán (2012) diz respeito às posições 

manifestadas frente ao projeto, sendo a maioria expressiva favorável. 

 

Quadro 8. Posição sobre o projeto dos atores intervenientes nos Foros 

 Quantidade Percentual 

A favor do projeto 399 77,9% 

A favor do projeto, mas com dúvidas 83 16,2% 

Contra o projeto 13 2,5% 

Contra o projeto, mas com dúvidas 10 2% 

Sem posição clara 7 1,4% 

Total 512 100% 

Fonte: Guzmán (2012) 

Os números da tabela acima levam a reflexões próprias das discussões sobre a 

democracia participativa e sobre as instâncias institucionais promovidas com o objetivo 

da participação social: pode-se afirmar que a posição majoritária expressa nos Foros é 

também majoritária no conjunto da sociedade? Os Foros se constituíram como espaços 

de discussão prévia sobre o setor da comunicação ou mais de validação da proposta? 

Essas e outras são questões importantes, mas que este trabalho não tem pretensão de 

aprofundar, visto que seriam necessárias análises, por exemplo, sobre divulgação das 

atividades, horário de realização, acessibilidade, dentre outras. De todo modo, 
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considera-se aqui positiva a experiência dos Foros, especialmente por três motivos: o 

caráter de proporcionar uma discussão descentralizada oriunda do Poder Executivo; a 

quantidade de locais em que foram realizados; e a diversidade do público participante. 

Finalizado o processo de discussão nos Foros, da qual também participou, a 

Coalición retoma no mês de junho a estratégia de incidência junto ao Legislativo. Dessa 

vez, porém, as entidades da Coalición apresentam não os 21 pontos, mas 21 aportes ao 

projeto de lei em discussão. As contribuições da Coalición foram das mais variadas 

(inclusão, alteração, supressão) e sobre diversos temas, sendo algumas as destacadas 

abaixo:  

- Reserva de frequência para Povos Originários, sendo uma de radiodifusão 

sonora e de uma de TV aberta por território (item 6);  

- Redução de dez para quatro, em todo o país, e de três para dois, em nível local, 

do máximo de licenças permitidas para um mesmo operador (item 14); 

- Proibição da veiculação de publicidade dirigida a crianças menores de 13 anos 

(item 15); 

- Obrigatoriedade de informação, na Tabela de Acesso Público a ser exigida de 

cada meio de comunicação, sobre a forma e fontes de financiamento, com a nominata 

dos anunciantes, incluindo os valores faturados nos meses anteriores, além de 

divulgação pública e atualizada na internet (item 15); 

- Destinação de 17% do Fundo de Fomento para financiamento de projetos 

especiais de serviços de comunicação audiovisual em zonas de fronteira ou com 

necessidades especiais ou ainda os organizados por microempresas, 

microempreendedores, organizações sociais e povos originários (item 20). 

Em finais de junho, o bloco político liderado de sustentação ao governo de 

Cristina Kirchner foi derrotado nas eleições legislativas e, com isso, a oposição 

parlamentar ao seu mandato ficou fortalecida. 

Muchos vaticinan el principio del fin del “proceso kirchnerista”, 

aunque una serie de medidas de fuerte contenido popular irían en el 

sentido exactamente contrario, entre las cuales la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual estaría a la cabeza. La oposición toma 

cuerpo y comienza a sentirse con la capacidad de frenar cualquier 

iniciativa gubernamental aprovechando su alianza con los medios 

hegemónicos (BUSSO e JAIMES, 2011, p. 33)95. 

                                                           
95 Muitos preveem o início do fim do "processo Kirchnerista", embora uma série de medidas de forte 

conteúdo popular apontasse exatamente na direção oposta, entre as quais a Lei de Serviços de 

Comunicação Audiovisual estaria na liderança. A oposição toma forma e começa a perceber sua 
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Com este novo cenário político, novamente é retomada, no interior da Coalición, 

a discussão sobre a possibilidade de apresentação de um projeto próprio das entidades. 

Porém, a possibilidade mais uma vez é descartada de imediato, quando, em 27 de agosto 

de 2009, Cristina Kirchner assina e envia ao Congresso o Projeto de Lei de Serviços de 

Comunicação Audiovisual. 

Em discurso no Salón de las Mujeres¸ exatos cinco anos após o lançamento 

público dos 21 puntos, a presidenta destacou o papel determinante da Coalición para 

aquele momento, demarcou a necessidade de superação de uma legislação elaborada na 

Ditadura Militar e ressaltou a importância de garantia do pluralismo e da diversidade 

nos meios de comunicação. 

(...) No es casualidad tampoco que hayamos elegido este día, Día de la 

Radiofonía y además el 5º aniversario de la constitución de la 

coalición democrática que precisamente fue el conjunto de 

organizaciones no gubernamentales que impulsó una nueva ley de 

medios que sustituyera a la dictadura. A ellos muchas gracias por 

haber tenido la férrea voluntad durante tanto tiempo. Es de ellos, es de 

ustedes, es de todos los que queremos vivir en una Argentina más 

democrática y más plural, este proyecto. No es de este Gobierno, no es 

de un partido político; es de la sociedad, es también en nombre de los 

118 periodistas detenidos desaparecidos durante la dictadura, que con 

su vida dieron testimonio de lo que es el verdadero ejercicio de la 

libertad de prensa (...) Esta ley busca consagrar esa pluralidad, estos 

principios de que todos puedan ser escuchados, que la voz de todos y 

de todas pueda ser escuchada, la de los que nos gustan y la de los que 

no nos gustan; la de los que nos conviene y la de los que no nos 

convienen a cada uno de nosotros (KIRCHNER, 2009-1)96. 

 

No mesmo dia 27, a Coalición articula todas as estratégias adotadas até então: 

mobilização social, incidência junto ao Legislativo e diálogo com a população por meio 

de documento público. Essas estratégias são materializadas por um Ato Público pelas 

                                                                                                                                                                          
capacidade de parar qualquer iniciativa governamental aproveitando sua aliança com a mídia hegemônica 

(tradução nossa). 
96 (...) Não é por acaso que escolhemos este dia, Dia do Rádio, e também o 5º aniversário da constituição 

da Coalición Democrática, que foi justamente o conjunto de organizações não-governamentais que 

impulsionou as discussões para uma nova lei de mídia em substituição à lei da ditadura. Muito obrigado 

por terem mantido a vontade por tanto tempo. É deles, é de vocês, pertence a todos nós que queremos 

viver em uma Argentina mais democrática e pluralista, este projeto. Não é deste governo, não é de partido 

político. É a sociedade, é também em nome dos 118 jornalistas detidos e desaparecidos durante a 

ditadura, que com sua vida testemunharam o verdadeiro exercício da liberdade de imprensa (...) Esta lei 

visa consagrar essa pluralidade, estes princípios de que todos podem ser ouvidos, que a voz de todos e de 

todas possa ser ouvida, daquelas de que gostamos e das que não gostamos; o que nos convém e o que não 

convém a cada um de nós (tradução nossa). 
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ruas de Buenos Aires até a porta do Congreso de La Nación, reuniões com Deputados e 

uma carta de celebração pelo envio do projeto de lei. 

Una caravana de carrozas con consignas de la Coalición encabezó 

uma multitudinaria marcha que unió las diez cuadras entre la sede del 

Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación. La Coalición llevó 

simbólicamente el proyecto firmado por la Presidenta al Congreso 

porque consideró que ese era su proyecto. Las radios comunitarias, los 

sindicatos, los movimientos sociales, los estudiantes de comunicación, 

los docentes, los religiosos, todos, todas, caminaron juntos con 

inmensa alegría por la concreción de una idea que había comenzado 

cinco años antes con unos diez o quince militantes sentados alrededor 

de una mesa. Ahora el último tramo de esta historia debería darse en el 

parlamento. Al llegar frente al edificio del Congreso hicimos un acto 

improvisando un escenario sobre un camión. Salieron varios diputados 

que se mostraban sorprendidos por una masiva movilización popular 

llevando un proyecto de Ley al Congreso. Luego del acto, una 

delegación de la Coalición se reunió con autoridades de la Cámara de 

Diputados solicitando un rápido trámite parlamentário. A partir del 27 

de agosto se inicia un proceso de incidencia política de las 

organizaciones de la Coalición y sus aliados en el seno mismo del 

Congreso Nacional. Reuniones y espacios de acercamiento se suceden 

día tras día, con todos los bloques de diputados y senadores (BUSSO e 

JAIMES, 2011, p. 33)97. 

 

Com o título “Vamos por la nueva ley”, a Carta da Coalición reivindicava o a 

importância do processo de mobilização social para incluir a alteração da lei de 

comunicação na agenda pública e reafirmava o empenho para a aprovação do projeto de 

lei encaminhado ao Congresso. 

A cinco años de la presentación de los 21 puntos, la Coalición por una 

radiodifusión democrática se enorgullece de haber sido partícipe 

necesario del proceso de elaboración del Proyecto de Ley; surgido 

desde las organizaciones libres del pueblo, reconocido en el mundo 

como modelo para la elaboración de normas (...) Ratificamos el estado 

de movilización y vigilia permanente hasta que este proyecto se 

apruebe, porque entendemos que sería inconcebible conmemorar el 

                                                           
97 Uma caravana de carros alegóricos com materiais da Coalición liderou uma marcha que cobriu os dez 

quarteirões entre a sede do Poder Executivo e o Congresso Nacional. A Coalición levou simbolicamente 

o projeto assinado pela Presidente ao Congresso porque considerou que era o seu projeto. Rádios 

comunitárias, sindicatos, movimentos sociais, estudantes de comunicação, professores, religiosos, todos, 

todos, caminharam juntos com imensa alegria para a realização de uma ideia que havia começado cinco 

anos antes, com cerca de dez ou quinze militantes reunidos em torno de uma mesa. Agora, a última trama 

desta história deve se dar no Parlamento. Quando chegamos em frente ao prédio do Congresso, fizemos 

um ato improvisando um palco em um caminhão. Surgiram vários deputados que ficaram surpresos com 

uma massiva mobilização popular levando um projeto de lei ao Congresso. Após a cerimônia, uma 

delegação da Coalición reuniu-se com autoridades da Câmara dos Deputados, solicitando rápido trâmite 

parlamentar. A partir de 27 de agosto, começa um processo de defesa política das organizações da 

Coalición e seus aliados no Congresso Nacional. Reuniões e espaços para reaproximação acontecem dia 

após dia, com todos os blocos de deputados e senadores (tradução nossa). 
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Bicentenario sin una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 

que profundice la democracia (COALICIÓN, 2009-1)98. 

 

Com o projeto recebido pelo Congresso Nacional, a Comissão de Comunicação e 

Informática da Câmara dos Deputados, em acordo com as Comissões de Liberdade de 

Expressão e de Orçamento e Finanças, promoveu quatro Audiências Públicas, entre os 

dias 8 e 11 de setembro. 

Allí la Coalición tiene una fuerte presencia y la mayoría de los 

expositores hace mención a los “21 Puntos”. Se busca acercar 

ponentes y se logra la presencia de figuras destacadas como Estela de 

Carlotto, Hebe de Bonafini, Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Yasky, 

Victor Hugo Morales, decanos y rectores de universidades y hasta el 

Obispo Agustín Radrizzani en representación de la Conferencia 

Episcopal de la Iglesia Católica. En el diálogo promovido por la 

Coalición, mientras tanto, se van acercando posiciones con algunos 

sectores de la oposición, con voluntad de construir y aportar mejoras, 

sobre todo con aquellas fuerzas políticas que veían de buen modo la 

derogación de la ley dictatorial. Con otros, esta tarea sería por demás 

dificultosa, ya que se encontraban en un “oposicionismo” que se 

negaba al debate, bajo la batuta de los grupos concentrados (BUSSO e 

JAIMES, 2011, p. 33-34)99. 

 

Durante as Audiências, conforme relatório oficial das Comissões envolvidas, 277 

contribuições por escrito foram apresentadas, por diversos segmentos da sociedade 

(associações civis, organizações da área da comunicação, empresários do setor, 

universidades, pesquisadores, grupos comunitários, etc.), sendo variadas também os 

tipos de contribuição, desde manifestações generalistas sobre a importância da 

diversidade até propostas objetivas de alteração de pontos do projeto de lei. 

Importa frisar também que tanto a Coalición quanto parlamentares da Câmara dos 

Deputados denunciaram a ausência coordenada de setores da oposição que não 

participaram das Audiências Públicas. Outra parte da oposição, que participou dos 

                                                           
98 Cinco anos após a apresentação dos 21 puntos, a Coalición por una Radiodifusión Democrática se 

orgulha de ter sido um participante necessário no processo de redação do projeto de lei surgido das 

organizações livres do povo, reconhecido no mundo como modelo para a elaboração de marcos legais (...) 

Ratificamos o estado de mobilização e vigília permanente até que este projeto seja aprovado, porque 

entendemos que seria inconcebível comemorar o Bicentenário sem uma Lei de Serviços de Comunicação 

Audiovisual que aprofunda a democracia (tradução nossa). 
99 Lá a Coalición tem forte presença e a maioria dos expositores faz referência aos 21 puntos. Propõe-se 

palestrantes e consegue-se a presença de figuras destacadas como Estela de Carlotto, Hebe de Bonafini, 

Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Yasky, Victor Hugo Morales, reitores de universidades e até mesmo Dom 

Agustín Radrizzani, em nome da Conferência Episcopal da Igreja Católica. No diálogo promovido pela 

Coalición, enquanto isso, posições vão sendo acertadas com membros da oposição, com a vontade de 

construir e fazer melhorias, especialmente com aquelas forças políticas que viam de uma maneira boa a 

revogação da lei ditatorial. Com outros, essa tarefa seria muito difícil, já que eles estavam em uma 

"oposição" que se recusava a debater, sob a tutela dos grupos concentrados (tradução nossa). 
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espaços de debate, levantou a hipótese de que o Governo visava, com a referida lei, 

privilegiar as empresas telefônicas em detrimento do setor radiodifusor. Essa hipótese 

foi descartada numa coletiva de imprensa, em 14 de setembro, quando a Presidenta 

anunciou a retirada do projeto da possibilidade de que as empresas telefônicas fossem 

prestadoras de serviços de comunicação audiovisual. 

Ainda assim, e após os debates das Audiências Públicas, em que são sugeridas 

mais de 100 modificações, o Projeto de Lei seguiu para votação na Câmara dos 

Deputados, no dia 16 de setembro, quando 27 parlamentares de oposição anunciaram ao 

microfone, em sequência, a saída da sessão100. Como representante deste bloco, o 

deputado Adrián Pérez apresentou uma moção de ordem sugerindo que o projeto não 

fosse votado. 

Señor presidente: voy a formular una moción de orden porque nadie 

puede desconocer el hecho vergonzoso por cierto que nos tocó vivir 

en el día de ayer. (Manifestaciones en las bancas.) Estamos ante el 

tratamiento de una ley muy importante… (Manifestaciones en las 

bancas.) …y que debería tener, como objetivo para todos, garantizar 

la libertad de expresión, la pluralidade de medios… (Manifestaciones 

en las bancas.) (...) Por lo tanto, como cualquier política de Estado 

requiere una discusión profunda, seria, razonable, sensata. Nadie 

puede desconocer esta situación y por eso estoy requiriendo que 

realicemos um tratamiento sensato de la ley de medios. En esse 

sentido, como todavía no ha existido un real debate de esta iniciativa, 

voy a solicitar que vuelva a comisión. La moción concreta es que esta 

norma vuelva a comisión para que podamos iniciar un debate que 

hasta ahora no ha existido. (Manifestaciones en las bancas.) (HCDN, 

2009, p. 6)101. 

 

Colocada em votação, a questão de ordem foi rejeitada, iniciando uma sessão que 

teve mais de 13 horas de discussão e, ao final, a aprovação do projeto, com 147 votos 

favoráveis, três contrários e três abstenções, e cerca de 200 alterações em relação à 

proposta original enviada pelo Executivo. 

Los temas más cuestionados al proyecto y objeto de cambios para el 

dictamen de mayoría fueron las características y composición de la 

                                                           
100 O relatório oficial da Câmara dos Deputados (2009) demonstra que 27 parlamentares manifestaram a 

saída pelo microfone, mas o totsl de deputados que se ausentou e não participou da votação foi 104. 
101 Sr. Presidente, vou formular uma questão de ordem porque ninguém pode ignorar o fato vergonhoso 

de que tivemos que viver ontem. (Manifestações na plateia.) Estamos enfrentando o tratamento de uma lei 

muito importante... (Manifestação na plateia.)... e que deveria ter, como objetivo para todos, garantir a 

liberdade de expressão, a pluralidade da mídia ... (Manifestações na plateia.) (...) Portanto, como qualquer 

política de estado, requer uma discussão profunda, séria, razoável e sensata. Ninguém pode ignorar esta 

situação e é por isso que estou solicitando que façamos um tratamento sensato da lei de mídia. Nesse 

sentido, como ainda não houve um debate real sobre essa iniciativa, solicitarei que ela retorne à comissão. 

A moção concreta é que essa norma retorne à comissão para que possamos iniciar um debate que até 

agora não existiu. (Manifestações na plateia) (tradução nossa). 
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autoridad de aplicación, los limites al ingreso de las telefónicas al 

negocio de los medios de comunicación (ya anunciado por la 

Presidenta) y el plazo de revisión de las licencias. El dictamen de 

mayoría, que recibió el apoyo de 57 legisladores, incluyó 

transformaciones en 101 de los 157 artículos del proyecto de ley, 

siendo algunos de forma y otros de fondo (...) Así, aproximadamente 

200 modificaciones sufrió el proyecto para incluir las propuestas de la 

oposición de la centro izquierda y conseguir con ello su respaldo 

(PIETRO, 2016, p. 137)102. 

 

Poucos dias depois, em 21 de setembro, o Projeto de Lei chega ao Senado, onde 

também é submetido a Audiências Públicas, organizadas por quatro Comissões: 

Sistemas e Meios de Comunicação; Orçamento e Finanças; Assuntos Constitucionais e 

Indústria e Comércio. 

En el Senado - a diferencia de Diputados- la oposición participa del 

debate e intenta argumentar. Se habían dado cuenta que la cuestión era 

en serio y no una “amenaza del Gobierno al grupo Clarín” como 

habían señalado algunas diputadas poco tiempo antes. Por allí pasan 

rectores de Universidades Nacionales, Gobernadores, dirigentes 

sindicales, expertos en Derecho y en Comunicación y representantes 

empresarios. Cuatro días de largas audiencias después de la cuales las 

comisiones firman un dictamen favorable por la mayoría y otro 

dictamen proponiendo modificaciones en minoria (BUSSO e 

JAIMES, 2011, p. 34)103. 

 

Passados mais de cinco anos desde a elaboração dos 21 puntos e um ano e meio 

após o anúncio de Cristina Kirchner de que enviaria um projeto de lei com este fim para 

o Congresso, foi aprovado no Senado, às três da madrugada do dia 10 de outubro de 

2009, após uma sessão com mais de 17 horas de duração, o projeto que põe fim ao 

marco normativo do regime militar, com 44 votos favoráveis e 24 contrários104. No 

mesmo dia, a lei é promulgada por Kirchner e publicada no Boletín Oficial com o 

número 26.552, formalmente intitulada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

                                                           
102 Os temas mais questionados no projeto e sujeitos a mudanças na opinião da maioria foram as 

características e a composição da autoridade de execução, os limites à entrada de empresas de telefonia no 

negócio de mídia (já anunciado pela Presidenta) e o prazo final de revisão de licenças. A opinião 

majoritária, apoiada por 57 legisladores, incluiu transformações em 101 dos 157 artigos do projeto de lei, 

alguns em forma e outros em substância (...) Assim, aproximadamente 200 modificações foram feitas no 

projeto para incluir propostas da oposição de centro-esquerda e, com isso, conseguir o seu apoio (tradução 

nossa). 
103 No Senado – diferente da Câmara dos Deputados - a oposição participa do debate e tenta argumentar. 

Eles perceberam que a questão era séria e não uma "ameaça do governo para o grupo Clarín", como 

alguns deputados apontaram pouco antes. Lá vão reitores de Universidades Nacionais, Governadores, 

líderes sindicais, especialistas em Direito e Comunicação e representantes empresariais. Quatro dias de 

longas audiências, após as quais as comissões assinam um parecer favorável da maioria e outra opinião, 

propondo modificações, da minoria (tradução nossa). 
104 Conforme relatório oficial do Senado (2009), 4 senadores não participaram da Sessão que aprovou a 

LSCA: Norberto Massoni, Carlos Menem, Emilio Alberto Rached e Roberto Daniel Urquia. 
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A análise do processo de discussão em torno da alteração da legislação no setor 

das comunicações na Argentina evidencia que a incidência da sociedade civil, com 

protagonismo da Coalición por una Radiodifusión Democrática, foi realizada a partir de 

estratégias complementares, como: 

- Pactuação de unidade e encaminhamento de propostas apenas por consenso entre 

entidades organizadas da sociedade civil; 

- Ampliação da proposta para além de segmentos previamente interessados por 

afinidade direta com o tema em questão; 

- Diálogo com a população, de modo a inserir o tema na agenda pública de 

debates no país; 

- Mobilização social, levando a proposta aos diversos ambientes da sociedade; 

- Presença constante e diálogo permanente com integrantes do Executivo e do 

Legislativo. 

Podemos arriesgar como conclusión que una combinación inteligente 

de tres elementos: capacidad técnica, movilización social y decisión 

política, fue la principal razón del triunfo de esta nueva Ley de 

Medios (...) Las protagonistas fueron las voces públicas, las cartas 

abiertas, los documentos, los debates, los foros en todo el país, las 

calles y las plazas como escenarios de la democracia. Predominaron 

los actores sociales que actúan día a día en lo público, de los que se 

conocen sus rostros, sus nombres, aunque no sean noticia para los 

grandes medios. Ganó una novedosa experiencia cultural y política de 

democracia participativa de base popular, esa que sitúa en cada 

ciudadano y su voz el valor de la política y de las decisiones que 

afectan a las mayorías (BUSSO e JAIMES, 2011, p. 35-36)105. 

 

Importa ressaltar que nenhuma das estratégias acima foi hiperdimensionada pela 

experiência argentina, da mesma forma como nenhuma foi negligenciada, mas foram 

todas articuladas entre si, com prioridade para uma ou outra a partir do momento 

político e da necessidade imposta pela conjuntura. Vale destacar também que em todo o 

processo a Coalición produziu documentos, de caráter público, expressando as suas 

posições, tanto sobre a necessidade de uma nova lei quanto sobre aspectos da conjuntura 

política. 

                                                           
105 Podemos concluir que uma combinação inteligente de três elementos: capacidade técnica, mobilização 

social e decisão política, foi a principal razão para o triunfo desta nova Lei de Mídia (...) Os protagonistas 

foram as vozes públicas, as cartas abertas, os documentos, debates, fóruns em todo o país, ruas e praças 

como cenários para a democracia. Atores sociais predominantes que atuam dia a dia no público, os quais 

conhecemos seus rostos, seus nomes, embora não sejam notícia para a grande mídia. Venceu uma nova 

experiência cultural e política de democracia participativa baseada na opinião popular, que coloca em 

cada cidadão e sua voz o valor da política e as decisões que afetam as maiorias (tradução nossa). 
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Outras duas importantes questões, de acordo com Córdoba (2011), que 

favoreceram a incidência da Coalición foram o fato de diversas entidades já terem um 

acúmulo de ações políticas e judiciais relacionadas ao setor da comunicação, o que 

permitiu uma análise das possibilidades e limites; e o reconhecimento sobre a 

importância de participação em debates internacionais, como a Conferência Mundial de 

Sociedade da Informação e o Fórum Social Mundial, o que permitiu a ampliação do que 

estava ocorrendo na Argentina para outros países. 
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4. POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL: A 

EXPERIÊNCIA DO EQUADOR 

No presente capítulo, é analisado o processo de participação e incidência da 

sociedade civil equatoriana em políticas de comunicação, em dois momentos diferentes, 

mas complementares: a elaboração da atual Constituição do país, aprovada em 2008, e a 

discussão da Ley Orgánica de Comunicación (LOC), aprovada em 2013. No caso do 

Equador, a análise nesta tese terá uma especificidade, visto que três redes de articulação 

são aqui tratadas: o Foro Ecuatoriano de la Comunicación, o Colectivo Ciudadano por 

los Derechos de Comunicación e os Autoconvocados por la Ley de Comunicación. 

De acordo com documento da UNESCO (2011), antes da aprovação da LOC, oito 

grupos de comunicação concentravam a propriedade dos meios de comunicação no país, 

a partir de dados levantados pela Comisión de Auditoría de Frecuencias de Radio y 

Televisión (que também será apontada nesta tese): Grupo Eljuri, Grupo Isaías, Grupo 

Vivanco, Grupo Egas, Grupo Alvarado, Grupo Mantilla, Grupo Pérez y Grupo 

Martínez. 

La concentración de medios en el Ecuador fue la norma durante 

décadas y los grupos financieros que se encontraban detrás de ellos los 

empleaban para canalizar sus disputas, algo que por lo general pasaba 

con los medios en manos de la banca. Esta se pudiera decir que era 

quien mayor relación tenía con la propiedad de medios, lo que lleva a 

comprender el por qué en la Constitución de 2008 uno de los artículos 

más polémicos tenía relación con la prohibición explícita de que los 

bancos sean propietarios de medios (ALEXANDRA, 2015, p. 60)106. 

 

O caráter concentrador dos meios de comunicação no Equador já havia sido 

tratado também por Sanmartín (2009), que demonstrou, por meio de pesquisa 

documental, como a articulação entre os poderes político e econômico controlou, em 

todas as fases da história, os meios de comunicação radiais, televisivos e impressos do 

país, numa realidade semelhante a outros países. 

En el Ecuador el mapa de medios de comunicación no es diferente al 

proceso de concentración de medios que han tenido muchos países en 

el mundo. Los canales que tienen cobertura nacional han sido de 

carácter privado y han pertenecido a grupos familiares, algunos 

                                                           
106 A concentração de mídia no Equador foi a norma por décadas e os grupos financeiros que estavam por 

trás deles os usaram para canalizar suas disputas, algo que normalmente acontecia com a mídia nas mãos 

dos bancos. Pode-se dizer que esse é o que teve mais relacionamento com a propriedade da mídia, o que 

leva a uma compreensão do motivo pelo qual, na Constituição de 2008, um dos artigos mais controversos 

estava relacionado à proibição explícita de que banqueiros fossem proprietários de meios de comunicação 

(tradução nossa). 
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relacionados con la banca y otros con poder político y económico que 

han utilizado a las empresas informativas como cajas de resonancia 

con discursos de acuerdo a los intereses y a la lógica del sistema, 

favorecendo a un conjunto reducido de personas (SANMARTÍN, 

2009, p. 123)107. 

 

Neste sentido, vale destacar que a LOC se propõe a superar o enfoque tecno-

comercial das legislações anteriores e, a partir da garantia de direitos à população, 

conforme estabelecido na Constituição de 2008, tem dentre os seus objetivos o 

rompimento da concentração e da monopolização das frequências de rádio e TV sob o 

domínio do setor privado, além da presença da sociedade na produção e difusão de 

conteúdos. 

La Ley de Comunicación ha tenido avances en materia de respeto e 

inclusión. El objetivo era que los habitantes ecuatorianos tengan más 

espacios para participar en producción nacional y en la concesión 

equitativa de licencias. Pero esto solo se logrará, en la lógica aplicada, 

con la construcción de audiencias y un cambio en el comportamiento 

cultural y en los hábitos de consumo cultural e ideológico de la 

población (ALEXANDRA, 2015, p. 77)108. 

 

Fruto de um processo iniciado ainda na discussão pública sobre a alteração 

constitucional, quando um capítulo exclusivamente sobre a Comunicação foi incluído 

na Carta Magna, a Ley Orgánica de Comunicación demarcou a comunicação como um 

serviço público e garantiu mecanismos de promoção da diversidade na propriedade dos 

meios. 

Porém, antes de tratar no detalhe sobre aspectos da LOC e de analisar a 

participação e incidência da sociedade civil, este capítulo tem início, no tópico 4.1, com 

uma breve história do setor de comunicações no Equador, tanto do ponto de vista do 

mercado quanto das legislações correspondentes, desde a década de 1920, quando 

aconteceram as primeiras experiências de radioaficionados e foi inaugurado o rádio no 

país; o crescimento do meio nos anos 1930 e 1940; a consolidação comercial na década 

seguinte; o começo das transmissões televisivas e a sua expansão nos anos 1960 e 1970; 

                                                           
107 No Equador, o cenário da mídia não é diferente do processo de concentração midiática que muitos 

países do mundo tiveram. Os canais que possuem cobertura nacional são privados e pertencem a grupos 

familiares, alguns relacionados à atividade bancária e outros com poder político e econômico que 

utilizaram as empresas de informação como “caixas de ressonância” com discursos de acordo com seus 

interesses e com a lógica do sistema, favorecendo um pequeno grupo de pessoas (tradução nossa). 
108 A Lei da Comunicação progrediu em termos de respeito e inclusão. O objetivo era que os habitantes 

equatorianos tivessem mais espaços para participar da produção nacional e na concessão equitativa de 

licenças. Mas isso só será alcançado, concretamente, com a construção de audiências e uma mudança de 

comportamento cultural e hábitos de consumo cultural e ideológico da população (tradução nossa). 
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o período de ditadura militar e os anos 1980, marcados pela censura aos opositores e 

pelo beneficiamento dos grupos privados aliados; as medidas privatizadoras e de 

confirmação dos graus elevados de concentração na década de 1990 e início do século 

XXI; e as primeiras medidas do governo de Rafael Correa relacionadas à criação de 

meios de comunicação estatais. 

Em seguida, no tópico 4.2, é apresentada de forma sintética a LOC, com destaque 

para pontos específicos da lei, como: o Sistema de Comunicación Social; as limitações 

aos monopólios e oligopólios; a reserva de frequências para os meios públicos, privados 

e comunitários; as instâncias de controle social e as cotas de programação e produção 

nacional e independente. 

A seção 4.3, por fim, trata detalhadamente da atuação do Foro Ecuatoriano de la 

Comunicación, o Colectivo Ciudadano por los Derechos de Comunicación e os 

Autoconvocados por la Ley de Comunicación na incidência nos debates públicos e 

também no âmbito do Legislativo tanto na construção do capítulo da Comunicação no 

texto constitucional quanto na Ley Orgánica que regula o setor desde 2013. 

 

4.1 Breve história das comunicações no Equador: meios eletrônicos e legislações 

Os primeiros movimentos relacionados à atividade radiofônica no Equador, de 

acordo com Cabrera (2011), tiveram início na década de 1920, a partir especialmente de 

experimentações feitas por radioaficionados, com o El Guayaquil Radio Club, fundado 

em 9 de maio de 1923 como a primeira iniciativa coletiva nesse sentido. 

En Ecuador como en muchos países de principio de siglo, no 

disponían de la tecnología de avanzada de esa época y lo poco que se 

sabía era gracias a unos pocos entusiastas de esta nueva fuerma de 

comunicarse, las notícias técnicas llegaban en revistas o libros que 

leían unos pocos privilegiados (...) En efecto para el Ecuador de 1923, 

la "Telegrafía sin hilos" era todavía una novedad, aunque ya estaba en 

uso desde comienzos del siglo en estaciones costeras y barcos en alta 

mar. Desde que el Club fue fundado, sus socios se dedicaron a la 

experimentación y fomento de la radio, siendo algunos de sus socios 

el núcleo de técnicos que fueron también pioneros de la radiodifusión 

en el país (CABRERA, 2011, p. 9-10)109. 

 

                                                           
109 No Equador, como em muitos países no início do século, não havia tecnologia avançada na época e o 

pouco conhecido era graças a alguns entusiastas desta nova maneira de se comunicar, as informações 

técnicas chegavam em revistas ou livros lidos por uns poucos privilegiados (...) Em verdade, para o 

Equador em 1923, a "Telegrafia Sem Fio" ainda era uma novidade, embora já estivesse em uso desde o 

início do século nas estações costeiras e navios em alto mar. Desde a fundação do Clube, seus membros 

dedicaram-se à experimentação e promoção de rádio, sendo alguns de seus sócios do núcleo de técnicos 

que também foram pioneiros da radiodifusão no país (tradução nossa). 
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Também ressaltando o papel dos radioaficionados para a base da radiodifusão no 

Equador, Romero (2014) destaca a importância da Radio París, também instalada em 

Guayaquil, em 1926, com programações sem sequências pré-definidas, transmitidas nos 

períodos da tarde e noite. 

Su centro de operación estuvo ubicado en el barrio Las Peñas de 

Guayaquil. El fundador y propietario fue Francisco Andrade Arbaiza. 

Radio París contaba con un modesto transmisor fabricado por  el 

mismo Francisco Andrade, durante el día presentaba muchas 

interrupciones creadas por las interferencias que se originaban dada la 

precariedad de la energía eléctrica. La programación se hacía 

preferentemente en horas de la tarde y noche. Eran pocas las horas que 

se transmitía a la semana y no había continuidad ni secuencia en sus 

programas; pero era todo un acontecimiento para quienes contaban 

con los receptores de radio (ROMERO, 2014, p. 1)110. 

 

Também sem se constituir como uma emissora de rádio propriamente dita, à 

época, vale citar o caso da Radiodifusora Nacional, criada em 1929, em Quito, de 

propriedade do Estado. Segundo Romero (2014), entre 1935 e 1940, a Nacional 

funcionava apenas para transmissão de eventos, quando, a partir de então, se 

institucionalizou como órgão de comunicação do governo, funcionando até os dias 

atuais, como Radio Pública de Ecuador. 

Após alguns anos de experiências por radioaficionados, o marco da radiodifusão 

no Equador tem início com a Radio El Prado, na cidade de Riobamba, primeira 

emissora a entrar em funcionamento no país, em 13 de junho de 1929, por iniciativa do 

engenheiro Carlos Cordobés Borja, com emissões de cinco horas diárias. 

El ingeniero Carlos Cordobés Borja, profesional ecuatoriano formado   

en la universidad norteamericana de Yale fue el encargado de 

construir los equipos necesarios con los que el 13 de junio de 1929 

empieza a funcionar desde una antigua bodega de una fábrica textil la 

primera emisora ecuatoriana. Las emisiones se producían a través de 

un transistor de 25W en transformador y 5 vatios en antena que 

operaba en 60 metros (CABRERA, 2011, p. 10)111. 

 

                                                           
110 Seu centro de operações ficava no bairro Las Peñas, em Guayaquil. O fundador e dono foi Francisco 

Andrade Arbaiza. A Rádio Paris tinha um modesto transmissor fabricado pelo mesmo Francisco Andrade. 

Durante o dia havia muitas interrupções criadas pelas interferências que se originaram dada a 

precariedade da energia elétrica. A programação era feita preferencialmente à tarde e à noite. Eram 

poucas horas de transmissão por semana e não havia continuidade ou sequência em seus programas; mas 

foi um acontecimento histórico para quem tinha receptores de rádio (tradução nossa). 
111 O engenheiro Carlos Cordobés Borja, um profissional equatoriano formado na Universidade Norte-

Americana de Yale, encarregou-se de construir o equipamento necessário com o qual, em 13 de junho de 

1929, a primeira estação equatoriana começou a operar a partir de um antigo depósito de uma fábrica 

têxtil. As emissões foram produzidas através de um transistor de 25W no transformador e 5 watts na 

antena de 60 metros (tradução nossa). 
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Foi nesse período inicial, final dos anos 1920 e início da década de 1930, que o 

então presidente Isidoro Ayora decretou a primeira normativa do setor, o Reglamento de 

Instalaciones Radioeléctricas privadas, publicado no Registro Oficial 43, em 1 de 

dezembro de 1928, possibilitando, como demonstrado no quadro 9, elaborada por 

Romero (2014), a criação de diversas emissoras de rádio. 

 

Quadro 9. Primeiras emissoras de rádio do Equador 

Emissora Ano de início Província 

Radio El Prado 1929 Riobamba 

Ecuadoradio 1930 Guayaquil 

HCJB la Voz de los Andes 1931 Quito 

Radio Quinta Piedad 1932 Guayaquil 

Radio La Voz del Litoral 1933 Guayaquil 

Radio La Voz del Tomebamba 1934 Cuenca 

Radio El Palomar  1935 Quito 

Radio Américan 1935 Guayaquil 

Radio El Telégrafo 1935 Guayaquil 

Radio Ortiz 1935 Guayaquil 

Radio Bolívar 1936 Quito 

Radio Ondas del Pacífico 1936 Guayaquil 

HIRSA 1936 Guayaquil 

Radio La Voz del Alma 1936 Guayaquil 

Radio La Voz de Imbabura 1938 Ibarra 

Radio Nariz del Diablo 1938 Quito 

Radio Colón  1938 Quito 

Fonte: Romero (2014) 

 

Como demonstra Romero (2014), a primeira década do rádio no Equador foi 

marcada por instabilidades, pela ausência de regularidade, por uma programação com 

pouca variedade e pelo caráter experimental, sendo o encerramento das transmissões da 

El Prado em 1939, com uma década de existência, um exemplo. 
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En la primera década (1929–1939) las emisoras de radio de Ecuador 

presentaban una programación irregular, por horas; constituida 

básicamente por música en vivo, ejecutada en enormes salas de 

audición, muchas veces improvisadas. Cuando la emisora no disponía 

de esa infraestructura, se ubicaba un micrófono junto a un reproductor 

de discos para desde allí llevar la señal hasta el transmisor. Las 

condiciones técnicas bajo las cuales funcionaban eran mínimas. Hubo 

ocasiones en las cuales ciertos equipos fueron confeccionados de 

forma casera. Encontramos aquí la razón por la cual muchos de sus 

propietarios fueron más conocedores de la electrónica que de 

producción radiofónica (ROMERO, 2014, p. 9)112. 

 

A década de 1940, de acordo com Cabrera (2011) e Romero (2014), foi marcada 

pelo crescimento tanto da presença dos aparelhos receptores nas casas do Equador 

quanto do número de emissoras, sendo criadas nesse período, por exemplo, as primeiras 

rádios oficiais das províncias de Cotopaxi, Loja, Manabí, Tungurahua, Los Ríos e 

Carchi. 

Conforme pesquisa realizada por Romero (2014), cerca de 52 emissoras estavam 

em funcionamento até 1949, com as cidades de Guayaquil e Quito concentrando a maior 

parte das estações.  

Para los años 40 el número de receptores de radio había aumentado de 

forma significativa. Toda la emoción creada en la década anterior 

propició el ingreso de cientos de aparatos de radio al país, 

principalmente a Guayaquil y Quito. El precio de un radioreceptor ya 

no era tan elevado como en un inicio, por tanto algunas familias 

optaron por adquirirlo, ya que se había vuelto un miembro más del 

hogar, que acompañaba, divertía e informaba (ROMERO, 2014, p. 

12)113. 

 

No sentido de demarcar a fiscalização e o controle do setor pelo governo, nesse 

cenário de crescimento das emisoras, em 1941, o então presidente Carlos Arroyo del 

Río alterou o Reglamento de 1928, instituindo sanções para emissoras que 

descumprissem as normativas em vigência naquele momento. Também nessa década, 

em 4 de julho de 1944, Velasco Ibarra, presidente à época, decretou nova 

                                                           
112 Na primeira década (1929-1939) as rádios do Equador apresentaram programação irregular, por horas; 

constituída basicamente de música ao vivo, realizada em grandes auditórios, muitas vezes improvisada. 

Quando a estação não tinha essa infraestrutura, um microfone era colocado ao lado de um disc player para 

levar o sinal para o transmissor. As condições técnicas em que operavam eram mínimas. Houve ocasiões 

em que equipamentos foram feitos caseiros. Está aí a razão pela qual muitos de seus proprietários tinham 

mais conhecimento sobre eletrônica do que sobre produção de rádio (tradução nossa). 
113 Na década de 1940, o número de receptores de rádio aumentou significativamente. Toda a emoção 

criada na década anterior levou à entrada de centenas de aparelhos de rádio no país, principalmente para 

Guayaquil e Quito. O preço de um receptor de rádio não era tão alto quanto no começo, então algumas 

famílias optaram por adquiri-lo, já que se tornara um membro da família, que acompanhava, entretinha e 

informava (tradução nossa). 
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regulamentação sobre o espectro radioelétrico no país, reafirmando o papel do rádio na 

difusão de ideias e na divulgação da ciência e das artes. 

Já nos anos 1950, a radiodifusão comercial vai se consolidadando como um setor 

estratégico na economia do país, com a continuidade na ampliação de aparelhos pelos 

equatorianos, com a expansão das emissoras pelas diversas regiões e com o 

estabelecimento de uma relação afetiva entre público e emissoras, a partir da afirmação 

do radioteatro na programação.  

La radiodifusión comercial se fue transformando en un buen negocio; 

por tanto, se multiplicaron el número de emisoras. De igual forma que 

en las décadas anteriores, fueron las ciudades de Quito y Guayaquil 

donde más aparecieron (...) en los años 50 se desató la hegemonía por 

el radioteatro. Como aún no existía la televisión, la distracción natural 

la encontraban en las radionovelas o radio-series que se ofrecían casi 

en todas las emisoras (ROMERO, 2014, p. 13)114. 

 

Por outro lado, o impacto das séries e novelas exigiu que algumas dessas 

produções fossem importadas, ocasionando uma valorização dos conteúdos de outros 

países e, por consequência, uma crise nos agentes da produção nacional em meados da 

década. 

Artistas, locutores y operadores de radioteatro se quejaron de las 

novelas y grabaciones publicitarias extranjeras, que despojaban de 

trabajo al elemento nacional, obligando a los elencos criollos a 

desparecer (…) se sintieron disconformes por los bajos sueldos que 

percibían, por tanto su rendimiento tampoco era el mejor. Ante tal 

situación, los propietarios de las emisoras buscaron otras alternativas 

de programación y fueron los discos los que mejor se adaptaron. 

Drásticamente el dial se llenaba de emisoras de radio cuyo menú 

principal lo constituía la música. Algunas de las producciones que se 

ofrecían eran fiel copia de programas extranjeros. De a poco iba 

desapareciendo la creatividad, el ingenio y el gusto que años atrás le 

había dado el cartel de exclusiva a la radio (ROMERO, 2014, p. 13-

14)115. 

 

                                                           
114 A transmissão comercial estava foi se tornando um bom negócio; portanto, o número de estações foi se 

multiplicando. Da mesma forma que nas décadas anteriores, foram as cidades de Quito e Guayaquil em 

que a maioria apareceu (...) nos anos 50 a hegemonia foi desencadeada pelo teatro de rádio. Como ainda 

não havia televisão, a distração natural foi encontrada em novelas de rádio ou séries de rádio que eram 

oferecidas quase em todas as estações (tradução nossa). 
115 Artistas, locutores e operadores reclamaram sobre romances estrangeiros e gravações publicitárias, que 

privavam o elemento nacional de trabalho, forçando o elenco local a desaparecer (...) eles estavam 

insatisfeitos com os baixos salários que recebiam, portanto seu desempenho não era o melhor. Dada esta 

situação, os proprietários das estações procuraram outras alternativas de programação e foram os discos 

que melhor se adaptaram. Dramaticamente, estava cheio de estações de rádio cujo menu principal era 

música. Algumas das produções oferecidas eram cópias fiéis de programas estrangeiros. Pouco a pouco, a 

criatividade e o gosto exclusivo que a rádio havia adquirido desapareceram (tradução nossa). 
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Em termos de regulação do setor, vale destacar a criação, em 1958, da Empresa de 

Radio y Telégrafos del Ecuador (Ertie) mediante a unificação da Dirección de 

Telégrafos e da empresa Radio Internacional de Ecuador. 

O final dos anos 1950 marca também, na história da radiodifusão equatoriana, as 

primeiras iniciativas para implementação da TV no país. Como mostram León e Suing 

(2016), naquele momento, a igreja evangélica foi pioneira nas tentativas de criação de 

uma emisora de televisão, com los misioneros fazendo em 1957 a primeira solicitação à 

Dirección General de Telecomunicaciones para instalação de duas estações em Quito e 

Guayaquil, pedido que foi negado. 

Dois anos mais tarde, em 1959, alguns testes de transmissão foram feitos, 

primeiro por grupos de evangélicos, a partir da casa do misionero Joe Springer; em 

seguida, com a instalação de aparelhos de TV em locais estratégicos de Quito, a partir 

de uma doação da Embaixada dos Estados Unidos; e, por fim, no interior do Colegio 

Americano de Quito, com um circuito interno de TV, durante os vinte dias de realização 

da Feria del Sesquicentenario de la Independencia del Ecuador. 

Os primeiros intentos do segmento evangélico, especialmente do grupo Hoy 

Cristo Jesús Bendice (HCJB), que organizou a feira citada acima, foram apoiados por 

uma empresa recém-instalada em Guayaquil, a Televisión Ecuatoriana, que coordenou 

as transmissões e, meses depois, conseguiu uma licença especial. 

La presencia de la estación en la feria dio resultados positivos. Por una 

parte, se entregó un permiso especial a la estación de televisión para 

realizar pruebas en circuito cerrado, mientras avanzaban los trámites 

para conceder la licencia definitiva a la emisora. Además, se otorgó 

una licencia especial a Televisión Ecuatoriana, para ejecutar 

transmisiones en Guayaquil (LEÓN e SUING, 2016, p. 138)116. 

 

Assim, após um curto período em caráter experimental, teve início regular, em 12 

de dezembro de 1960, o Canal 2, em Quito, de propriedade da Televisión Ecuatoriana, 

sob influência do grupo evangélico HCJB, demarcando o caráter religioso da primeira 

emissora de televisão do país. 

En el recién inaugurado canal de televisión comenzaron a trabajar 305 

personas –200 nacionales y 105 extranjeros– que serían los 

responsables de cumplir con su misión: “crear un sentido de 

responsabilidad hacía Dios y nuestra generación con recursos 

                                                           
116 A presença da estação na feira deu resultados positivos. Uma autorização especial foi dada à estação 

de televisão para realizar testes em circuito fechado, enquanto prosseguia com os procedimentos para 

conceder a licença final à estação. Além disso, uma licença especial foi concedida à Televisão 

Equatoriana, para executar transmissões em Guayaquil (tradução nossa). 
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espirituales adecuados a cada necesidad del hombre moderno”. Al 

inicio, la transmisión mantiene un buen nivel, pero en 1961 se vieron 

obligados a cambiar de frecuencia del canal 2 al 4, debido a las 

interferencias con las radio patrullas de la policía. La cantidad de 

aparatos receptores había crecido a 500, y este nuevo medio de 

comunicación se hacía cada vez más popular (LEÓN e SUING, 2016, 

p. 18)117. 

 

Nos anos seguintes, com o crescimento dos aparelhos de TV e com o novo meio 

de comunicação tendo adquirido importância cultural e econômica, foram criadas três 

outras emissoras de TV na década de 1960, porém essas com fins comerciais: 

Telecuador, em 1964; Ecuavisa, em 1967; e TC Televisión, em 1969. 

A chegada da televisão ao Equador impactou também no rádio, já em crise na 

produção nacional, que progressivamente perdeu relevância tanto em termos de relação 

com a população quanto em matéria publicitária, tendo como consequência a 

diminuição das produções, o fechamento de alguns estúdios e a redução nos 

investimentos. 

La crisis acarreada desde los años 50 empeoró con la aparición de la 

televisión. La radio se vio amenazada por el nuevo fenómeno de 

masas, que no tuvo mucho que hacer para cautivar a las personas. La 

radio disminuida por la falta de producción de radioteatros y de 

eventos en vivo empezó a ceder terreno de forma progresiva. Algunos 

auditorios de las radios se cerraron, mientras que los actores de las 

obras radio teatrales vieron en la televisión un nuevo espacio para 

seguir produciendo. Publicitariamente, se convirtieron en una fuerte 

amenaza. Los anunciantes veían en la televisión mayor oportunidad de 

promocionar sus productos. Ante tal situación algunas emisoras no 

soportaron la crisis y desaparecieron (ROMERO, 2014, p. 14-15)118. 

 

Ao mesmo tempo, dois fatos dos anos 1960 relacionados ao rádio no país 

merecem destaque: o início das transmissões em frequência modulada (FM), que 

reduziu substancialmente os custos de operação e instalação; e em 1962, a partir da 

                                                           
117 No recém-inaugurado canal de televisão, 305 pessoas - 200 nacionais e 105 estrangeiros - começaram 

a trabalhar, que seriam responsáveis por cumprir sua missão: "criar um senso de responsabilidade para 

com Deus e nossa geração com recursos espirituais adequados a todas as necessidades do homem 

moderno". No início, a transmissão manteve um bom nível, mas em 1961 eles foram forçados a mudar a 

frequência do canal 2 para o canal 4, devido à interferência com as rádios policiais. O número de 

dispositivos de recepção cresceu para 500, e este novo meio de comunicação foi se tornando cada vez 

mais popular (tradução nossa). 
118 A crise em curso desde os anos 50 se agravou com o surgimento da televisão. O rádio foi ameaçado 

pelo novo fenômeno de massa, que não teve muito que fazer para cativar as pessoas. O rádio, diminuído 

pela falta de produção de shows de rádio e eventos ao vivo, começou a ceder terreno progressivamente. 

Alguns estúdios foram fechados, enquanto os atores das rádios viram na televisão um novo espaço para 

continuar produzindo. Publicamente, eles se tornaram uma forte ameaça. Os anunciantes viram na 

televisão uma oportunidade maior de promover seus produtos. Perante esta situação, algumas estações 

não resistiram à crise e desapareceram (tradução nossa). 
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cidade de Riobamba, a criação das Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, 

vinculadas à Igreja Católoca, “primera emisora de corte popular o comunitária del país” 

(Romero, 2014, p. 15), que tinha uma estrutura que incluía: uma emissora de 1 kw de 

potência, com alcance nacional; uma equipe formada por cinco professores fixos com 

experiência em comunicação e um com domínio do idioma Quichua; 350 escolas 

radiofônicas, cada uma com um receptor de sintonia fixa, o que evitava sintonizar 

programas de outras emissoras, com média de 60 alunos por escola, prioritariamente 

camponeses adultos sem educação formal primária. 

Cada escuela contaba con un número fluctuante de alumnos, así: en 

épocas de siembras y cosechas, tres; y en épocas normales hasta 62. 

Los horarios eran adecuados a las posibilidades de los campesinos: de 

05h30 a 07h00 y de 10h30 a 19h00. Los programas de clases se 

desarrollaban en una semana de cinco días: de lunes a viernes. El 

tiempo de duración de cada clase era de una hora y media, dentro de la 

cual se enseñaba a: leer y escribir, la noción del número, doctrina 

cristiana, espiritualidad. Los domingos se dictaban clases sobre 

cultivos, cuidados de animales, mejoramiento del hogar, etc. 

(ROMERO, 2014, p. 16)119. 

 

Em termos normativos, cabe destacar daquele período a criação, em 1967, do 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), órgão encarregado de 

administrar e controlar o espectro radioelétrico. 

Durante toda a década de 1970, o Equador atravessou um período de ditadura 

militar120 (Petry, 2008), em que, na área das comunicações, caracterizou-se pelo 

cerceamento à liberdade de expressão e censura, por um lado, e um crescente 

investimento em empresas alinhadas ideologicamente ao regime 

Los medios privados han recibido del Estado numerosos estímulos 

económicos como la exención tributaria sobre utilidades y materias 

primas, el otorgamiento de beneficios arancelarios para la importación 

de insumos, materiales y bienes de capital, la participación en 

programas nacionales de promoción mediante subsidios y el 

financiamiento de sus actividades a través de créditos en condiciones 

                                                           
119 Cada escola tinha um número flutuante de alunos: em tempos de semeadura e colheita, três; e em 

tempos normais até 62. Os horários foram adaptados às possibilidades dos agricultores: das 05.30 às 

07.00 e das 10.30 às 19.00. Os programas de aula foram desenvolvidos em uma semana de cinco dias: de 

segunda a sexta-feira. A duração de cada aula era de uma hora e meia, dentro da qual se ensinava: leitura 

e escrita, noção de número, doutrina cristã, espiritualidade. Aos domingos, as aulas eram sobre colheitas, 

cuidados com os animais, melhorias na fazenda, etc. (tradução nossa). 
120 De acordo com Petry (2008), a ditadura militar no Equador pode ser vista em duas fases: a primeira, 

de 1972 a 1976, sob o comando do general Guilhermo Rodríguez Lara. Em dezembro de 1975, as elites 

militares depõem Rodríguez Lara e colocam um triunvirato – Alfredo Poveda (Marinha), Guilhermo 

Durán (Exército) e Luís Leoro (Aeronáutica) –, iniciando a segunda fase do regime militar (1976-1979). 
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preferentes, otorgados por las instituciones del sistema financiero 

estatal, como los Bancos de Fomento y la Corporación Financiera 

Nacional (RAMOS, 2013, p. 72)121. 

 

Foi também nessa década que, em 1972, foi criado o Instituto Ecuatoriano de 

Telecomunicaciones (Ietel) e, como parte deste, a Dirección Nacional de Frecuencias, 

assumindo as funções do antigo CONATEL; e, em 18 de abril de 1975, por meio do 

Decreto Supremo 256, a Ley de Radiodifusión y Televisión, que vigorou, com 

alterações, até a aprovação da Ley Orgánica de Comunicación, em 2013. 

Segundo Sanmartín (2009), a lei de 1975 foi fundamental para a concentração da 

propriedade e para os interesses de abusos de poder e corrupção na distribuição das 

frequências de rádio e TV do país. 

Una legislación que permita concentrar el poder de la comunicación 

em poquísimas manos reedita la suerte de huasipungos radiales y 

permite también a las frecuencias ingresar en un espiral en que se 

transferen derechos, arriendas o venden estaciones y hasta los 

derechos del concesionario pueden retener la frecuencia 

indefinidamente (SANMARTÍN, 2009, p. 119)122. 

 

Análise semelhante à da autora é encontrada em León e Suing (2016), que 

afirmam a importância da lei para facilitar a produção e emissão de informações pelos 

meios privados sem qualquer perspectiva de regulação e fiscalização externa. 

Esta ley brinda a los medios de comunicación todas las facilidades 

para que produzcan y emitan lo que a su criterio es bueno para el 

televidente. Son los medios de comunicación quienes se autorregulan 

de acuerdo al Código de Ética, adoptado por varios representantes 

suyos, especialmente por los que pertenecen a Asociación Ecuatoriana 

de Canales de Televisión, en lo referente a la transmisión de 

telenovelas, películas nacionales o extranjeras, audios y, en general, 

cualquier otro programa producido por la estación o adquirido en 

empresas de producción audiovisual (LEÓN e SUING, 2016, p. 

147)123. 

                                                           
121 A mídia privada recebeu inúmeros incentivos econômicos do Estado, como a isenção de impostos, a 

concessão de benefícios tarifários para a importação de insumos, materiais e bens de capital, a 

participação em programas nacionais de fomento por meio de subsídios e financiamentos de suas 

atividades por meio de empréstimos em condições preferenciais, outorgadas pelas instituições do sistema 

financeiro estatal, tais como os Bancos de Desenvolvimento e a Corporação Nacional de Finanças 

(tradução nossa). 
122 A legislação que permite concentrar o poder de comunicação em pouquíssimas mãos reedita o destino 

das frequências radiais e também permite que entrem numa espiral em que os direitos são transferidos, 

alugam ou vendem estações e até os direitos da concessionária podem reter a frequência indefinidamente 

(tradução nossa). 
123 Esta lei fornece à mídia todas as facilidades para produzir e transmitir o que eles consideram ser bom 

para o espectador. São os meios de comunicação que se autorregulam de acordo com o Código de Ética, 

adotado por vários de seus representantes, especialmente os pertencentes à Associação Equatoriana de 

Canais de Televisão, em relação à transmissão de telenovelas, filmes nacionais ou estrangeiros, áudios e 
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Nos anos 1980, principalmente durante o governo de León Febres Cordero (1984-

1988), a política relacionada às comunicações não foi muito diferente da implementada 

durante a ditadura militar. Foi, de acordo com Ramos (2013), uma época marcada por 

um alto grau de repressão contra os meios de comunicação, sendo emblemático o 

fechamento do Canal 5 – Organización Ecuatoriana de Televisión (Ortel), de oposição 

ao governo, e por medidas no sentido de reforçar o caráter concentrador no rádio e na 

televisão. 

Do ponto de vista do mercado, importa resgatar que a década foi marcada pelo 

início da televisão por assinatura, a partir da criação da TV Cable, em 1986, 

inicialmente sediada em Quito, mas com rápida expansão para outras regiões do país. 

Conforme trabalho de Ramos (2013), a década de 1990 e os primeiros anos do 

século XXI reforçaram a alta concentração e a reduzida diversidade no rádio, televisão 

aberta e TV por assinatura no Equador, tanto do ponto de vista de incentivos ao 

mercado, por meio, por exemplo, de transferências de fundos públicos a empresas 

privadas, quanto em termos normativos.  

Algumas das medidas que confirmaram esse cenário aconteceram durante o 

mandato presidencial de Sixto Durán Ballén (1992-1996), com destaque para a Ley 94, 

de 30 de agosto de 1995, que reformou a Ley de Radiodifusión y Televisión de 1995, e 

reafirmou a prioridade da exploração comercial; a privatização, também em 1995, da 

Empresa Estatal de Telecomunicaciones, criada três anos antes; a criação do Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) e da Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones (Senatel).  

Também durante a gestão de Sixto Ballén, segundo Sanmartín (2009), ocorreu 

uma expansão na quantidade de emissoras de rádio e TV, resultado de concessões 

baseadas em relações políticas. 

El Estado concedió frecuencias sin considerar que el espectro eléctrico 

está considerado como um bien intangible de la Nación, que debe ser 

administrado tecnicamente por el organismo respectivo del gobierno 

de turno y sin favoritismos políticos. Las frecuencias se concedieron 

generosamente a particulares y, así, algunos grupos económicos que 

han formado monopolios y oligopolios en torno a los medios de 

                                                                                                                                                                          
qualquer outro programa produzido pela estação ou adquirido em empresas de produção audiovisual 

(tradução nossa). 
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comunicación en el Ecuador son ilegítimos (SANMARTÍN, 2009, p. 

119-120)124. 

 

A diminuição da presença do Estado na regulação do setor e a sua ausência na 

propriedade, com a crescente exploração comercial, foi incrementada no final dos anos 

1990 e início dos 2000, como analisado por Godoy (2013), pela destacada participação 

do capital financeiro na exploração dos serviços de rádio e televisão. Num cenário de 

crise econômica nacional, em que o controle do mercado se concentra nos bancos, os 

meios de comunicação, controlados em grande medida por esse mercado financeiro, 

assumiram um inegável protagonismo político. 

Se confirma en estos años la importante presencia de los bancos en el 

sistema informativo ecuatoriano, sobre todo el grupo Egas Grijalva –

principal accionista del Banco del Pichincha, propietario de 

Teleamazonas, de la editora de revistas Dinediciones Gestión, Mundo 

Diners, de la cadena de salas Inmocines, de la agencia de publicidad 

Delta y destacado accionista del diario quiteño Hoy. El grupo que 

encabeza Manuel Cevallos Balda, vinculado a Bancomer, es propie‐  

tario, entre otros medios, del diario El Metropolitano, de Manta, otro 

cotidiano que caerá con la crisis, en tanto el banco pasará al grupo del 

BBVA español. Cevallos Balda, ex embajador de Ecuador en México, 

será acusado de inspirar el asesinato de un diputado de izquierda, 

Jaime Hurtado, en 1999, en plena crisis financiera. El autor material, 

guardaespaldas de la familia, es condenado a 16 años. El grupo Eljury, 

con origen en Cuenca, es por esos años el tercero del país; en 2009, a 

la muerte de la fundadora, Olga A. Eljuri, aglutinaba 159 empresas, 

entre ellas el Banco del Austro y la cadena ETV Telerama. Incluso el 

más potente grupo de comunicación del país, mucho menos salpicado 

por la crisis, el encabezado por El Comercio, muestra igualmente 

importante vincula‐  ción a bancos, en este caso el Banco del 

Pichincha, hoy el primero del país. Este grupo es propiedad de una de 

las más características familias periodísticas de Latinoamérica, los 

Mantilla, ofrece ese matutino, El Comercio, el vespertino Ultimas 

Noticias, revistas como Líderes y Familia y dispone de una amplia red 

de emisoras integradas en la cadena Ecuador Radio, encabezada por 

Radio Quito (GODOY, 2013, p. 42). 

 

Nesse cenário, de concentração da propriedade de relação direta entre capital 

financeiro, meios de comunicação e de ausência de canais oficiais de informação, é que, 

em janeiro de 2007, Rafael Correa assume a presidência do Equador.  

                                                           
124 O Estado concedeu frequências sem considerar que o espectro elétrico é considerado como um bom 

intangível da Nação, que deve ser administrado tecnicamente pela respectiva agência governamental e 

sem favoritismo político. As frequências foram generosamente concedidas aos indivíduos e, assim, alguns 

grupos econômicos que formaram monopólios e oligopólios em torno da mídia no Equador são ilegítimos 

(tradução nossa). 
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Na área das comunicações, algumas das medidas de Correa estiveram focadas na 

criação de meios estatais: Ecuador TV, em abril de 2008; Radio Publica, em junho do 

mesmo ano, com transmissões em FM e sedes em Guayaquil, Quito, Cuenca e Manta; 

também em 2008, o jornal digital El Ciudadano, com uma edição impressa quinzenal; a 

Empresa Pública Radio y Television del Ecuador (EPR-TV), em 2009; e, em dezembro 

de 2009, a Agencia Estatal Andes – Agencia de Noticias del Ecuador y Suramérica. 

Além da criação e fortalecimento de meios estatais, foi no período de governo 

Rafael Correa que se iniciaram as discussões relacionadas à criação da Ley Orgánica de 

Comunicación, antecedida da inclusão de um capítulo de Comunicação na Constituição 

do Equador, processo que será analisado nos tópicos seguintes. 

 

4.2 A Ley Orgánica de Comunicación: aspectos principais 

Concluindo um processo público de discussão e no Legislativo, iniciado no final 

de 2007, histórico que será analisado no tópico posterior, foi aprovada pela Asamblea 

Nacional, em 14 de junho de 2013, a Ley Orgánica de Comunicación, que tem como 

objetivo fundamental “desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo, el 

ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente” 

(Equador, 2013). 

Organizada em 119 artigos, a Ley Orgánica estabelece uma série de princípios sob 

os quais devem atuar os meios de comunicação no Equador, como: ação afirmativa, 

democratização da informação, participação, interculturalidade e plurinacionalidade, 

prioridade à proteção de crianças e adolescentes, e transparência (artigos 11 a 16). 

A LOC estabelece também, em seu Capítulo II – Derechos a la comunicación, 

diversos públicos e categorias em que devem ser garantidos direitos relacionados ao 

setor das comunicações.  

A primeira categoria diz respeito aos Derechos de libertad (artigos 17 a 32), em 

que se incluem, dentre outros, o direito à liberdade de expressão e opinião; a proibição 

da censura prévia; a responsabilidade ulterior dos meios; o direito a receber informação 

pública com veracidade; o direito de resposta; a liberdade de informação; e o direito à 

proteção das comunicações pessoais. 

Outra categoria de direitos prevista no Capítulo II versa sobre os Derechos de 

igualdad e interculturalidad (artigos 33 a 38), em que estão: o direito à criação de 

meios de comunicação; o direito de acesso às frequências do espectro radioelétrico; o 
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direito ao acesso universal às tecnologias da informação e comunicação; o direito à 

comunicação intercultural e plurinacional; o direito ao acesso das pessoas com 

deficiência; e a participação cidadã. 

Ainda de acordo com a legislação, os trabalhadores da comunicação têm também 

direitos assegurados na sua condição profissional, previstos entre os artigos 39 a 44, 

intitulados Derechos de los comunicadores, sendo os principais: o direito à cláusula de 

consciência; ao sigilo da fonte; ao livre exercício de comunicação; direito a políticas de 

equidade no interior dos meios de comunicação; e direitos trabalhistas. 

Além da garantia de direitos sob variados aspectos, uma das principais medidas da 

Ley Orgánica de Comunicación é a criação do Sistema de Comunicación Social, 

conformado por instituições de caráter público, as suas políticas públicas e normativas 

legais, além dos atores privados, comunitários e cidadãos do Equador, tendo como 

objetivos (artigo 46):  

 Articular los recursos y capacidades de los actores públicos, comunitarios 

y privados que conforman el Sistema para lograr el pleno ejercicio de los 

derechos de la comunicación reconocidos en la Constitución, em esta Ley 

y en otras normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano;  

 Desarrollar e implementar mecanismos de planificación pública 

participativa y descentralizada para la definición, control social y 

adecuación de todas las políticas públicas de comunicación;  

 Monitorear y evaluar las políticas públicas y los planes nacionales 

establecidos e implementados por las autoridades con competencias 

relativas al ejercicio de los derechos a la comunicación contemplados en 

esta Ley; y, formular recomendaciones para la optimización de la 

inversión pública y el cumplimiento de los objetivos y metas definidos en 

el Plan Nacional de Desarrollo relacionados con los derechos a la 

comunicación;  

 Producir permanentemente información sobre los avances y dificultades en 

la aplicabilidad de los derechos de la comunicación, el desempeño de los 

medios de comunicación, y el aprovechamiento de las tecnologías de la 

comunicación e información, teniendo como parámetros de referencia 
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principalmente los contenidos constitucionales, los de los instrumentos 

internacionales y los de esta Ley125. 

Sobre o uso do espectro, a Ley Orgánica estabelece três “tipos” de comunicação, 

que devem atuar de forma complementar na exploração do serviço no país: públicos, 

privados e comunitários. O texto legal traz as seguintes conceituações para cada um 

desses tipos: 

 Públicos: Personas jurídicas de derecho público. Pueden constituirse 

también como empresas públicas al tenor de lo establecido en la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas. La estructura de los medios públicos 

siempre contará con un consejo editorial y un consejo ciudadano, salvo el 

caso de los medios públicos de carácter oficial (artigo 78); 

 Privados: Personas naturales o jurídicas de derecho privado con o sin 

finalidad de lucro, cuyo objeto es la prestación de servicios públicos de 

comunicación con responsabilidad social (artigo 84); 

 Comunitários: Aquellos cuya propiedad, administración y dirección 

corresponden a colectivos u organizaciones sociales sin fines de lucro, a 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. No tienen fines de lucro 

y su rentabilidad es social (artigo 85)126. 

Com o objetivo de reduzir os índices de concentração da propriedade, a Ley 

Orgánica prevê uma série de medidas de ampliação da diversidade e do pluralismo, 

                                                           
125 Articular os recursos e capacidades dos atores públicos, comunitários e privados que compõem o 

Sistema para o pleno exercício dos direitos de comunicação reconhecidos na Constituição, nesta Lei e em 

outras normas do ordenamento jurídico equatoriano; Desenvolver e implementar mecanismos de 

planejamento público participativos e descentralizados para a definição, controle social e adaptação de 

todas as políticas públicas de comunicação; Monitorar e avaliar políticas públicas e planos nacionais 

estabelecidos e implementados pelas autoridades com poderes relacionados ao exercício dos direitos de 

comunicação contemplados nesta Lei; e fazer recomendações para a otimização do investimento público e 

o cumprimento dos objetivos e metas definidos no Plano Nacional de Desenvolvimento relacionado aos 

direitos de comunicação; Apresentar permanentemente informações sobre o progresso e as dificuldades 

na aplicabilidade dos direitos de comunicação, o desempenho dos meios de comunicação e o uso de 

tecnologias de comunicação e informação, tomando como parâmetros de referência principalmente os 

conteúdos constitucionais, os dos instrumentos internacionais e os desta Lei (tradução nossa). 
126 Público: pessoas jurídicas de direito público. Também podem ser constituídos como empresas públicas 

sob as provisões da Lei Orgânica das Empresas Públicas. A estrutura da mídia pública sempre terá um 

corpo editorial e um conselho de cidadãos, exceto no caso de mídia pública de natureza oficial (artigo 

78); Particular: Pessoas físicas ou jurídicas de direito privado com ou sem fins lucrativos, cuja finalidade 

é a prestação de serviços públicos de comunicação com responsabilidade social (artigo 84); Comunitários: 

Aqueles cuja posse, administração e direção correspondem a coletivos ou organizações sociais sem fins 

lucrativos, a comunidades, povos e nacionalidades. Não têm fins lucrativos e sua rentabilidade é social 

(artigo 85) (tradução nossa). 
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sendo a principal a reserva de 33% das frequências para operação dos meios públicos; 

33% para os meios privados e 34% para os meios de comunicação comunitários. 

Conforme estabelecido na lei, essa distribuição deve ser alcançada de forma 

progressiva, mediante a utilização das frequências ainda disponíveis; a reversão de 

frequências obtidas ilegalmente ou com descumprimento de normas técnicas e/ou 

jurídicas para o seu funcionamento e sua posterior redistribuição; a distribuição 

equitativa das frequências de rádio e TV digital; a priorização do setor comunitário, por 

meio de ações do Estado. 

Também no propósito de garantia da diversidade, a LOC determina a limitação de 

propriedades por um mesmo grupo de comunicação. De acordo com a lei, cada pessoa 

ou grupo não pode acumular mais que uma concessão para rádio AM, uma para FM e 

uma para televisão em todo o território nacional. Além disso, quem já detém concessão 

para radiodifusão AM ou FM, pode participar de concurso público para adjudicação de 

apenas mais uma licença de rádio. Fica proibida também, dentro da mesma província, a 

concessão de frequência de rádio ou TV a familiares diretos de concessionários, até o 

parentesco de segundo grau. 

A Ley Orgánica institui ainda mecanismos de fiscalização da legislação. Um 

desses mecanismos é o Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación, órgão colegiado com autonomia funcional e financeira, composto por 

cinco integrantes, sendo um indicado pelo Poder Executivo, que exerce o cargo de 

presidente; um representante dos Consejos Nacionales de Igualdad; um do Consejo de 

Participación Ciudadana y Controle Social; um indicado pelos Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; e um membro Defensor del Pueblo. 

A estrutura organizativa do Consejo prevê ainda a existência de um Consejo 

Consultivo, como mecanismo de assessoria e consultoria no processo de formulação de 

políticas de informação e comunicação, formado por um representante dos realizadores 

audiovisuais, um dos comunicadores sociais, um de organizações sociais de promoção 

da cultura, um de professores e outro de estudantes de universidades e faculdades de 

comunicação. 

Em termos de atribuições, cabe ao Consejo funções como: estabelecer 

mecanismos para o exercício dos direitos dos usuários dos serviços de comunicação e 

informação; regular o acesso universal aos meios de comunicação; regular a 

classificação de conteúdos e as faixas horárias; determinar medidas que permitam a 
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variedade de programação, com orientação a programas educativos e culturais; elaborar 

mecanismos para difusão das formas de comunicação próprias dos distintos grupos 

sociais, étnicos e culturais; e elaborar estudos sobre comportamento da audiência. 

Outra instância de fiscalização do setor criada pela Ley Orgánica é a 

Superintendencia de la Información y Comunicación, órgão técnico de intervenção e 

controle, com capacidade de determinar sanções aos prestadores dos serviços de 

comunicação e informação, sendo as suas resoluções de cumprimento obrigatório. As 

principais atribuições da Superintendencia, dentre outras, são: fiscalizar, supervisionar e 

ordenar o cumprimento das disposições legais e regulamentárias sobre os direitos da 

comunicação; atender, investigar e encaminhar as denúncias formuladas por cidadãos e 

pessoas jurídicas, em matéria de direito à comunicação; e requerer aos cidadãos, instituições 

e atores relacionados à comunicação, informações sobre si próprios que sejam necessárias 

ao cumprimento de suas atribuições; 

Sobre o conteúdo, a Ley Orgánica determina a adoção de cotas para programação 

de produção nacional e independente, nos seguintes critérios: 

 Os meios de comunicação audiovisual, de origem nacional, devem 

destinar, de maneira progressiva, ao menos 60% de sua programação diária 

para conteúdos de produção nacional127; 

 Desse total, no mínimo 10% deve ser de produção nacional 

independente128, estando excluídos os tempos dedicados à publicidade ou 

televendas; 

 Um único produtor não pode concentrar mais de 25% da cota de produção 

nacional de um mesmo canal de televisão; 

 Obrigação de cada emissora de televisão aberta exibir, por ano, pelo 

menos dois filmes de longa-metragem de produção nacional independente; 

 Obrigação de cada emissora de rádio, que difunde música, ocupar sua 

grade de programação com o mínimo de 50% de músicas produzidas, 

compostas ou executadas no Equador, ficando excluídas as emissoras de 

caráter temático ou especializado. 

 

                                                           
127 Uma obra audiovisual é considerada produção nacional quando ao menos 80% das pessoas que 

participaram da sua elaboração sejam equatorianas ou estrangeiras legalmente residentes no país; 
128 Produtor independente é uma pessoa física ou jurídica que não tem relação trabalhista, vínculo de 

parentesco até quarto grau de consanguinidade, nem vinculação societária ou comercial dominante com o 

meio de comunicação audiovisual que adquire os direitos de difusão de sua obra. 
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4.3 A participação e incidência da sociedade: análise sobre o Foro Ecuatoriano de 

la Comunicación, o Colectivo Ciudadano por los Derechos de Comunicación e os 

Autoconvocados por la Ley 

O processo de participação e incidência da sociedade equatoriana em políticas de 

comunicação, nessa tese, terá como especificidade a análise de três redes de articulação: 

o Foro Ecuatoriano de la Comunicación, o Colectivo Ciudadano por los Derechos de 

Comunicación e os Autoconvocados por la Ley de Comunicación, observando as suas 

atuações em dois momentos distintos, porém complementares: a nova Constituição do 

Equador, aprovada em 2008, que garantiu a inclusão de um capítulo sobre a 

comunicação, e a Ley Orgánica de Comunicación, sancionada em 2013 e elaborada a 

partir de princípios definidos no texto constitucional. 

Constituído formalmente em 13 março de 2008, o Foro Ecuatoriano de la 

Comunicación se propôs a reunir diversos segmentos da sociedade civil na mobilização 

pela garantia do direito à comunicação no país, tendo como principais objetivos (Foro, 

2008-1). 

 Promover el debate público sobre el derecho a la comunicación y 

posicionar el tema en la agenda pública nacional; 

 Trabajar por la formulación de políticas públicas de comunicación y su 

institucionalización de manera que se haga efectivo el derecho a la 

comunicación; 

 Luchar por la democratización de la comunicación y los medios, 

incluyendo a todas las tecnologías de información y comunicación, 

entendidos como bienes públicos y promover principios democráticos, 

transparentes, equitativos para la gestión del espectro radioeléctrico; 

 Impulsar procesos de contraloría social y observación ciudadana para 

garantizar el ejercicio pleno de este derecho129. 

                                                           
129 Promover o debate público sobre o direito à comunicação e posicionar a questão na agenda pública 

nacional; Trabalhar para a formulação de políticas de comunicação pública e sua institucionalização para 

que o direito à comunicação se torne efetivo; Lutar pela democratização da comunicação e da mídia, 

incluindo todas as tecnologias de informação e comunicação, entendidas como bens públicos e promover 

princípios democráticos, transparentes e equitativos para a gestão do espectro de radiofrequências; 

Promover processos de controladoria social e observação cidadã para garantir o pleno exercício desse 

direito (tradução nossa). 
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O início dos trabalhos relativos à mudança da Constituição, a partir de novembro 

de 2007, com a instalação de uma Assembleia Constituinte, pode ser considerado um 

marco na ampliação dos debates sobre o setor das comunicações no Equador. A própria 

criação do Foro teve como uma das motivações o processo de discussão da nova Carta 

Magna do Equador. 

Considerando que el Ecuador ha iniciado un proceso de Asamblea 

Nacional Constituyente para sentar las bases políticas y jurídicas que 

permita construir una sociedad democrática, justa, equitativa y 

solidaria; que es deber de todos los actores sociales del país aportar en 

este esfuerzo nacional; que la comunicación no se limita a la acción 

informativa mediática regida bajo la lógica mercantilista (...) Que es 

una necesidad vital para la sociedad ecuatoriana la democratización de 

la comunicación y los medios, incluyendo a todas las tecnologías de 

información y comunicación; que la comunicación aporta de manera 

sustancial a la construcción de una sociedad democrática y 

participativa; las organizaciones abajo firmantes, resuelven constituir 

el Foro Ecuatoriano de la Comunicación, con el propósito de 

reivindicarla como un derecho humano fundamental y patrimonio 

social y velar por su vigencia para la construcción de un nuevo 

ordenamiento social, político, cultural y económico (FORO, 2008-

1)130. 

 

Já no primeiro mês de existência, a partir do processo de participação que o país 

atravessava, por ocasião da Constituinte, o Foro firmou-se como principal espaço 

coletivo de formulação sobre o campo da comunicação, reunindo, como apresentado no 

quadro 10, movimentos sociais, indígenas, sindicatos, universidades e faculdades, 

grupos ligados à igreja católica, coletivos culturais, dentre outros. 

 

Quadro 10. Entidades integrantes do Foro Ecuatoriano de la Comunicación 

Segmento Organizações 

 

Sindicatos e coletivos de 

trabalhadores 

o Federación Nacional de Periodistas del 

Ecuador; 

o Colegios Provinciales de Periodistas 

 

 

o Área de Comunicación de la Universidad 

Andina Simon Bolívar; 

                                                           
130 Considerando que o Equador iniciou um processo de Assembleia Nacional Constituinte para 

estabelecer as bases políticas e jurídicas que permitam construir uma sociedade democrática, justa, 

equitativa e solidária; que é dever de todos os atores sociais do país contribuir nesse esforço nacional; que 

a comunicação não se limita à campanha de informação de mídia regida sob a lógica mercantilista (...) 

que é uma necessidade vital para a sociedade equatoriana a democratização da, incluindo todas as 

tecnologias de informação e comunicação; que a comunicação contribui substancialmente para a 

construção de uma sociedade democrática e participativa; as organizações abaixo assinadas resolvem 

constituir o Fórum de Comunicação do Equador, a fim de reivindicá-lo como um direito humano 

fundamental e do património social e garantir a sua validade para a construção de um novo ordenamento 

social, político, cultural e económico (tradução nossa). 
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Universidades e centros de 

ensino 

o Facultad de Comunicación de la Universidad 

Central del Ecuador; 

o Facultad de Comunicación de la Universidad 

Politécnica Salesiana; 

o Universidad Cristiana Latinoamericana 

 

 

 

 

 

Entidades da área da 

Comunicação e Cultura 

o Agencia Informativa de Ecuador – 

ALTERCOM; 

o Agencia Latinoamericana de Información – 

ALAI; 

o Asociación Católica de Comunicación; 

o Asociación Iberoamericana de Derecho a la 

Información y la Comunicación 

o Asociación Latinoamericana de Educación 

Radiofônica – ALER; 

o Asociación para el Progreso de las 

Comunicaciones – APC; 

o Corporación de Productores Audiovisuales 

de las Nacionalidades y Pueblos – 

CORPANP; 

o Coordinadora de Radio Popular Educativa 

del Ecuador; 

o Escuela Andina de Desarrollo Cultural; 

o Organización Católica Latinoamericana e 

Caribeña de Comunicación – OCLACC; 

o Red Ecuatoriana de Información y 

Comunicación para el Desarrollo 

 

 

Outros movimentos sociais 

o Asociación Cristiana de Jóvenes; 

o Confederación de Nacionalidades Indígenas 

del Ecuador – CONAIE; 

o Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades 

y Pueblos del Ecuador – CODENPE; 

o Federación de Barrios de Carcelén; 

o Fundación Tukui Shimi; 

o Unión Metropolitana de Barrios de Quito 

Meios de Comunicação o Television del Sur - TELESUR 
Fonte: Elaboração própria, a partir de informações disponíveis em forocomecuador.blogspot.com 

 

Ainda em março, o Foro elaborou o documento 14 puntos irrenunciables sobre el 

derecho a la Comunicación, tornando-o um instrumento tanto de diálogo com a 

população quanto de proposição aos responsáveis pela elaboração do novo texto 

constitucional. 

La propuesta de 12 páginas, incluye una amplia fundamentación sobre 

la necesidad de introducir reformas constitucionales que garanticen el 

derecho a la comunicación como un eje fundamental para el desarrollo 

humano, económico, social, y político. Considera que la comunicación 

es un derecho y un patrimonio de la población (...) Es una relación 

dialógica, entre iguales, que respeta la alteridad y la diversidad. Hace 

posible la participación como elemento esencial para el desarrollo de 
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los grupos, comunidades y de la sociedad en su conjunto. Es el 

fundamento de las sociedades democráticas (FORO, 2008-2)131. 

 

Nos meses seguintes à elaboração dos 14 puntos, o Foro concentrou as suas ações 

na estratégia de incidência juntos aos membros da Assembleia Constituinte. O primeiro 

movimento nesse sentido ocorreu em 24 de abril, quando representantes das entidades 

entregaram aos integrantes da Mesa 1 – Derechos Fundamentales y Garantías 

Constitucionales, da Mesa 2 – Participación Social y Ciudadana, Comunicación y 

Sistemas de Representación Política e ao presidente da Constituinte, Alberto Acosta, 

um documento reivindicando que as propostas sobre direito à comunicação e à 

informação elaboradas pela sociedade fossem incorporadas ao texto constitucional. 

El Foro de la Comunicación considera que el nuevo texto 

constitucional debe incluir el derecho humano a la comunicación, la 

libertad de expresión desde las diversas culturas, el desarrollo de los 

medios públicos, privados y comunitarios así como la equidad en el 

acceso a las frecuencias radioeléctricas. La carta constitucional que se 

elabora en Montecristi deberá considerar normas que garanticen el 

acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación, 

el respeto a la honra y dignidad personal y familiar y el derecho de 

réplica, entre otros (FORO 2018-3)132. 

 

Já em junho, após a conclusão da primeira proposta de redação pelos grupos de 

trabalho da nova Constituição, o Foro se manifestou, por meio de carta pública, 

demonstrando preocupação com alguns dos pontos definidos pela Mesa 1, que tratou 

dos direitos fundamentais e garantias constitucionais. Na carta, o Foro sugeriu a revisão 

do texto relacionado à concessão das frequências radiolétricas, apresentou propostas 

sobre o acesso aos meios e outras sobre os profissionais do setor. 

Entre los textos que deberían ser revisados se destacan el relacionado 

a la asignación de las frecuencias radioeléctricas, que debería hacerse 

en condiciones de equidad, igualdad y transparência. Otro tema es el 

derecho al acceso universal y abierto a las tecnologías de la 

información y comunicación, sin discriminación alguna, garantizando 

                                                           
131 A proposta de 12 páginas inclui uma justificativa ampla sobre a necessidade de introduzir reformas 

constitucionais que garantam o direito à comunicação como um eixo fundamental para o desenvolvimento 

humano, econômico, social e político. Considera que a comunicação é um direito e um patrimônio da 

população (...) É uma relação dialógica, entre iguais, que respeita a alteridade. Torna possível a 

participação como um elemento essencial para o desenvolvimento de grupos, comunidades e sociedade 

como um todo. É a base das sociedades democráticas (tradução nossa). 
132 O Foro de la Comunicación considera que o novo texto constitucional deve incluir o direito humano à 

comunicação, a liberdade de expressão de diferentes culturas, o desenvolvimento dos meios de 

comunicação públicos, privados e comunitários, bem como a equidade no acesso às radiofrequências. A 

carta constitucional que é preparada em Montecristi deve considerar regras que garantam o acesso 

universal às tecnologias de informação e comunicação, respeito pela dignidade e honra pessoal e familiar, 

e o direito de resposta, entre outros (tradução nossa). 
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la privacidad y el derecho a asociarse en línea. El Foro de la 

Comunicación propone también que la nueva constitución incluya una 

normativa que garantice la cláusula de conciencia y el derecho a la 

reserva de fuente, a quienes emiten opiniones como colaboradores de 

los medios de comunicación, a los profesionales de la comunicación y 

quienes laboren en cualquier actividad comunicacional (FORO 2008-

4)133. 

 

Após novos diálogos com participantes da Constituinte e com atividades de 

mobilização social sobre o tema, o Foro conseguiu que as suas sugestões fossem 

acolhidas e, por meio de uma manifestação pública, quando a proposta final de novo 

texto constitucional foi apresentada ao país, em 10 de agosto, avaliou o resultado como 

positivo. Também no documento, o Foro destacou os principais avanços em termos de 

garantias de direito na área da comunicação e confirmou que as suas entidades votariam 

“sim” à proposta no referendo que seria realizado em 28 de setembro daquele ano. 

El Foro Ecuatoriano Permanente de la Comunicación, luego de revisar 

la propuesta de nueva Constitución aprobada por la Asamblea 

Nacional Constituyente, considera que el nuevo texto constitucional 

recoge planteamientos y demandas fundamentales expresadas por una 

amplia mayoría del pueblo ecuatoriano, y orientadas a construir una 

sociedad más democrática, justa y solidaria. De manera concreta, en el 

capítulo relacionado con la comunicación y la información, el 

proyecto aprobado en Montecristi garantiza la democratización de la 

comunicación e información, que hasta hoy ha sido privilegio 

únicamente de reducidos grupos de poder económicos y políticos (...) 

Varios de los aspectos incorporados por los y las Asambleístas al 

nuevo texto constitucional fueron planteados por el Foro de la 

Comunicación, como resultado de un proceso democrático en el que 

participaron no únicamente entidades ligadas a la comunicación sino 

organizaciones sociales y ciudadanas del más diverso tipo. Hemos 

dado un primer paso adelante, pero no es suficiente. Para que esta 

conquista ciudadana pueda hacerse realidad y para que entren en 

vigencia los derechos a la comunicación, el Foro le dice SI a la nueva 

Constitución que deberá ser aprobada en el referéndum del próximo 

28 de septiembre (FORO 2008-5)134. 

                                                           
133 Entre os textos que devem ser revisados estão aqueles relacionados à atribuição de radiofrequências, o 

que deve ser feito em condições de equidade, igualdade e transparência. Outra questão é o direito ao 

acesso universal e aberto às tecnologias da informação e comunicação, sem discriminação alguma, 

garantindo a privacidade e o direito de associação online. O Foro de la Comunicación também propõe 

que a nova constituição inclua um regulamento que garanta a cláusula da consciência e o direito de 

reservar a fonte, para aqueles que expressam opiniões como colaboradores da mídia, para os profissionais 

de comunicação e aqueles que trabalham em qualquer atividade de comunicação (tradução nossa). 
134 O Foro Ecuatoriano Permanente de la Comunicación, depois de analisar a nova Constituição proposta 

pela Assembleia Nacional Constituinte, considera que o novo texto constitucional inclui propostas e 

demandas principais expressas por uma ampla maioria do povo equatoriano, e visando a construção de 

uma sociedade mais democrático, justo e solidário. Especificamente, no capítulo relativo à comunicação e 

informação, o projeto aprovado em Montecristi garante a democratização da comunicação e da 

informação, que até agora tem sido privilégio apenas de pequenos grupos de poder econômico e político 

(...). Vários dos aspectos incorporados pelos parlamentares ao novo texto constitucional foram propostos 
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Aprovada com quase 70% dos votos da população que participou135, a 

Constitucón de la República del Ecuador entrou em vigor em 20 de outubro de 2008, 

quando foi sancionada pelo então presidente Rafael Correa e publicada no Registro 

Oficial (espécie de Diário Oficial do país). 

No tocante à comunicação, a nova Constituição incorporou um tópico específico 

para o “Derecho a la comunicación y información”, previsto como um dos direitos 

necessários para a construção do “buen vivir”136, no mesmo status de outras áreas 

essenciais, o que, de acordo com Benavides (2014), representa uma ruptura 

paradigmática em termos de concepção de comunicação. 

La comunicación en nuestro país se manejaba de manera inexacta, 

había normas pero ninguna era eficiente para dar el efecto que se 

pretendía. Se violaban derechos de los ciudadanos por fuerzas 

políticas o por gobiernos autoritarios. Por tal razón el gobierno actual 

viendo la necesidad, dispuso establecer un ordenamiento jurídico que 

regule y controle a los actores activos y pasivos de este sector. 

Creando nuevos parámetros normativos que den un mejor 

funcionamiento a la comunicación en general. El derecho a la 

comunicación está consagrado en la constitución en el capítulo 

segundo, derechos del buen vivir, sección tercera, comunicación e 

información, por tal razón es responsabilidad del Estado dar los 

mecanismos a los ciudadanos para poder ejercer este derecho 

(BENAVIDES, 2014, p. 3)137. 

                                                                                                                                                                          
pelo Foro de la Comunicación, em decorrência de um processo democrático em que participaram não 

apenas entidades vinculadas à comunicação, mas também organizações sociais e cidadãs das mais 

variadas. Demos um primeiro passo à frente, mas isso não é suficiente. Para que essa conquista cidadã se 

torne realidade e para que os direitos de comunicação se efetivem, o Foro diz SIM à nova Constituição 

que deve ser aprovada no referendo de 28 de setembro (tradução nossa). 
135 Com uma população à época estimada em 13,9 milhões de habitantes, mais de 9 milhões 

compareceram às urnas para votar no referendo (Reuters, 2008). 
136 Na nova Constituição, o Governo do Equador incluiu um capítulo intitulado “Derechos del Buen 

Vivir”, divivido nos seguintes tópicos: água e alimentação; ambiente; comunicação e informação; cultura 

e ciência; educação; habitat e moradia; saúde, trabalho e seguridade social. No “Plan Nacional Buen 

Vivir”, plano de governo que prevê responsabilidades para todos os ministérios no sentido de 

implementar os preceitos constitucionais, é possível encontrar a noção conceitual de “buen vivir”. Aqui, 

um trecho do documento: “O ‘Buen Vivir’ supõe ter tempo livre para a contemplação e a emancipação, e 

que as liberdades, oportunidades, capacidades e potencialidades reais dos indivíduos se ampliem e 

floresçam de modo que permitam lograr simultaneamente aquilo que a sociedade, os territórios, as 

diversas identidades coletivas e cada um — visto como um ser humano universal e particular ao mesmo 

tempo — valoriza como objetivo de vida desejável (tanto material como subjetivamente e sem produzir 

nenhum tipo de dominação de um sobre outro)”. 
137 A comunicação em nosso país foi tratada de forma imprecisa, havia normas, mas nenhuma foi 

eficiente para dar o efeito pretendido. Os direitos dos cidadãos foram violados por forças políticas ou por 

governos autoritários. Por esta razão, o atual governo, vendo a necessidade, decidiu estabelecer um 

sistema legal que regule e controle os atores ativos e passivos deste setor, criando novos parâmetros 

normativos que dão um melhor funcionamento à comunicação em geral. O direito à comunicação está 

consagrado na Constituição, no segundo capítulo, direitos de vida, terceira seção, comunicação e 

informação, por isso, é responsabilidade do Estado dar mecanismos aos cidadãos para exercer esse direito 

(tradução nossa). 
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Alguns artigos constitucionais exemplificam a centralidade da comunicação na 

construção de uma sociedade do “buen vivir” no Equador (Ecuador, 2008). 

 Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: una 

comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en 

su propia lengua y con sus propios símbolos; La creación de medios de 

comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las 

frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de 

radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para 

la explotación de redes inalámbricas (art. 16). 

 El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias; facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación en especial 

para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo 

tengan de forma limitada; no permitirá el oligopolio o monopolio, directo 

ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de 

las frecuencias (art. 17). 

 La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad 

que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, 

el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente 

contra los derechos (art. 19). 

 El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto 

profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 
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opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o 

laboren en cualquier actividad de comunicación (art. 20)138. 

 

Concluída a alteração constitucional, caberia ao país, num período máximo de 360 

dias, conforme estabelecido na própria Carta Magna, aprovar legislações reguladoras de 

diversos setores, no sentido de aprofundar as garantias previstas na Constituição, sendo 

a Ley de Comunicación uma das leis necessárias (Ecuador, 2008). 

Outra determinação constitucional foi a conformação, num prazo máximo de 30 

dias, de uma comissão para realizar uma auditoria nas concessiões das frequências de 

rádio e TV entre 1995 e 2008. A intitulada Comisión de Auditoria de las Concesiones 

de Frecuencias de Radio y TV foi, então, instituída em 20 de novembro de 2008, 

mediante um Decreto do Poder Executivo, tendo como objetivos principais a análise da 

constitucionalidade, legitimidade e transparência das concessões, considerando os 

enfoques legal, financeiro, social e comunicacional. 

Ao final dos trabalhos, em relatório divulgado em maio de 2009, a comissão 

apontou uma série de irregularidades, descumprimento de regras e vícios na relação 

entre os poderes político e econômico no que diz respeito ao setor das comunicações. 

Era proibido vender frequências, mas essa regra era burlada. Não era 

respeitada a ordem em que as solicitações de frequências eram 

apresentadas. Os prazos das concessões muitas vezes foram 

prorrogados automaticamente. Alguns representantes do já extinto 

Conartel concederam frequências a eles mesmos. A conclusão foi que 

cerca de 40% das concessões apresentavam irregularidades. A 

Comissão pedia a devolução das mesmas ao Estado para que fossem 

redistribuídas de acordo com a Constituição (PASSOS, 2016, p. 108). 

 

                                                           
138 Todas as pessoas, individual ou coletivamente, têm o direito a: comunicação livre, intercultural, 

inclusiva, diversificada e participativa em todas as áreas de interação social, por qualquer meio e em sua 

própria língua e símbolos; criação de meios de comunicação social e acesso igual ao uso de frequências 

de espectro para a gestão de estações de rádio e televisão públicas, privadas e comunitárias, e bandas 

livres para a operação de redes sem fio (artigo 16); O Estado promoverá a pluralidade e a diversidade na 

comunicação e, para tanto, garantirá a alocação, por meio de métodos transparentes e em igualdade de 

condições, das frequências do espectro radioelétrico, para a gestão das estações públicas, privadas e 

comunitárias de rádio e televisão; facilitar a criação e o fortalecimento da mídia pública, privada e 

comunitária, bem como o acesso universal às tecnologias da informação e comunicação, especialmente 

para indivíduos e comunidades que não têm esse acesso ou o têm de forma limitada; não permitirá o 

oligopólio ou o monopólio, direto ou indireto, da propriedade dos meios de comunicação e da utilização 

de frequências (artigo 17); A lei regulará a prevalência do conteúdo para fins informativos, educacionais e 

culturais na programação da mídia, e incentivará a criação de espaços para a disseminação da produção 

nacional independente. Proíbe a emissão de publicidade que induz violência, discriminação, racismo, 

dependência de drogas, sexismo, intolerância religiosa ou política e qualquer outra que viole direitos 

(Artigo 19); O Estado garantirá a cláusula de consciência a todas as pessoas e o sigilo profissional e a 

reserva da fonte àqueles que informam, emitem suas opiniões através da mídia ou outras formas de 

comunicação ou trabalham em qualquer atividade de comunicação (artigo 20). (tradução nossa). 
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Em setembro do mesmo ano, visando o cumprimento também de determinação da 

Carta Magna, a Asamblea Nacional do Equador deu início ao processo de discussões 

sobre a construção de uma lei sobre as comunicações. No dia 9 daquele mês, por 

sugestão do Consejo de Administración Legislativa ao Plenário da Asamblea foi criada 

a Comisión Ocasional Especializada de Comunicación139. 

Do mesmo modo que ocorreu com a mudança da Constituição, o processo de 

elaboração da Ley Orgánica de Comunicación contou também com a participação da 

sociedade civil. Durante o período de sessões realizadas pela Comisión Ocasional, 34 

contribuições foram enviadas por segmentos da sociedade140, sendo as principais 

propostas a apresentada pelo Foro Ecuatoriano de la Comunicación e a do Colectivo 

Ciudadano por los Derechos de la Comunicación. 

Espécie de projeto de lei, a proposta do Foro reunia bases e princípios a serem 

cumpridos pelos prestadores dos serviços de comunicação - como a plurinacionalidade, 

a interculturalidade, a igualdade na diversidade, a corresponsabilidade, a participação e 

a soberania nacional – e a criação do Sistema de Comunicación Social, como ente de 

organização do setor. 

El Sistema de Comunicación debe rebasar la institucionalidad 

tradicional, con miras a incluir todos los aspectos relacionados con el 

tema: políticas, actores (privados, públicos, organizaciones sociales y 

comunitarias, pueblos), medios, telecomunicaciones, institucionalidad 

y normativa, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

consagrados en la Constitución. Asimismo, debe garantizar el 

ejercicio de un control de la ciudadanía sobre la formulación de 

políticas, la calidad de los servicios y contenidos. Y además, debe 

tener la debida articulación con los sistemas de educación, cultura, 

salud, etc. (FORO, 2009)141. 

 

                                                           
139 Esta Comisión Ocasional - en tanto solo funcionaría mientras se procese las propuestas de Ley de 

Comunicación-se conformó por 11 asambleístas, 6 de ellos pertenecientes al partido de gobierno, 3 

integrantes de la oposición, 1 del movimiento indígena (que en este y otros temas no comparte las tesis 

oficialistas) y 1 del movimiento municipalista (cuya posición frente la oficialismo no está plenamente 

definida) (VARGAS, 2009, p. 13) 
140 Além do Foro e do Colectivo Ciudadano, submeterem propostas, escritas ou verbais, aos legisladores 

instituições de caráter associativo, empresarial e de pesquisa, como Asociación Ecuatoriana de 

Radiodifusión, Unión Nacional de Periodistas, Fundación Ethos, Fundación Ecuatoriana de Salud 

Respiratoria, canais comunitários de rádio e televisão, agências de publicidade, além de organismos 

internacionais, a exemplo da UNESCO e Sociedad Interamericana de Prensa (Benavides, 2014). 
141 O Sistema de Comunicação deve ir além do arcabouço institucional tradicional, com o objetivo de 

incluir todos os aspectos relacionados ao tema: políticas, atores (privados, públicos, sociais e 

comunitários, povos), mídia, telecomunicações, institucionalidade e regulação, para garantir o pleno 

exercício dos direitos consagrados na Constituição. Da mesma forma, deve garantir o exercício do 

controle cidadão sobre a formulação de políticas, a qualidade de serviços e conteúdos. E, além disso, deve 

ter a devida articulação com os sistemas de educação, cultura, saúde etc. (tradução nossa). 
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Outro aspecto com destaque na proposta do Foro foi o controle social, com a 

proposta de criação de um programa de capacitação de leitura crítica dos meios no 

âmbito do sistema educativo formal e não-formal, além de um conselho encarregado de 

impulsionar mecanismos de participação social nas políticas de comunicação e 

sistematizar e encaminhar as denúncias da sociedade, devendo ser integrado por 

representantes de diferentes setores. Na justificativa da proposta, o Foro ressaltava a 

importância da participação para o cumprimento dos direitos da população. 

El control y la participación social son fundamentales para que los 

medios puedan cumplir a cabalidad sus objetivos. Los ciudadanos/as y 

organizaciones cumplen un papel activo frente a los medios. Tienen 

derecho a contar con programas de calidad, con contenidos 

eminentemente educativos y culturales e información contextualizada, 

verificada y libre de contenidos sexistas, racistas, violentos, 

discriminatorios o xenófobos. Tienen derecho a participar en la 

elaboración de criterios de programación y contenidos de los medios. 

Deben ejercer los derechos de respuesta o rectificación cuando se 

considere que han sido agraviados o perjudicados por imágenes e 

informaciones inexactas o injuriosas. Tienen derecho a organizar 

veedurías y observatorios de medios y a recibir apoyo del Estado para 

el cumplimiento de estas tareas. Para defender y promover estos 

derechos, los usuarios y usuarias pueden organizarse contando con 

todas las garantías legales (FORO, 2009)142. 

 

O reconhecimento da comunicação como um serviço público; a garantia da 

diversidade e do pluralismo; a garantia da liberdade de expressão e a negação da 

censura; e o livre acesso à informação pública foram outros dos temas presentes na 

proposta do Foro.  

El Foro concibe a los medios como un servicio público antes que 

como un negocio. Reconoce su papel y responsabilidad social. La 

función primordial de éstos es servir a la comunidad y al interés 

colectivo y facilitar el debate y la deliberación para que la población 

ejerza su derecho a actuar e incidir en la sociedad. Por lo tanto, el Foro 

se opone a todo tipo de oligopolio o monopolio en el campo mediático 

(...) El pueblo ecuatoriano tiene derecho a contar con medios plurales 

y diversos, que reflejen las particularidades sociales, étnicas, 

culturales, lingüísticas y otras del país. Los medios no deben estar 

sometidos a censura previa, pero sí asumir responsabilidad por lo que 

                                                           
142 O controle social e a participação são fundamentais para que a mídia cumpra plenamente seus 

objetivos. Cidadãos e organizações desempenham um papel ativo frente aos meios. Têm direito a 

programas de qualidade, com conteúdos educacionais e culturais eminentemente contextualizados, 

verificados e livres de conteúdos sexistas, racistas, violentos, discriminatórios ou xenófobos. Eles têm o 

direito de participar no desenvolvimento de critérios de programação e conteúdo de mídia. Eles devem 

exercer os direitos de resposta ou retificação quando considerarem que foram prejudicados por imagens e 

informações imprecisas ou prejudiciais. Eles têm o direito de organizar observatórios de mídia e receber 

apoio do Estado para o cumprimento dessas tarefas. Para defender e promover esses direitos, os usuários 

podem se organizar com todas as garantias legais (tradução nossa). 
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difunden, entendiendo que el interés superior es el bien común y a ese 

bien común se llega a través de un ejercicio profesional y 

profundamente ético (...) Todas las entidades públicas o privadas que 

manejen presupuestos del Estado deben estar obligadas a informar 

sobre sus actividades y uso de recursos, de manera transparente.  Los 

medios y profesionales de la comunicación social y la ciudadanía 

tienen el derecho de demandar y recibir información transparente y 

oportuna de las entidades públicas y de las privadas que manejen 

fondos del Estado o que realicen funciones públicas (FORO, 2009)143. 

 

Buscando adesão parlamentar para debate sobre as suas posições no Legislativo, a 

proposta do Foro foi assinada pela asembleísta Lourdes Tibán, do movimento indígena, 

que atuou como “porta-voz” das entidades do Foro na Asamblea Nacional. 

Hay que señalar que la propuesta Tibán-Foro de la Comunicación ha 

recibido el reconocimiento, por parte de casi todos los actores sociales 

y algunos políticos involucrados en el tema, por la inclusión y énfasis 

que se colocó en relación al carácter diverso y pluricultural que tiene 

la comunicación en el Ecuador así como a la participación que los 

diversos pueblos y nacionalidades deberían tener en la gestión del 

sector y el derecho a acceder a frecuencias de radio y televisión, y 

crear medios de comunicación desde sus especificidades culturales e 

intereses comunitários (VARGAS, 2009, p. 16)144. 

 

Também em setembro de 2009, numa proposta mais sintética e com linguagem 

mais simples que a do Foro, o que contribuiu na divulgação do que estava em discussão 

no Legislativo, o Colectivo Ciudadano por los derechos de la Comunicación elaborou e 

tornou público o documento 10 puntos para una Ley de Comunicación Democrática. 

Iniciativa de una coalición de varias organizaciones de Comunicación 

del Ecuador que trabajan por conseguir una ley democrática que se 

garantice el derecho de toda persona a la libertad de expresión, para 

lograr una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

                                                           
143 O Foro concebe a mídia como um serviço público e não como um negócio. Reconhece seu papel e 

responsabilidade social. A principal função destes é servir à comunidade e o interesse coletivo e facilitar o 

debate e a deliberação para que a população exerça seu direito de agir e influenciar na sociedade. 

Portanto, o Foro se opõe a todos os tipos de oligopólio ou monopólio no campo da mídia (...) O povo 

equatoriano tem o direito de ter uma mídia plural e diversa, que reflita as peculiaridades sociais, étnicas, 

culturais, linguísticas e outras do país. A mídia não deve estar sujeita à censura prévia, mas assumir a 

responsabilidade pelo que dissemina, entendendo que o melhor interesse é o bem comum e que o bem 

comum é alcançado por meio de um exercício profissional profundamente ético (...) As entidades públicas 

ou privadas que lidam com os orçamentos estaduais devem ser obrigadas a informar sobre suas atividades 

e uso dos recursos, de maneira transparente. A mídia e os profissionais da comunicação social e os 

cidadãos têm o direito de exigir e receber informações transparentes e oportunas de entidades públicas e 

entidades privadas que gerenciam fundos estaduais ou desempenham funções públicas (tradução nossa). 
144 Deve-se notar que a proposta Tibán-Foro de la Comunicación recebeu o reconhecimento por parte de 

quase todos os atores sociais e alguns políticos envolvidos no assunto, pela inclusão e ênfase que foi 

colocada em relação ao caráter diverso e pluricultural que possui a comunicação no Equador, assim como 

a participação que os diversos povos e nacionalidades devem ter na gestão do setor e o direito de acesso 

às frequências de rádio e televisão de e criar meios de comunicação baseados em suas especificidades 

culturais e interesses comunitários (tradução nossa). 
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participativa, así como democratizar el acceso a los medios y a los 

soportes tecnológicos que hacen posible el ejercicio de este derecho 

(COLECTIVO, 2009)145.  

 

De acordo com Vargas (2009), o Colectivo resultou do rompimento de entidades 

que anteriormente compunham o Foro e divergiam de algumas das posições adotadas, 

criando a partir de então outra rede de articulação da sociedade com o fim de 

reivindicar a criação de uma nova lei de comunicação no Equador. 

(...) algunas de las organizaciones de la sociedad civil que 

inicialmente colaboraron con el Foro de la Comunicación, pero se 

separaron de éste porque mantuvieron algunos desacuerdos 

conceptuales respecto de cuatro cuestiones: el asunto de la 

profesionalización de los comunicadores, la estructuración jurídica de 

los derechos de la comunicación, las características de la 

institucionalidad que debería 17 regular el sector, y, sobre todo, los 

procedimientos para lograr apoyos políticos a las propuestas 

formuladas. Además se juntaron a esta iniciativa otras organizaciones 

de la sociedad civil y fue especialmente relevante el apoyo realizado 

por CIESPAL, en tanto se desempeño como espacio de deliberación y 

encuentro para actores sociales, políticos, de medios de comunicación, 

académicos y empresarios interesados en aportar en este debate y 

ofrecer propuestas desde sus propias visiones e intereses (VARGAS, 

2009, p. 16-17)146. 

 

No quadro 11 estão listadas as entidades que compunham o Colectivo Ciudadano 

por los derechos de la Comunicación, composto por, além dos que romperam com o 

Foro, grupos da área da comunicação, grupos de direitos humanos e segmentos de 

universidades.  

 

Quadro 11. Entidades do Colectivo Ciudadano por los derechos de la 

Comunicación 

Agencia de Comunicación de Niños, Niñas y Adolescentes 

Asociación de Graduados de Comunicación de la Universidad Central 

                                                           
145 Iniciativa de uma coalizão de diversas organizações de comunicação no Equador que trabalham para 

alcançar uma lei democrática que garanta o direito de cada pessoa à liberdade de expressão, para 

conseguir uma comunicação livre, intercultural, inclusiva, diversificada e participativa, bem como para 

democratizar a acesso à mídia e suportes tecnológicos que possibilitem o exercício desse direito (tradução 

nossa). 
146 (...) algumas das organizações da sociedade civil que inicialmente colaboraram com o Foro de la 

Comunicación, mas se separaram dele porque mantinham algumas divergências conceituais sobre quatro 

temas: a questão da profissionalização dos comunicadores, a estrutura legal dos direitos de comunicação, 

as características das instituições que deveriam regular o setor e, acima de tudo, os procedimentos para 

obter apoio político às propostas feitas. Além disso, outras organizações da sociedade civil aderiram a 

essa iniciativa e o apoio prestado pela CIESPAL foi especialmente relevante, pois serviu de espaço para 

deliberações e reuniões de atores sociais, políticos, midiáticos, acadêmicos e empresariais interessados em 

contribuir com este debate e oferecer propostas a partir de suas próprias visões e interesses (tradução 

nossa). 
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Asociación Latinoamericana de Educación Radiofônica (ALER) 

Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) 

Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina 

(CIESPAL) 

Colectivo Docente de la Comunicación 

Consejo Nacional de la Niñes y Adolescencia 

Consultora GAMAZOR 

Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador 

Facultad de Comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana 

Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (OCLACC) 

Mujeres por la Vida de Rumiñahui 

Radialistas Apasionadas y Apasionados 

Red Infodesarrollo 

Fonte: Elaboração própria 

Sobre o documento produzido pelo Colectivo, as propostas foram agrupadas a 

partir de pontos como: liberdade de expressão; informação plural; direito de resposta; 

distribuição equitativa das frequências de rádio e TV; desconcentração da propriedade; 

conteúdo nacional e local; universalização do acesso às tecnologias da informação; 

direitos do público; distribuição democrática da publicidade estatal e retorno de 

frequências para o domínio do Estado. 

Outra estratégia adotada pelo Colectivo, buscando a ampliação do tema pelo país, 

foi a realização da Caravana de la Comunicación, que, conforme relatório produzido 

pela ALER (2011), tinha como objetivo o diálogo direto com as pessoas que não 

estavam organizadas em movimentos sociais e entidades. 

Nos planteamos la necesidad de llegar a la gente que todos los días 

tiene sus propias dinámicas, sus problemas, anhelos, dificultades y 

que no está siguiendo el debate de la ley de comunicación, sea porque 

no lo siente cercano, porque cree que no es un tema que pueda tratar o 

porque simplemente no le interessa (...) decidimos que tenemos que 

hacer algo que saque a la gente de lo cotidiano pero con alegría, con 

arte y manifestaciones culturales que hablen de la comunicación no 

únicamente desde los medios y la noticia. Entre varias ideas de foros, 

seminarios y talleres que tienen un formato más cerrado y por lo tanto 

la gente no participa de ellos, surge la idea de hacer algo mucho más 

colorido y que nos dé una idea de cómo la gente está percibiendo la 

comunicación desde su cotidianidad, es decir que la gente que 

consume medios (prensa, radio y televisión) tenga una tribuna abierta 
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en donde poder manifestar su acuerdo o no sobre las programaciones 

o contenido de los mismos (ALER, 2011, p. 26)147. 

 

Com uma metodologia que proporcionou a realização de debates em espaços 

abertos e/ou públicos, como praças, parques e escolas, a Caravana percorreu as 

seguintes regiões do país: 

 Tulcán: com a presença de pessoas de Sucumbíos, Esmeraldas e 

Imbabura; 

 Riobamba: envolvendo também o público de Cotopaxi, Tungurahua e 

Bolívar; 

 Guayaquil: com publico de Manabí, Santa Elena, El Oro e Los Ríos; 

 Cuenca: com participação de pessoas de Loja e Cañar; 

 Puyo: com públicos de Morona Santiago, Orellana, Zamora e Napo; 

 Quito: reunindo também pessoas de Santo Domingo de los Tsáchilas e 

Galápagos 

Ao final da Caravana, as propostas apresentadas nas atividades públicas foram 

sistematizadas pelo Colectivo e enviadas à Presidência da República e à Asamblea 

Nacional, como demonstração do interesse da população em participar do debate sobre 

a regulação das comunicações. 

No podemos decir que fue fácil, en el camino tuvimos dificultades y 

contratiempos, pero en una evaluación general podemos decir que fue 

un éxito, que la gente se mostro contenta y en muchos casos 

agradecida de poder manifestar sus ideas, de poder ser parte de la 

construcción de una ley que ya no era más una actividad solo de 

periodistas, abogados y políticos, sino de la gente que la consume 

todos los días. Además enviamos las propuestas físicas a la 

Presidencia de la República y a la Asamblea Nacional (ALER, 2011, 

p. 27-28)148. 

                                                           
147 Consideramos a necessidade de alcançar pessoas que todos os dias têm sua própria dinâmica, seus 

problemas, anseios, dificuldades e que não estão acompanhando o debate da lei de comunicação, seja 

porque não se sentem próximas a isso, porque acreditam que não é assunto que podem tratar ou porque 

simplesmente não lhe interessa (...) decidimos que temos que fazer algo que tire as pessoas do cotidiano, 

mas com alegria, com manifestações artísticas e culturais que falam de comunicação não só da mídia e 

das notícias. Entre várias ideias de fóruns, seminários e workshops que têm um formato mais fechado e, 

portanto, as pessoas não participam deles, a ideia de fazer algo muito mais colorido e que nos dá uma 

ideia de como as pessoas estão percebendo a comunicação de sua vida cotidiana, isto é, que as pessoas 

que consomem mídia (imprensa, rádio e televisão) têm um fórum aberto onde podem expressar sua 

concordância ou não sobre a programação ou conteúdo do mesmo (tradução nossa). 
148 Não podemos dizer que foi fácil, no caminho tivemos dificuldades e retrocessos, mas em uma 

avaliação geral podemos dizer que foi um sucesso, que as pessoas estavam felizes e em muitos casos 

gratas por poderem expressar suas ideias e fazer parte da construção de uma lei que deixou de ser uma 

atividade apenas de jornalistas, advogados e políticos, mas das pessoas que a consomem todos os dias. 



166 

 

 

Utilizando-se da estratégia de incidência direta junto aos legisladores, por sua vez, 

em 7 de outubro, integrantes do Foro149 se reuniram com a Comisión Ocasional e 

apresentaram em detalhes a sua proposta, destacando como fundamental que a 

sociedade equatoriana participasse ativamente do debate sobre o projeto de lei e que a 

proposta aprovada efetivasse os direitos consagrados na Constituição aprovada no ano 

anterior. 

Visando expor à população a análise da conjuntura em que se desenvolviam as 

discussões sobre a proposta de nova legislação de comunicação e, ao mesmo tempo, 

pressionar os parlamentares, em novembro de 2009, o Foro publicou uma carta pública, 

questionando a posição de alguns participantes da Comisión Ocasional e criticando a 

postura adotada pelos meios de comunicação empresariais. 

El Foro de la comunicación cuestiona también la posición de algunos 

Asambleístas de la Comisión de de comunicación que se han alineado 

con la tesis de que no es necesario aprobar ninguna ley y que por ello 

han emprendido una acción sistemática tendiente a descalificarla con 

antelación, de suerte su tratamiento se dilate con presiones y chantajes 

para que al final resulte una normativa inocua a sus intereses y que el 

statu quo prevalezca. Así también, el Foro de la Comunicación llama 

atención sobre una gran campaña emprendida por el poder mediático 

corporativo que califica al proceso de construcción de la ley de 

comunicación como "intentos de aprobar una ley mordaza", cuando lo 

que se pretende es avanzar en el derecho a la comunicación (FORO, 

2009-2)150. 

 

Como resposta aos intentos de deslegitimação do processo de construção da lei, o 

Foro, também no documento, ressaltou a participação da sociedade na reivindicação por 

um sistema de comunicação democrático ainda na formulação da nova Constituição do 

país, além de apresentar questões centrais a serem incorporadas no marco legal do setor. 

                                                                                                                                                                          
Também enviamos as propostas impressas à Presidência da República e à Assembleia Nacional (tradução 

nossa). 
149 Representando o Foro, participaram da reunião o então diretor da Facultad de Comunicación Social da 

Universidad Central, Fernando López; María Eugenia Garcés, à época vice-presidenta da Federación 

Nacional de Periodistas (FENAPE); e Carlos Yamberla, na representação dos comunicadores de las 

nacionalidades y pueblos. 
150 O Foro de la Comunicación também questiona a posição de alguns membros da Comissão de 

Comunicação que se alinharam com a tese de que não é necessário aprovar nenhuma lei e, por isso, 

empreenderam uma ação sistemática tendendo a desqualificá-la antecipadamente, para que sua discussão 

seja atrasada com pressões e chantagens para que, no final, seja uma política inofensiva aos seus 

interesses e que o status quo prevaleça. Da mesma forma, o Foro de la Comunicación chama a atenção 

para uma grande campanha empreendida pelo poder da mídia corporativa que qualifica o processo de 

construção da lei de comunicação como "tentativas de aprovar uma lei da mordaça", quando o que se 

pretende é avançar no direito à comunicação (tradução nossa). 



167 

 

El pueblo se pronunció mayoritariamente por la Constitución que, en 

materia de comunicación e información, recoge importantes avances 

que deben traducirse en un sistema de comunicación que agrupe a una 

nueva institucionalidad, normativas y políticas claramente 

establecidas. (...) la democratización del espectro radioeléctrico y su 

distribución en forma tripartita entre medios privados, públicos y 

comunitarios; considerar a la comunicación y la información como 

servicios públicos y no como mercancías ni negocios; la fijación de 

cuotas para la producción nacional audiovisual, artística y publicitaria, 

son elementos indispensables para efectivizar el derecho constante en 

la Comunicación. Sin ellos la Constitución sería vulnerada (FORO, 

2009-2)151. 

 

Após a realização de 23 sessões, entre 17 de setembro e 21 de novembro de 2009, 

e o recebimento de propostas de diversos segmentos da sociedade, a Comisión 

Ocasional aprovou e divulgou um Informe com o Proyecto de Ley Orgánica de 

Comunicación, com 104 artigos, a ser submetido ao plenário da Asamblea, tratando de 

temas como bem público, direito à comunicação, controle social, conteúdos, direitos e 

responsabilidades de jornalistas e profissionais da área, dentre outros. 

Segundo Vargas (2009), o projeto elaborado pela referida comissão foi 

considerado insatisfatório por organizações sociais e empresariais que haviam se 

posicionado sobre o tema. Como exemplo, em 2 de dezembro daquele ano, dez dias 

após a publicização do projeto, as entidades integrantes do Foro Ecuatoriano de la 

Comunicación e do Colectivo Ciudadano por los derechos de la Comunicación 

assinaram, juntas, uma carta pública. 

Señalamos nuestra insatisfacción por el informe presentado por la 

mayoría de los miembros de la Comisión Ocasional de Comunicación, 

para Primer Debate, fruto de una serie de desaciertos y errores 

políticos, conceptuales y metodológicos cometidos en su elaboración. 

4. Rechazamos el informe de minoría de los miembros de la Comisión 

Ocasional de la Comunicación por traslucir y defender solamente los 

intereses de los grandes empresarios de los medios de comunicación 

(COLECTIVO y FORO, 2009)152. 

                                                           
151 A maioria das pessoas votou a favor da Constituição que, em termos de comunicação e informação, 

inclui avanços importantes que devem ser traduzidos em um sistema de comunicação que reúna uma nova 

estrutura institucional, regulamentos e políticas claramente estabelecidas. (...) a democratização do 

espectro radioelétrico e sua distribuição de maneira tripartite entre mídia privada, pública e comunitária; 

considerar comunicação e informação como serviços públicos e não como mercadorias ou negócios; a 

fixação de cotas para a produção nacional audiovisual, artística e publicitária são elementos essenciais 

para o exercício constante do direito na comunicação. Sem eles, a Constituição seria violada (tradução 

nossa). 
152 Registramos nossa insatisfação com o relatório apresentado pela maioria dos membros da Comissão de 

Comunicação Ocasional, resultado de uma série de erros políticos, conceituais e metodológicos 

cometidos na sua elaboração. Rejeitamos o relatório minoritário dos membros da Comissão Ocasional da 

Comunicação para traduzir e defender apenas os interesses dos grandes empresários da mídia de massa 

(tradução nossa). 
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Após os debates e aprovação na Comisión Ocasional, como visto anteriormente, 

em 22 de dezembro de 2009 e em 5 de janeiro de 2010 ocorreram as duas sessões do 

primeiro debate da proposta de Ley Orgánica de Comunicación no plenário da 

Asamblea Nacional. Naquele momento, foram expostas as sínteses definidas pela 

comissão que tratou do tema e apresentados os aportes dos demais parlamentares. 

O ano de 2010 foi de quase paralisia do debate sobre a regulação do setor das 

comunicações. Além da discussão em 5 de janeiro, apenas mais três reuniões da 

Comisión Ocasional foram realizadas: no dia 20 do mesmo mês, em 18 de junho, 

quando a então presidenta da comissão, Betty Carrillo, apresentou a sua renúncia da 

função, e 23 de junho, quando os integrantes elegeram Mauro Andino Reinoso como 

novo presidente e responsável por conduzir os trabalhos referentes ao projeto de lei na 

comissão. 

Como demonstra Passos (2016), a partir de entrevistas com pessoas envolvidas no 

processo de construção da LOC, esse interrompimento nas discussões teve como um dos 

motivos as relações estabelecidas entre proprietários de meios de comunicação e 

parlamentares, que certamente perderiam poder no momento em que medidas como a 

distribuição equitativa de frequências fossem aprovadas. 

Importa destacar ainda que esse refluxo no debate sobre a construção de uma lei 

que já havia, inclusive, extrapolado o prazo legal153 para sua elaboração, não foi 

somente por questões específicas da comunicação, mas refletiu e foi consequência 

também da crise política que o Equador atravessou durante o ano de 2010, que incluiu 

uma tentativa de golpe de Estado154. 

Uma iniciativa importante a destacar do ano de 2010 foi a criação da Red de 

Medios Comunitarios, Publicos y Privados locales, projeto do governo equatoriano, por 

meio da Secretaría Nacional de Gestión de la Política, que tinha como objetivos 

estabelecer uma rede de comunicação produzida pelas comunidades rurais e urbanas 

                                                           
153 Conforme estabelecido na revisão constitucional, a Ley Orgánica de Comunicación deveria ser 

elaborada e aprovada até 15 de outubro de 2009, considerando o prazo de 360 dias após a mudança da 

Carta Magna 
154 Sobre esse fato, há diversas referências e informações. Aqui, seguem alguns links: 

https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/opera-mundi-crise-politica-no-equador.html 

https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2010/09/30/equador-declara-estado-de-excecao-

presidente-denuncia-tentativa-de-golpe.htm 

https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Pelo-Mundo/O-fracasso-da-tentativa-de-golpe-no-

Equador/6/16183 

 

https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/opera-mundi-crise-politica-no-equador.html
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2010/09/30/equador-declara-estado-de-excecao-presidente-denuncia-tentativa-de-golpe.htm
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2010/09/30/equador-declara-estado-de-excecao-presidente-denuncia-tentativa-de-golpe.htm
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Pelo-Mundo/O-fracasso-da-tentativa-de-golpe-no-Equador/6/16183
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Pelo-Mundo/O-fracasso-da-tentativa-de-golpe-no-Equador/6/16183
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populares, proporcionando possibilidades de participação; produzir conteúdos em rádio 

comunitários e interculturais; e contribuir na sustentabilidade financeira desses meios. 

O projeto tinha como meta implementar 54 rádios comunitárias até o final de 

2017, com perspectiva de autofinanciamento, porém, de acordo com Passos (2016), os 

objetivos não foram alcançados. 

O projeto contava com orçamento de 12 milhões e 640 mil dólares, 

com a previsão de fomentar a criação de 54 rádios comunitárias até 

2015. Moradores das comunidades foram treinados pelo Ciespal e 

receberam de governo os equipamentos em comodato. Mas a 

iniciativa não foi muito longe. Hoje, apenas onze continuam 

funcionando e a maioria têm dificuldade para se manter, acumula 

dívidas, além de problemas técnicos para operar os canais (PASSOS, 

2016, p. 120). 

 

Já em 2011, com o fracasso da tentativa de golpe, a partir da demonstração de 

apoio popular ao governo nacional (Bocca, Mello e Berrón, 2017), Rafael Correa 

retomou um processo de participação social na definição de medidas a serem adotadas 

pelo governo, a partir de uma Consulta Popular, realizada em 7 de maio daquele ano. Na 

Consulta, a população poderia se manifestar sobre dez temas, sendo duas as perguntas 

sobre comunicação (Ecuador, 2011). 

 Pregunta 3: Con la finalidad de evitar conflicto de intereses, ¿está usted de 

acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, 

así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus 

directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación 

accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, 

enmendando la Constitución como lo establece el Anexo 3? 

 Pregunta 9: Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de 

comunicación, ¿Está usted de acuerdo que se dicte una ley de 

comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión 

de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita, que 

contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o 

discriminatorios; y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior 

de los comunicadores o los medios emisores?155 

                                                           
155 Questão 3: Para evitar conflitos de interesse, você concorda em proibir as instituições do sistema 

financeiro privado, bem empresas de comunicação privadas, seus diretores e principais acionistas, de 

possuir ou participar de ações externas à esfera financeira ou de comunicação, respectivamente, alterando 

a Constituição conforme estabelecido no Anexo 3? Questão 9: Para evitar excessos na mídia, você 

https://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
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Como pode ser verificado no quadro 12, o resultado final da Consulta Popular 

revelou que no tema da comunicação, a maioria dos votantes, ainda que com uma 

diferença de votos não muito alargada, manifestou o desejo de mudanças no setor. 

 

Quadro 12. Resultado votação das perguntas 3 e 9 da Consulta Popular 

Pergunta Sim / % Não / % Total 

(100% 

válidos) 

Brancos Nulos 

3 4.074.307 

52,98% 

3.616.589 

47,02% 

7.690.896 451.226 492.254 

9 3.882.379 

51,68% 

3.630.263 

48,32% 

7.512.642 667.397 454.337 

Fonte: Elaboração própria, a partir de consulta a dados publicados no Registro Oficial do Equador, de 

13 de julho de 2011. 

 

Um mês após a vitória do governo sobre os temas apresentados na Consulta 

Popular (Bocca, Mello e Berrón, 2017), em 8 de junho de 2011, a Comisión Ocasional 

voltou a tratar do tema das comunicações e definiu, a partir de resolução, analisar e 

debater o texto do Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación e que o documento final 

fosse apresentado ao pleno da Asamblea, sem prorrogação de prazos, para votação. 

El proceso de creación de la Ley Orgánica de Comunicación se 

retomó a partir de la consulta popular realizada en el 2011 y de la 

resolución anteriormente expuesta; ya que, como lo hemos 

mencionado el interés de la comunidad y de los Asambleístas se 

retomó a partir de la encuesta del 2011, con la cual los asambleístas se 

comprometieron a realizar el proceso de creación de la ley sin 

dilaciones (BENAVIDES, 2014, p. 12)156. 

 

No processo de retomada das tratativas sobre a Ley Orgánica de Comunicación, 

em 27 de julho de 2011, a Comisión Ocasional apresentou um Informe 

Complementario, fazendo referência ao resultado da Consulta Popular como exemplo 

                                                                                                                                                                          
concorda com uma lei de comunicação que cria um Conselho de Regulamentação para regular a 

disseminação de conteúdo em publicações de televisão, rádio e imprensa escrita que contêm mensagens 

de violência, explicitamente sexuais ou discriminatórias; e que estabelece os critérios de responsabilidade 

ulterior dos comunicadores ou dos meios de emissão? (tradução nossa). 
156 O processo de criação da Ley Orgánica de Comunicación foi retomado após a consulta popular 

realizada em 2011 e a resolução anteriormente mencionada; já que, como mencionamos, o interesse da 

comunidade e dos parlamentares foi retomado a partir da consulta de 2011, com a qual os integrantes se 

comprometeram a realizar o processo de criação da lei sem demora (tradução nossa). 
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da necessidade de aprovação da matéria. Aprovado o informe na comissão, o projeto 

entrou em novo debate no plenário da Asamblea Nacional, com seis sessões de 

discussão antes do término do primeiro mandato presidencial de Rafael Correa, cinco 

em 2011 (15, 16, 17, 22 e 24 de novembro) e uma em 11 de abril de 2012. 

A descontinuidade das discussões no Legislativo provocou, de acordo com Passos 

(2016), um arrefecimento da mobilização social especialmente a partir de 2012, com 

tanto o Foro Ecuatoriano de la Comunicación quanto o Colectivo Ciudadano por los 

derechos de Comunicación praticamente extintos, assumindo a partir de então o 

protagonismo em termos de sociedade civil um grupo reduzido intitulado 

Autoconvocados por la Ley de Comunicación, formado, como demonstra a o quadro 

13, por entidades remanescentes do Foro e do Colectivo e também por pessoas físicas. 

 

Quadro 13. Entidades integrantes do Autoconvocados por la Ley de 

Comunicación 

Agencia Latinoamericana de Información (ALAI) 

Asociación Católica de Comunicación 

Asociación Latinoamericana de Educación Radiofônica (ALER) 

Coletivo Churo Comunicación 

Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador 

Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (OCLACC) 

Radialistas Apasionadas y Apasionados 

Pessoas físicas: Fernando Checa, Grace Merino, Guadalupe Yapud, Isabel Ramos, 

María Belén Calvache, Mauro Cerbino e Nelsy Lizarazo 

Fonte: Elaboração própria 

 

Durante o ano de 2012, os Autoconvocados passaram então a se reunir na sede da 

ALER para traçar estratégias de mobilização em torno da lei, considerando tanto a 

conjuntura de diminuição nas ações da sociedade quanto à proximidade das eleições 

presidenciais de início do ano seguinte. Assim, iniciou-se outra estratégia de incidência, 

dessa vez buscando o debate direto com os candidatos ao Executivo do país. 

Como se aproximavam as eleições presidenciais de 2013, os 

integrantes mudaram o enfoque, optando por ações para sensibilizar os 

candidatos, pedindo que eles se manifestassem ao longo da campanha 

sobre pontos que consideravam prioritários na lei de comunicação. Os 

oito candidatos à presidência declararam em entrevistas que eram 

favoráveis à aprovação de uma nova lei de comunicação, embora os 
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sete adversários de Rafael Correa tenham feito críticas ao projeto que 

estava em debate. Seis candidatos mencionaram o tema da 

comunicação em seus planos de governo. A maioria defendia a 

liberdade de expressão, a partir da acusação de que o governo de 

Correa não respeitava esse princípio, sem entrar na questão do direito 

à comunicação (PASSOS, 2016, p. 122). 

 

Candidato à reeleição, Rafael Correa incluiu no programa de governo do 

movimento Aliança PAIS, uma série de propostas dedicadas à comunicação. Conforme 

Passos (2016), o documento afirmava defender “a liberdade de expressão de todos os 

equatorianos, não só dos grupos de poder” e entre os compromissos estavam o de criar 

meios comunitários para expressar “diferentes vozes da sociedade organizada”; 

“promover a interculturalidade, com programas em diversos idiomas”; democratizar o 

espaço radioelétrico; aprovar a Lei Orgânica de Comunicação, com órgãos reguladores 

para a atividade; e fomentar a educação crítica sobre meios de comunicação. 

Ainda em 2012, outra ação que contou com a participação protagonista dos 

Autoconvocados, e teve importância para o processo de debate sobre a LOC, foi o 

Encuentro Latinoamericano de Comunicación Popular y Buen Vivir, realizado em 

Quito, entre 19 e 22 de setembro, em comemoração aos 40 anos da Associação Latino-

Americana de Educação Radiofônica. 

Os participantes trocaram experiências sobre as novas leis de 

comunicação na América Latina e decidiram que era preciso voltar a 

pressionar os parlamentares e o governo. Além disso, iriam promover 

oficinas nas comunidades para discutir a importância de se envolver 

nas lutas pela democratização da comunicação (PASSOS, 2016, p. 

123). 

 

Com a vitória de Rafael Correa em primeiro turno nas eleições de fevereiro de 

2013, com 57,1% dos votos válidos, retornou o debate sobre a regulação das 

comunicações. Com o acúmulo de discussões desde o final de 2007, com menos de um 

mês após a posse de Correa (24 de maio), a Asamblea Nacional realizou, em 14 de 

junho de 2013, a última sessão de debates sobre a proposta, quando a Ley Orgánica de 

Comunicación foi, então, aprovada com 107 votos favoráveis, 20 contrários, além de 10 

parlamentares ausentes. 

A aprovação da LOC foi, por meio de uma carta pública, comemorada pelos 

Autoconvocados que destacaram principalmente a garantia da diversidade no uso do 

espectro e a limitação de monopólios e oligopólios no setor. 
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La Ley Orgánica de Comunicación, aprobada el 14 de junio por la 

Asamblea Nacional, es una victoria de las organizaciones sociales que 

durante mucho tiempo hemos luchado por mejores condiciones para 

ejercer el derecho humano a la comunicación y el acceso universal a 

las tecnologías y medios que la facilitan. La distribución equitativa de 

las frecuencias radioeléctricas, una de las principales banderas 

exigidas desde las redes y entidades de comunicación y la sociedad 

civil, ha sido finalmente reconocida en la Ley. El artículo 106 

establece que las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al 

funcionamiento de radio y televisión serán distribuidas 

equitativamente: 33% para medios públicos, 33% para medios 

privados, y 34% para medios comunitarios. Ecuador logra así un 

avance realmente histórico, porque abre la posibilidad de que las 

voces de los excluidos y excluidas puedan expresarse a través de sus 

propios medios de comunicación (...) Otro aspecto positivo de la Ley 

es que, con la restricción a los monopolios y oligopolios, se garantiza 

una mayor diversidad y pluralidad de voces en la esfera pública 

(AUTOCONVOCADOS, 2013, p. 1)157. 

 

Por outro lado, no mesmo documento, os Autoconvocados manifestaram 

preocupação e dúvidas com alguns dos aspectos incluídos na lei, como a relação entre o 

oficialismo e os meios públicos, a privacidade dos usuários, a distribuição de 

frequências na TV digital, dentre outros. 

Constatamos en la Ley algunos vacíos y ambigüedades que podrían 

prestarse a interpretaciones contrarias a su propio espíritu, que apunta 

a democratizar la comunicación. Consideramos que la reglamentación 

y las políticas de implementación de esta Ley deben garantizar los 

derechos y la participación ciudadana, por lo que apelamos a que su 

elaboración se haga con consultas y aportes de diversos actores 

sociales (AUTOCONVOCADOS, 2013, p. 2)158. 

 

De um modo geral, o processo de elaboração da Ley Orgánica de Comunicación 

no Equador teve diferentes graus de participação e incidência da sociedade, observando-

se três fases distintas: a) uma maior presença de entidades da sociedade especialmente 

                                                           
157 A Ley Orgánica de Comunicación, aprovada em 14 de junho pela Assembleia Nacional, é uma vitória 

das organizações sociais que lutaram por muito tempo por melhores condições de exercício do direito 

humano à comunicação e acesso universal a tecnologias e meios facilitam isso. A distribuição equitativa 

das radiofrequências, uma das principais bandeiras exigidas pelas redes e entidades de comunicação e 

pela sociedade civil, foi finalmente reconhecida na Lei. O artigo 106 estabelece que as frequências do 

espectro radioelétrico destinadas à exploração da televisão serão igualmente distribuídas: 33% para mídia 

pública, 33% para mídia privada e 34% para mídia comunitária. O Equador alcança, assim, um avanço 

realmente histórico, pois abre a possibilidade de que as vozes dos excluídos e excluídas possam ser 

expressas por meio de seus próprios meios de comunicação (...). Outro aspecto positivo da Lei é que, com 

a restrição de monopólios e oligopólios, é garantida uma maior diversidade e pluralidade de vozes na 

esfera pública (tradução nossa). 
158 Observamos na lei algumas lacunas e ambiguidades que poderiam se prestar a interpretações contrárias 

ao seu próprio objetivo, que é democratizar a comunicação. Acreditamos que a regulamentação desta Lei 

deve garantir os direitos e a participação cidadã, motivo pelo qual pedimos que sua elaboração seja feita 

com consultas e contribuições de diversos atores sociais (tradução nossa). 



174 

 

no período de alteração constitucional e no ano após a entrada em vigor da nova Carta 

Magna, entre final de 2007 e 2009, com o início dos debates no Legislativo; b) um 

estágio quase de paralisia durante todo o ano de 2010; c) e uma redução das iniciativas 

da sociedade quando da realização da Consulta Popular e da retomada do debate na 

Asamblea Nacional, nos anos de 2011 e 2012. 

Esses três momentos, que não são aqui propostos como etapas ou fases, mas como 

indicador de observação, podem ser confirmados pelo volume de produção de 

documentos, realização de atividades e grau de articulação da sociedade em espaços 

coletivos. Nesse sentido, entre final de 2007 e o ano de 2011, o protagonismo no que diz 

respeito à participação social, como visto anteriormente, foi do Foro Ecuatoriano de la 

Comunicación e, posteriormente, do Colectivo Ciudadano por los derechos de 

Comunicación; já a partir de 2012, com a retomada do debate na Asamblea, essa 

capacidade de liderança em termos de mobilização social foi assumida pelo 

Autoconvocados, um grupo reduzido, com remanescentes das duas articulações 

anteriores e outras pessoas e entidades que se incorporaram. 

O processo de incidência verificado no Equador, por fim, foi construído a partir 

de estratégias complementares, não sendo priorizada nenhuma ação específica. Assim, 

as três articulações aqui analisadas utilizaram-se de cartas e documentos públicos de 

apresentação de propostas e posicionamento sobre questões da conjuntura; diálogo 

direto com legisladores, especialmente no debate sobre a nova Constituição e junto à 

Comisión Ocasional Especializada de Comunicación, na redação da primeira proposta 

da LOC e com participação em audiências convocadas por esta comissão; diálogo com 

candidatos à Presidência; e atividades de ampliação da temática, a exemplo da 

Caravana de la Comunicación. 
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5. POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL: O CASO 

URUGUAIO 

Neste capítulo, é discutida a participação e incidência da Coalición por una 

Comunicación Democrática do Uruguai nos debates relacionados à elaboração da Lei 

19.307 ou Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) do país, sancionada 

pelo então presidente José Mujica, em 29 de dezembro de 2014. 

Importa destacar de início que, diferente dos demais países analisados, no Uruguai 

a aprovação da LSCA representou a culminância de um processo de sucessivos marcos 

normativos para a área das comunicações adotados durante os dois primeiros governos 

da Frente Amplio, Tabaré Vazquez (2005-2010) e o próprio Mujica (2010-2015). São 

alguns desses marcos: a Lei 17.909/2005, que estabeleceu a proibição de outorga de 

concessões de rádio e TV doze meses antes e seis meses depois do período de eleições 

nacionais; a Lei 18.232/2007, que regula o serviço de radiodifusão comunitária, 

estabelecendo que ao menos um terço das frequências deva ser reservado para emissoras 

comunitárias; o Decreto 374/2008, que define mudanças na administração do espectro e 

incorpora critérios de transparência na radiodifusão; a Lei 18331/2008, de Proteção de 

Dados Pessoais; a Ley de Acceso a la Información Pública, de 2009; a criação da 

Dirección Nacional de Telecomunicações (DINATEL), em 2011; o Decreto 775, que 

impôs barreiras para a formação de oligopólios na TV por assinatura, de 2012; e o 

Decreto de implantação da TV Digital, também de 2012. 

Ao mesmo tempo, cabe ressaltar que a diferença da LSCA reside no fato de ter 

sido a legislação que substituiu o marco regulatório constituído ainda no período de 

Ditadura Militar e, nesse sentido, alterou do ponto de vista legal a concepção e objetivos 

dos sistemas de comunicação do país. 

La Ley avanza sobre el alcance jurídico y territorial de dicha 

regulación, amplía la base de derecho y —por primera vez en la 

historia el derecho positivo del Uruguay— compendia un cuerpo 

normativo sobre distintas dimensiones que afectan a la regulación de 

Servicios de Comunicación Audiovisual en Uruguay. En su articulado 

prevé la creación y el rediseño de la institucionalidad, como el 

establecimiento de cánones y plazos por el uso de licencias, además de 

establecer la creación de fondos de promoción y pantalla para la 

producción nacional. Plantea un ajuste a la normativa internacional, 

siguiendo criterios establecidos en acuerdos y convenciones suscritas 

por Uruguay, siguiendo pautas referidas al pluralismo y la diversidad, 

bajo recomendaciones de organismos internacionales en la materia. 

Incorpora, además, un conjunto de procedimientos establecidos en 
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decretos para la administración del espectro y la asignación de 

frecuencias, donde se consagran procedimientos y estándares para la 

reserva de espectro por sectores (comunitario, público y comercial), se 

establecen plazos de uso de frecuencias y contraprestaciones para el 

Estado a los efectos de promover la industria nacional de contenidos 

(BELTRAMELLI, 2017, p. 280-281)159. 

 

Antes da LSCA, o setor das comunicações no Uruguai era marcado 

historicamente por um caráter privado-comercial, com três grupos empresariais - 

Romay-Salvo, De Feo-Fontaina e Cardoso-Scheck - praticamente dividindo todo o 

espectro de rádio e televisão do país (Lanza e Buquet, 2011). 

No que diz respeito à TV por assinatura, o mercado uruguaio se constituiu 

igualmente concentrado, com a empresa Equital – fundada em 1991 pelos mesmos três 

maiores grupos econômicos – exercendo o controle da televisão paga em Montevidéu e 

parte expressiva do interior, passando a competir anos depois com a DirecTV e o Grupo 

Clarín (argentino). 

Em termos de faturamento, segundo Lanza e Buquet (2011), o setor também 

esteve sempre controlado pelos mesmos grupos econômicos: 95,5% do mercado de TV 

aberta do país, 75% do negócio de TV paga em Montevidéu e 74% dos assinantes em 

escala nacional. 

Resultado de um processo iniciado em 2010, a LSCA – como será visto - 

incorporou propostas que visam coibir e reduzir a concentração da propriedade de meios 

no Uruguai, além de estabelecer medidas garantidoras de diversidade e pluralismo nas 

comunicações. 

Porém, antes de discorrer especificamente sobre aspectos da nova legislação e de 

analisar a participação e incidência da Coalición, este capítulo inicia, no tópico 5.1, com 

uma trajetória do setor no Uruguai desde a década de 1920, com a criação das primeiras 

emissoras de rádio; a expansão desse meio e a sua importância política, econômica e 

                                                           
159 A Lei avança sobre o âmbito legal e territorial do referido regulamento, amplia a base de direito e - e 

pela primeira vez na história do direito positivo do Uruguai- sistematiza um corpo normativo sobre as 

diferentes dimensões que dizem respeito à regulação dos Serviços de Comunicação Audiovisual no 

Uruguai. Seus artigos preveem a criação e o redesenho de instituições, o estabelecimento de taxas e 

prazos para o uso de licenças, além de estabelecer a criação de fundos de promoção e cotas para a 

produção nacional. Estabelece um ajuste às normas internacionais, seguindo os critérios estabelecidos nos 

acordos e convenções firmados pelo Uruguai, seguindo as diretrizes referentes ao pluralismo e à 

diversidade, sob recomendações de organismos internacionais da área. Também incorpora um conjunto 

de procedimentos estabelecidos por decretos para a gestão do espectro e atribuição de frequências com 

procedimentos e normas para reserva do espectro a diferentes setores (comunidade, público e comercial), 

se estabelecem prazos de uso de frequências e contraprestações ao Estado, com o objetivo de promover a 

indústria de conteúdos nacionais (tradução nossa). 
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cultural nas décadas de 1930, 1940 e 1950; a chegada da televisão e a sua conformação 

oligopólica já na etapa fundacional, em finais dos anos 1950 e início da década de 1960; 

o período de silenciamentos, censura e medidas propagandistas da ditadura militar de 

1973 a 1985; o papel das comunicações na transição para o período democrático; os 

intentos desregulatórios dos anos 1990 e início do século XXI; e os governos da Frente 

Amplio, a partir de 2005. 

Depois, na seção 5.2, é feita uma apresentação dos principais pontos da LSCA, 

em temáticas como: prevenção aos oligopólios e monopólios; adoção de cotas para 

programação nacional; desenho institucional e órgãos responsáveis pela aplicação e 

fiscalização da lei; estruturação do setor público, dentre outras. 

Já no tópico 5.3 é destinada especificamente à análise da atuação da Coalición 

uruguaia, com foco para a participação e incidência dos segmentos que a compõem 

tanto em espaços institucionais – como o Comité Técnico Consultivo (CTC) – quanto 

nas iniciativas espontâneas, como os comunicados púbicos, as propostas apresentadas 

para mudança na lei, e a participação em audiências e debates no Legislativo. 

 

5.1 O setor da comunicação em perspectiva histórica no Uruguai 

O início da década de 1920 marca o início das primeiras experiências de 

transmissão via rádio no Uruguai, sendo a primeira transmissão oficial realizada em 6 

de novembro de 1922, através da Estación Paradizábal, nome que fazia referência ao 

seu proprietário, Sebastián Paradizábal, comerciante que havia comprado um 

transmissor da empresa General Eletric e instalado no terraço do antigo Hotel Florida. 

Importa ressaltar aqui que tanto as iniciativas da General Eletric, recém-chegada ao 

país, quanto do comerciante Paradizábal foram determinantes para o período de 

constituição do rádio enquanto meio massivo no Uruguai, com tendência comercial. 

Al incorporar la radio tan rápidamente, Uruguay se sumaba al grupo 

de países latinoamericanos que más tempranamente instalaron sus 

antenas (...) No hay que olvidarse de que las dos primeras estaciones 

estaban asociadas a un comerciante —Sebastián Paradizábal— y a una 

empresa multinacional como la General Electric, ambos interesados 

en crear un mercado para sus produtos (MARONNA, 2012, p. 152-

153)160. 

 

                                                           
160 Ao incorporar a rádio tão rapidamente, o Uruguai se juntou ao grupo de países latino-americanos que 

mais cedo instalaram suas antenas (...) Não devemos esquecer que as duas primeiras estações foram 

associadas a um comerciante - Sebastián Paradizábal - e uma empresa multinacional como General 

Electric, ambos interessados em criar um mercado para seus produtos (tradução nossa). 
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As principais características do rádio no Uruguai, na década de 1920, são o 

experimentalismo, a transmissão de eventos artísticos e a relação direta com o mercado 

norte-americano (Maronna, 2012). Nesse sentido, a programação contava com poucas 

horas diárias e em momentos alternados, veiculando concertos e peças teatrais, 

enquanto que o financiamento se dava por meio do investimento de empresas 

originárias dos Estados Unidos, como a própria General Eletric, que também em 1922 

instalou uma estação própria. 

Ao mesmo tempo em que experiências comerciais inauguram o rádio no Uruguai, 

estava presente também, segundo Torres (2015), a necessidade de participação do 

Estado. Como exemplo, a autora cita uma mensagem do então presidente José Serrato à 

Asamblea General, em 2 de março de 1926, quando se estabelece “la intervención 

moderada del Estado en materia de radiocomunicaciones”. 

Nessa mesma perspectiva, em 13 de novembro de 1928, foi aprovada a Lei 8.390, 

primeira regulamentação uruguaia sobre o rádio, que garantiu prioridade ao Estado 

sobre a iniciativa privada no que diz respeito ao uso do espectro radiofônico.  

Sin embargo, dicha ley no dotaba de recursos a este proyecto, por lo 

cual el Consejo Nacional de Administración envía a la Asamblea 

General un proyecto con este fin, de cuya exposición de motivos surge 

una posición clara en relación al rol que el Estado considera que debe 

jugar en el contexto de la radiodifusión: Hay pues, razones fundadas 

para que el Estado tome a su cargo el papel preponderante que le 

corresponde en la trasmisión radioeléctrica. Lo exige la cultura de la 

República y el control que necesariamente debe ejercer sobre las 

demás estaciones transmissora (TORRES, 2015, p. 128)161. 

 

No ano seguinte, também no sentido de fortalecimento do Estado no setor de 

comunicações, é criado o Servicio Oficial de Difusión Radio Eléctrica (SODRE), por 

meio da Lei 8557, em 18 de dezembro de 1929, tendo a sua primeira transmissão meses 

depois. 

La radio se inauguró oficialmente en abril de 1930 en el marco del año 

del Centenario y en medio de un optimismo de espaldas a una realidad 

que ya empezaba a mostrar algunas señales críticas. Antes de 

instalarse en su estudio céntrico, el Sodre se ubicó en el Palacio 

Legislativo. El emplazamiento de este primer estudio de transmisión -

nada menos que en el monumental palacio de las leyes inaugurado en 

1925-, le otorgaba a esta estación un lugar muy destacado, de primer 

                                                           
161 No entanto, esta lei não dotou este projeto de recursos, razão pela qual o Conselho Nacional de 

Administração enviou um projeto a esta Assembleia Geral, cuja exposição de motivos dá uma posição 

clara sobre o papel que o Estado deveria jogar no contexto da radiodifusão: São, então, determinadas 

razões para o Estado assumir seu papel preponderante na transmissão de rádio: pela ideia de República e 

pelo controle que deve necessariamente exercer sobre as outras estações transmissoras (tradução nossa). 
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orden, asociado el mayor símbolo de la República (TORRES, 2015, p. 

128)162. 

 

Com a criação do SODRE, o governo uruguaio demarcava a importância do rádio 

para o desenvolvimento do país, como pode ser verificado no comunicado da Comisión 

de la Instrucción Pública enviado à Cámara de Representantes no momento de 

apresentação do projeto de lei. 

La trasmisión radioeléctrica ha adquirido en estos últimos tiempos una 

importancia extraordinaria. Es la vía más directa, más rápida y más 

popular de relación social en sus más amplias manifestaciones. 

Periodismo, ciencia, literatura, arte en todo lo que respecta a su 

manifestación auditiva, música, teatro, poesía, cátedras de 

humanismo, política; relación de espectáculos populares; football, 

box, carreras; el Comercio, movimiento de Bolsa, conversaciones; 

todo flota en la onda e impresiona las antenas que recogen ávidamente 

la corriente de vida universal (SODRE, 1963 apud TORRES, 2015, p. 

129)163. 

 

Conforme estabelecido em sua lei de criação, o SODRE foi fundado para atender 

aos objetivos iniciais de transmissão de espetáculos de caráter artístico e científico, 

editar catálogos, programas e outras publicações de caráter ilustrativo que se relacionem 

com suas atividades e adquirir materiais fonográficos, teatrais ou quaisquer outros que 

contribuam para o desenvolvimento das suas atividades. 

Inspirada en el modelo BBC, la ley le otorgaba fines culturales y 

educativas y precisaba sus funciones: programar, preparar, 

reglamentar, organizar y realizar audiciones, trasmisiones o 

retrasmisiones de carácter artístico, científico o informativo, 

excluyéndose en este caso, cuanto se relacione con actos delictuosos o 

de propaganda partidaria o religiosa (MARONNA y RICO, 2007, p. 

396)164. 

 

                                                           
162 A rádio foi oficialmente inaugurada em abril de 1930 como parte do ano do Centenário, e em meio ao 

otimismo alheio a uma realidade que já começava a mostrar alguns sinais críticos. Antes de se estabelecer 

em seu estúdio no centro da cidade, o Sodre estava localizado no Palácio Legislativo. A localização deste 

primeiro estudo de transmissão - nada menos do que no monumental palácio das leis inaugurado em 1925 

-, deu a esta estação um lugar de grande destaque, associado ao maior símbolo da República (tradução 

nossa). 
163 A transmissão de rádio adquiriu extraordinária importância nos últimos tempos. É a maneira mais 

direta, rápida e popular de relações sociais em suas manifestações mais amplas. Jornalismo, ciência, 

literatura, arte, música, teatro, poesia, aulas de humanismo, política, divulgação de shows populares; 

futebol, boxe, emprego, comércio, movimento do mercado de ações; tudo é transmitido pela onda e 

impressiona as antenas que coletam avidamente o fluxo de vida universal (tradução nossa). 
164 Inspirada no modelo da BBC, a lei lhe atribuiu propósitos culturais e educacionais e exigiu suas 

funções: programar, preparar, regular, organizar e realizar audições, transmissões ou retransmissões de 

natureza artística, científica ou informativa, excluindo-se neste caso no que se refere a atos criminosos ou 

propaganda partidária e religiosa (tradução nossa). 
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Além do início das transmissões do SODRE, por meio da rádio CX6, a década de 

1930 é marcada por uma série de acontecimentos que marca a transição do período 

experimental para uma fase de maior projeção e constituição do rádio como meio de 

comunicação central para o Uruguai. Como exemplos disso, verifica-se a criação de 

rádios especializadas, como uma emissora voltada para temas agropecuários, uma rádio 

que discutia assuntos de gênero, uma estação católica (Rádio Jackson) e uma 

exclusivamente dedicada a esportes, a Radio Sport. Outros importantes exemplos são o 

início, em 1931, da publicação regular da revista Programación Oficial de Estaciones 

Uruguayas de Radio (POEUR); e, ainda mais significativa, a criação, em 1933, da 

Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay (ANDEBU), em 1933. 

(...) con el fin de defender sus intereses y asentar la doctrina de la 

radiodifusión como servicio de ‘interés público’, defendiendo la 

propiedad privada y múltiple de los medios de comunicación. Este 

grupo de presión, fundado por los once primeiros propietarios de 

emisoras, ha expresado su rechazo a toda postura que conciba la 

radiodifusión como ‘servicio público’ (MARONNA y RICO, 2007, p. 

398)165. 

 

Maronna (2012) destaca que o rádio adquiriu tamanha expressividade no Uruguai 

que a sua expansão nos anos 1930 ocorreu mesmo numa época de crise econômica e 

altas taxas de desemprego, fazendo com que, por exemplo, em 1934, o país já contasse 

com 20 estações radiofônicas. 

La comercialización de aparatos no cesó durante los años de crisis 

pese a que se trataba de algo muy costoso, por más venta a plazos que 

se promocionara, y crecía a la par que las plantas emisoras mejoraban 

sus condiciones de trasmisión. Mirados desde este lugar, los años 

treinta no parecían reflejar los tiempos de crisis económica y 

desocupación, que por entonces mostraban su cara más feroz. El 

empuje empresarial, con el énfasis puesto en el medio como difusor de 

cultura, había logrado que el Ministerio de Hacienda exonerara a los 

aparatos de radio del gravamen aduanero dispuesto en diciembre de 

1933 (MARONNA, 2012, p. 157)166. 

 

                                                           
165 (...) para defender seus interesses e estabelecer a doutrina da radiodifusão como um serviço de 

'interesse público', defendendo a propriedade privada e múltipla dos meios de comunicação. Este grupo de 

pressão, fundado por onze principais proprietários de emissoras, expressou sua rejeição a qualquer 

posição que concebia a transmissão como um "serviço público" (tradução nossa). 
166 A comercialização de aparelhos não cessou durante os anos de crise, apesar do fato de serem muito 

caros, a maior parte das vendas ocorreu em parcelas, e cresceu ao mesmo tempo em que as estações de 

transmissão melhoraram suas condições de transmissão. Olhando para este lugar, os anos 30 não 

pareciam refletir os tempos de crise econômica e desemprego, que então mostravam sua face mais feroz. 

O impulso empreendedor, com a ênfase colocada no meio como difusor da cultura, conseguiu que o 

Ministério das Finanças isentasse os aparelhos de rádio das tarifas alfandegárias ordenadas em dezembro 

de 1933 (tradução nossa). 
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É também nessa mesma década que as relações entre rádio e política se 

intensificam, especialmente a partir do governo ditatorial de Gabriel Terra167, entre os 

anos 1931 e 1938. 

Durante la dictadura de Gabriel Terra, la censura comprendió desde el 

corte de las transmisiones radiales – los famosos “cortes de energía 

eléctrica” – hasta el decreto restrictivo a la libertad de expresión de 

1934. La radio fue también el canal elegido por Gabriel Terra para 

justificar su golpe de Estado (MARONNA y RICO, 2007, p. 400)168. 

 

Na década seguinte, 1940, dois fatores foram determinantes para a caracterização 

e crescimento do rádio no Uruguai no período: por um lado, a Segunda Guerra Mundial 

– que colocava para a população uruguaia uma necessidade de informações sobre os 

acontecimentos que se passavam internacionalmente – e, por outro, o governo de 

Alfredo Baldomir, que além de se opor ao regime nazista alemão, restabeleceu direitos 

constitucionais suprimidos por Terra, como a liberdade de expressão, através de uma 

nova Constituição, em 1942. 

La II Guerra Mundial fue un importante incentivo para animar a 

muchos a comprar el aparato de radio y poder seguir los 

acontecimentos internacionales. La guerra ocupó así un destacado 

lugar en el dial uruguayo, tanto por el seguimiento de las noticias 

internacionales como por la opinión que desde aqui se vertía (...) En 

esta época se retiran, por primera vez, frecuencia a dos radioemisoras 

que se consideraban partidarias del régimen nazi (MARONNA y 

RICO, 2007, p. 402)169. 

 

Enquanto o rádio continuava em expansão, conquistando cada vez mais relevância 

social, política e econômica, em 1956 é criada a primeira emissora de televisão do país, 

                                                           
167 José Luis Gabriel Terra Leivas chegou ao Governo em 1931, sendo escolhido pelo Congresso, 

em 1930, para governar durante o período de 1931 a 1935. Mas em 31 de março de 1933, com o apoio 

do exército, da maioria Partido Nacional (pela liderança de Luis Alberto de Herrera) e da polícia (sob a 

liderança de Alfredo Baldomir, seu irmão) deu um golpe de estado, que teve como principais ações: 

suspensão do Congresso e dissolução do Conselho Nacional de Administração (cuja criação em 1929, foi 

com o objetivo de fornecer freios e contrapesos), a abolição da constituição como um todo e a fusão dos 

poderes da presidência e do estado. Ditadura Terra foi a nomenclatura utilizada para denominar o período 

iniciado pelo golpe. Em 1934, uma nova constituição foi criada por ele, e ele mesmo foi eleito presidente 

e ficou no cargo até 1938. 
168 Durante a ditadura de Gabriel Terra, a censura foi do corte de transmissões de rádio - os famosos 

"cortes de energia" - ao decreto restritivo à liberdade de expressão em 1934. A rádio também foi o canal 

escolhido por Gabriel Terra para justificar o seu golpe de Estado (tradução nossa). 
169 A Segunda Guerra Mundial foi um incentivo importante para muitos comprarem o aparelho de rádio e, 

assim, a acompanhar eventos internacionais. A guerra ocupou um lugar de destaque no dial uruguaio, 

tanto para o monitoramento de notícias internacionais quanto para a opinião que foi expressa a partir 

daqui (...) Neste momento, pela primeira vez, foram cassadas as frequências de duas estações de rádio 

consideradas defensores do regime nazista (tradução nossa). 
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a Saeta TV Canal 10, fundada por Raúl Fontaina e Enrique De Feo, inaugurando um 

período de monopólio no inicial setor de televisão, que durou até 1961. 

Com a primeira transmissão televisiva no país, teve início o que Maronna (2007) 

classifica como a etapa fundacional da TV no Uruguai, compreendida até 1963, tendo 

como principais características a baixa qualidade técnica, improvisação, 

descontinuidade de programações e desrespeito ao cumprimento de horários. No 

período, foram criados também o Canal 4 MonteCarlo (em 19 de abril de 1961), o 

Canal 12 (em 2 de maio de 1962) e a primeira televisão pública do país, o Canal 5, de 

responsabilidade do SODRE, em 19 de junho de 1963. 

Esta conformação do setor de televisão no Uruguai proporcionou a consolidação 

do modelo privado-comercial, especialmente a partir da articulação entre os grupos que 

controlavam as três emissoras criadas inicialmente – Fontaina-De Feo (Canal 10), 

Romay-Salvo (Canal 4), Sheck (Canal 12) – que tinha também como consequência o 

enfraquecimento do canal público.  

Estos empresarios de los tres medios mediante la habilidad personal y 

las vinculaciones con el aparato estatal dieron el salto que los 

transformó en grandes capitales, aun en aquellos casos que partieron 

de una escasa acumulación inicial – como es el caso de los Fontaina 

(...) Apenas al año estalló un duro enfrentamiento de los tres canales 

privados al oponerse al inciso de la Rendición de Cuentas de l964 que 

obligaba a destinar un 20% de la publicidad estatal para las ondas del 

SODRE. Dos años más tarde, la norma que lo autorizaba a vender 

publicidad desató otra durísima confrontación con los tres canales y 

una polarización política en torno al tema. ANDEBU, actuó en apoyo 

de los tres canales presionando contra esa norma. Este hijo malquerido 

de la cultura oficial, siempre fue objeto de controversias que 

engendraron innumerables e inconclusos (MARONNA, 2007, p. 10-

11)170. 

 

Nos anos seguintes, ao mesmo tempo em que a presença de televisores cresceu 

nos lares uruguaios, as emissoras renovaram suas equipes, incorporaram tecnologias, 

adquiriram mais equipamentos e ampliaram seus alcances, confirmando um cenário de 

consolidação privado-comercial na exploração da televisão no Uruguai, centralizado nos 

                                                           
170 Esses empresários dos três grupos de comunicação, por meio de habilidades pessoais e vínculos com o 

aparato estatal, deram o salto que os transformou em grandes capitais, mesmo naqueles casos que 

partiram de uma baixa acumulação inicial - como é o caso dos Fontaina (... ) Apenas em um ano houve 

um enfrentamento dos três canais privados, em oposição à norma de rendição de contas de 1964, que 

obrigava a destinação de 20% da publicidade do estado para o SODRE. Dois anos depois, a norma que 

autorizava o SODRE a vender publicidade desencadeou outro confronto muito difícil com os três canais e 

uma polarização política em torno da questão. A ANDEBU agiu em apoio aos três canais, contra a norma. 

Este “malvisto filho” da cultura oficial, sempre foi objeto de inúmeras e inconclusas controvérsias 

(tradução nossa). 
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três principais grupos econômicos, que se estendeu até o ano de 1973, quando teve 

início o período de Ditadura Militar no país. 

Se o período entre as décadas de 1920 e 1960 foi caracterizado pela estruturação 

dos setores de rádio e televisão no Uruguai, com priorização do modelo comercial, a 

partir da Ditadura Militar instalada no país, inaugurada com um discurso do então 

presidente Juan Maria Bordaberry, transmitido pelo rádio e TV, tem-se início uma etapa 

de limitações e censura ao trabalho da imprensa, por um lado, e regulamentações via 

Decreto-Lei de sustentação aos interesses do regime, por outro. 

Alpini (2004) demonstra que já nos primeiros dias de Ditadura, os militares 

assumiram o controle das emissoras de rádio e televisão do país, alterando a 

programação e utilizando os meios de comunicação como instrumentos de propaganda 

política e cultural do regime. 

Los militares, utilizando la radio y la televisión, se presentaron ante la 

ciudadanía como reformadores "progresistas". Los sucesos se 

desencadenaron de tal foma que los protagonistas fueron los medios 

de comunicación y quiénes los controlaban. De hecho, las Fuerzas 

Armadas se centraron, primero, en la conquista de las estaciones de 

radio y de los canales de televisión, antes que en la toma de las 

instituciones. El Ejército y la Fuerza Aérea comenzaron a ocupar las 

emisoras de radio y los canales de televisión privados. La Marina, por 

su parte, logró controlar las comunicaciones telegráficas 

internacionales (la Dirección de Telecomunicaciones). Algunas, las 

más potentes, estaban conectadas en cadena para radiar reiteradas 

veces los comunicados emitidos por los mandos del Ejército y la 

Fuerza Aérea (ALPINI, 2004, p. 16-17)171. 

 

Já no que diz respeito à regulamentação, a primeira medida durante o regime 

militar foi a criação da Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), por 

meio do Decreto-Lei 14.235, de 25 de julho de 1974, sendo o órgão responsável, a partir 

daquele momento, pelo controle e fiscalização do setor, tendo dentre as suas atribuições: 

 Prestar los servicios de telecomunicaciones urbanos y de larga distancia, 

nacionales e internacionales; 

                                                           
171 Os militares, usando rádio e televisão, apresentaram-se ao público como reformadores "progressistas". 

Os eventos se desdobraram de tal forma que os protagonistas foram os meios de comunicação e quem os 

controlava. De fato, as Forças Armadas concentraram-se, primeiramente, na conquista de estações de 

rádio e canais de televisão, e não na tomada de instituições. O Exército e a Força Aérea começaram a 

ocupar estações de rádio e canais de televisão privados. A Marinha, por sua vez, conseguiu controlar as 

comunicações telegráficas internacionais (a Diretoria de Telecomunicações). Algumas emissoras, as de 

maior potência, atuavam em rede para irradiar os comunicados emitidos pelos comandos do Exército e da 

Força Aérea (tradução nossa). 
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 Controlar las empresas autorizadas para explotar servicios de 

telecomunicaciones; 

 Convenir provisoriamente con entidades extranjeras corresponsales; 

 Los arreglos para el establecimiento de las telecomunicaciones necesarias, 

pudiendo ratificar dichos convenios una vez aprobados por el Poder 

Ejecutivo; 

 Administrar, defender y controlar el Espectro Radioeléctrico Nacional; 

 Ejercer la supervisión técnica y operativa de las emisiones radioeléctricas; 

 Otorgar autorizaciones precarias: para el funcionamiento de agencias 

noticiosas; para conectar a la red de telecomunicaciones equipos que no 

sean de propiedad de ANTEL; e para la instalación y operación de 

estaciones radioeléctricas, excepto emisoras de radiodifusión172. 

 

Em 1977, também através de um Decreto-Lei, o 14.670, de 23 de junho, o 

governo militar uruguaio editou a chamada Lei de Radiodifusão, que substituiu a Lei 

8.390, de 1928, e ficaria em vigor até a sanção da Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual, em 2014, que será tratada no tópico seguinte. 

Regulamentada pelo Decreto 734/1978, modificado pelos Decretos 327/1980 e 

350/1986 (esse já no período pós-Ditadura Militar), a Lei de Radiodifusão estabelecia 

que as emissoras poderiam ser exploradas por entidades oficiais e privadas, em regime 

de autorização ou licença, e definida a radiodifusão como um serviço de interesse 

público. 

Ainda que um cenário de oligopólio já estivesse consolidado no mercado 

uruguaio, especialmente de televisão, o Decreto 14.670 estabelecia limites à 

concentração: nenhuma pessoa poderia ser beneficiada, a partir da regulamentação da 

lei, com a titularidade total ou parcial de mais de duas frequências em cada uma das três 

bandas de radiodifusão (AM, FM, TV); nem ser titular, total ou parcialmente, de mais 

                                                           
172 Prestar os serviços de telecomunicações urbanos e interurbanos nacionais e internacionais; Controlar 

as empresas autorizadas a operar serviços de telecomunicações; Conveniar provisoriamente com 

entidades correspondentes estrangeiras; Os arranjos para o estabelecimento das telecomunicações 

necessárias, podendo ratificar tais acordos uma vez aprovados pelo Poder Executivo; Administrar, 

defender e controlar o Espectro Radioelétrico Nacional; Exercer supervisão técnica e operacional de 

emissões radioelétricas; Concessão de autorizações precárias: para o funcionamento de agências de 

notícias; para conectar equipamentos que não são de propriedade da ANTEL para a rede de 

telecomunicações; e para a instalação e operação de estações de rádio, exceto estações de transmissão 

(tradução nossa). 
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de três frequências incluindo todas as bandas; as autorizações para instalação e 

funcionamento dos serviços se outorgavam em caráter pessoal, ficando proibida, sem a 

autorização do Poder Executivo, qualquer negociação que implicasse direta ou 

indiretamente em mudança na titularidade; além disso, há limites ao espaço ocupado por 

publicidade, bem como cota de produção nacional no conteúdo publicitário. 

Outra iniciativa normativa adotada pelo regime militar uruguaio foi a criação da 

Dirección Nacional de Comunicaciones (DNC), através do Decreto-Lei 15.671, de 8 de 

novembro de 1984. Vinculada ao Ministério da Defesa, como órgão de assessoramento, 

coordenação e execução da política de comunicações, a DNC tinha também um 

propósito político de garantir a propriedade de emissoras pelos militares e apoiadores do 

regime que estava prestes a encerrar. 

Cabe assinalar que este Decreto – publicado na fase final do governo 

militar – submete a política de privatizações e de distribuição de 

frequências ao Ministério da Defesa, o que foi interpretado pelas 

forças opositoras ao regime como intento de manter o controle dos 

meios nas mãos das pessoas afins aos militares. A concessão de 29 

emissoras FM, no final da ditadura, a alguns funcionários, políticos e 

militares comprovou isso (JAMBEIRO, 2000, p. 113-114). 

 

Além do controle de emissoras privadas de rádio e TV e de regulamentações que 

favoreceram o regime, o período da Ditadura Militar, na área das comunicações, foi 

marcado também por uma série de ações que tinham como objetivo final o 

silenciamento de quaisquer críticas ao governo, como o fechamento de jornais, a prisão 

de jornalistas e donos de veículos de comunicação e a proibição de determinadas 

expressões e temáticas. 

La censura comenzó en 1967 con las Medidas Prontas de Seguridad 

que implementaron primero Óscar Gestido y después Jorge Pacheco 

Areco. En 1971 se elaboró el Decreto 380/971 que creó el 

Departamento de Operaciones Psicológicas con la finalidad de 

“planificar las operaciones psicológicas, sociológicas y políticas”. Allí 

se dieron los primeros cierres de diarios, como fue el caso de Época y 

El Sol, y hacia 1976 el trabajo periodístico se limitó cada vez más. El 

gobierno militar realizó detenciones arbitrarias, procesamientos con 

prisión y presionó a los dueños de los medios y las agencias de 

noticias para despedir periodistas. A su vez, los diarios debían ser 

revisados por la Jefatura de Policía antes de publicarse. Ante esta 

medida, algunos medios decidieron publicar páginas en blanco para 

transmitirle a la población que eran censurados. Se prohibieron 

términos como “terroristas”, “extremistas”, “tupamaros”, entre otros, 

y se censuraba la información de paros y huelgas. También hubo 
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presiones en el ámbito económico, como el retiro de la publicidade 

(DÍAZ, 2013)173. 

 

Opositor do regime militar, Julio María Sanguinetti venceu as eleições em 

novembro de 1984 e se tornou o primeiro presidente eleito pelo voto popular após 12 

anos de regime de exceção. Com o lema “un cambio en paz”, Sanguinetti iniciou o 

processo de transição democrática do Uruguai, adotando medidas como a anistia dos 

guerrilheiros Tupamaros presos durante a Ditadura (dentre os quais José Mujica, que 

viria a ser presidente a partir de 2010). Na área das comunicações, já nos primeiros 

anos, o governo enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei revogando as 

legislações em vigor no país à época, porém os parlamentares não aprovaram a 

proposta. 

Apenas em 1989, próximo ao final da gestão Sanguinetti, foi aprovada a Lei 

16.099, que devolveu à ANTEL as competências da Dirección Nacional de 

Comunicaciones e incluiu a possibilidade de outorgar permissões precárias para a 

instalação de emissoras de telecomunicações radioelétricas, exceto de radiodifusão. 

A partir dos anos 1990, diversas transformações ocorrem no setor de 

comunicações do Uruguai (Vilela, 2016), sendo a mais relevante o surgimento e 

crescimento da televisão por assinatura, que modificou o mercado, as práticas dos 

espectadores e a oferta de programação. Do ponto de vista político e econômico, as 

medidas para este segmento não representaram qualquer ruptura, mas, ao contrário, 

terminaram por fortalecer o controle dos mesmos grupos oligopólios da televisão aberta. 

Los primeros ensayos de televisión para abonados se produjeron a 

fines de la década del ochenta, cuando funcionaron algunos 

operadores en el interior, pero fue en 1991 y en 1993 que se hicieron 

los primeros llamados a interesados para proporcionar el servicio. En 

1992 comenzaron a actuar los primeros operadores oficiales en el 

interior del país y en 1995 se expandió en Montevideo. Lo que en 

principio supondría una ampliación de actores y de oferta terminó 

reforzando el predomino de los tres grupos económicos que 

                                                           
173 A censura começou em 1967 com as Medidas Imediatas de Segurança, que foram implementadas pela 

primeira vez por Óscar Gestido e depois por Jorge Pacheco Areco. Em 1971, foi redigido o Decreto 

380/971 que criou o Departamento de Operações Psicológicas com o objetivo de "planejar operações 

psicológicas, sociológicas e políticas". Houve os primeiros fechamentos de jornais, como foi o caso de 

Época e El Sol, e em 1976 o trabalho jornalístico ficou cada vez mais limitado. O governo militar fez 

prisões arbitrárias, processos e pressionou os donos de mídia e agências de notícias a demitir jornalistas. 

Por sua vez, os jornais tiveram que ser revisados pela chefia da polícia antes de serem publicados. Frente 

a esse cenário, alguns meios de comunicação decidiram publicar páginas em branco para transmitir à 

população que eles eram censurados. Termos como "terroristas", "extremistas", "tupamaros", entre outros, 

foram proibidos e as informações sobre paralisações e greves foram censuradas. Houve também pressões 

na esfera econômica, como a retirada da publicidade (tradução nossa). 
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controlaban la televisión: Grupo Romay, Grupo Fontaina-De Feo y 

Grupo Scheck (VILELA, 2016, p. 123)174. 

 

Essa complementariedade entre o controle da TV aberta e da TV por assinatura 

pelos mesmos grupos se deu a partir da criação da empresa Equital SA, espécie de 

servidora de programação e assessora nos aspectos técnicos, com controle de quase todo 

o mercado de TV por assinatura no interior do Uruguai. 

A Equital foi criada em 1990, de propriedade dos três principais 

grupos econômicos das comunicações no Uruguai. Numa primeira 

etapa assessorou os canais do interior associados à Rutsa, para 

distribuir TV a cabo. À medida que estas empresas iam obtendo 

autorização para operar, a Equital foi se fortalecendo. A empresa 

oferecia pessoal técnico, aparelhos e programação, além de realizar a 

instalação domiciliar de cabos. Em troca, recebia um percentual das 

taxas de conexão e das mensalidades (JAMBEIRO, 2000, p. 115). 

 

A expansão da Equital e o consequente fortalecimento do oligopólio na TV por 

assinatura foram proporcionados também pela ação estatal, que, por meio do Decreto 

353/93, autorizou os canais de Montevidéu a distribuir seus sinais via satélite, em forma 

codificada, com a Equital encarregada de administrar os sinais e vender os 

codificadores, gerando assim uma dependência dos canais de cabo independentes 

situados fora da capital (Jambeiro, 2000). 

Em verdade, o Decreto 353/93 seguiu uma tendência do governo de Luis Alberto 

Lacalle, iniciado em 1990, que representou na área das comunicações, conforme 

definição de Beltramelli (2017), o primeiro “intento desregulador”. 

La situación que se inicia en el gobierno del Dr. Lacalle a finales del 

siglo XX obedece a una acumulación doctrinaria y política de 

envergadura, de forma coincidente con el entorno regional donde la 

aplicación de doctrinas liberales proponía lógicas adscriptas a un 

mercado multilateral y desregulado, que lograba permear las lógicas 

estatistas instaladas en Uruguay desde el primer batllismo175 (finales 

                                                           
174 Os primeiros testes de televisão por assinatura ocorreram no final da década de 1980, quando algumas 

operadoras funcionavam no interior do país, mas foi em 1991 e em 1993 que se fizeram as primeiras 

convocatórias às partes interessadas para prestar o serviço. Em 1992, as primeiras operadoras oficiais 

começaram a atuar no interior do país e em 1995 expandiram-se para Montevidéu. O que, em princípio, 

implicaria uma expansão de atores e oferta acabou reforçando a predominância dos três grupos 

econômicos que controlavam a televisão: Grupo Romay, Grupo Fontaina-De Feo e Grupo Scheck 

(tradução nossa). 
175 El batllismo significó un período político fundante y se situó a caballo de los siglos XIX y XX, siendo 

estudiado desde distintas perspectivas por varios investigadores (Jacob, 1986; Caetano, 1992 y 1993; 

Frega y Trochón, 1991). Algunos autores identifican dos etapas en este período y otros le asignan una 

continuidad. A los efectos de esta investigación, resulta necesario consignar que fue en ese período donde 

se procesó una ampliación del estado en su rol interventor y deliberante (Barrán y Nahum, 1984), 

mientras que otros lo conceptualizan como un Estado empresario e interventor (Frega y Trochón, 1991) 

(BELTRAMELLI, 2017, p. 171). 
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del siglo XIX e inicios del siglo XX), a través del cual el Estado 

uruguayo se había configurado como “Estado empresário” 

participando en el mercado de servicios y bienes (BELTRAMELLI, 

2017, p. 170-171)176. 

 

Outra normatização do governo Lacalle que confirma a caracterização feita por 

Beltramelli (2017) foi, por exemplo, a Ley de Empresas e Servicios Públicos, de 1991, 

que permitia ao Estado transferir à iniciativa privada a execução de serviços públicos 

nacionais ou contratar terceiros para a realização de outras atividades de sua 

competência que não constituíssem serviços essenciais. 

En el capítulo III, referido al régimen de telecomunicaciones, en su 

art. 7 se le confiere la competencia al Poder Ejecutivo - con el 

asesoramiento de la Dirección Nacional de Comunicaciones (DNC) - 

la fijación de la política nacional en materia de comunicaciones. El 

artículo 10 estipula los cometidos de ANTEL sustituyendo el artículo 

4.o del decreto ley n.o 14.235 que conformó dicho (...) ANTEL tendrá 

los poderes jurídicos necesarios para el cumplimiento de sus 

cometidos con autorización del Poder Ejecutivo, pudiendo contratar 

con terceros la prestación de servicios, así como también asociarse 

con capitales privados a fin de prestar dichos servicios 

(BELTRAMELLI, 2017, p. 172-173)177. 

 

Também no governo Lacalle foi criada a Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones (CONTEL), como órgão regulador e de controle, e ratificado o 

convênio do Uruguai com a União Internacional de Telecomunicações (UIT), medidas 

que, segundo Beltramelli (2017), produziram fissuras no eixo monopolista-estatista e 

fortaleceram o eixo oligopolista-comercial, sobretudo no que se refere ao serviço de 

telefonia celular e, mais adiante, internet. 

O período entre 1995 e 2005, marcado pelo segundo mandato de Sanguinetti 

(1995-2000), seguido por Jorge Batlle (2000-2005), constitui o segundo “intento 

desregulador” (Beltramelli, 2017). Fundamentais para esse intento foram a Lei 17.292, 

                                                           
176 A situação que se iniciou no governo Lacalle no final do século XX obedeceu a uma orientação 

doutrinária e política, coincidindo com o ambiente regional em que a aplicação das ideias liberais 

propunha lógicas ligadas a um mercado multilateral e desregulamentado, que conseguiu permear a lógica 

estatista instalada no Uruguai desde o primeiro Batllismo (final do século XIX e início do século XX), 

através do qual o Estado uruguaio se configurara como "Estado empresarial" participando no mercado de 

serviços e bens (tradução nossa). 
177 No capítulo III, referente ao regime de telecomunicações, em seu artigo 7, se confere a competência ao 

Poder Executivo - com o assessoramento da Diretoria Nacional de Comunicações (DNC) - estabelecendo 

a política nacional de comunicações. O artigo 10 estipula as atribuições da ANTEL, substituindo o artigo 

4º do Decreto-Lei nº 14.235 que conforme prevê (...) a ANTEL terá os poderes legais necessários para o 

cumprimento de suas tarefas com a autorização do Poder Executivo, podendo contratar prestação de 

serviços por terceiro, bem como associar-se com o capital privado para prestar tais serviços (tradução 

nossa). 
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de 25 de janeiro de 2001, que abriu parcialmente o mercado de telecomunicações à 

participação de serviços prestados por empresas privadas; e a Ley de Presupuesto 

17.296, de 21 de fevereiro do mesmo ano, que autorizou a ANTEL a constituir-se como 

sociedade anônima, com o objetivo de prestação do serviço de telefonia celular terrestre, 

e possibilidade de comercialização de até 40% do seu pacote acionário. 

Também pela Lei 17.296 são extintas a DCN e a CONTEL e, assumindo as suas 

competências, é criada a Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones 

(URSEC), com responsabilidade de regulação dos serviços de telecomunicações, 

radiodifusão e postais, incluindo TV digital, TV a cabo e rádios comunitárias, estando 

inclusa a prevenção de condutas anticompetitivas. Em 2003, dois Decretos especificam 

as atribuições da URSEC, o 114, que regulamenta o uso do espectro radioelétrico, e o 

115, que regulamenta o uso das licenças de telecomunicações. 

El decreto 114/003 entiende imprescindible propiciar el uso eficiente 

de un recurso finito, así como promover el desarrollo, optimización y 

utilización de nuevos servicios radioeléctricos, redes y tecnologías. 

Respecto a la planificación y uso del espectro, propone el 

establecimiento de las condiciones para el otorgamiento del derecho a 

su uso y la comprobación técnica de emisiones radioeléctricas, donde 

corresponde a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones 

la elaboración y aprobación de los planes de utilización del espectro 

radioeléctrico, salvo los de radiodifusión, que serán elevados al Poder 

Ejecutivo (...) El decreto 115/003 expresa que la prestación de 

servicios de telecomunicaciones, excluida la radiodifusión, así como 

también la instalación, el uso y la explotación de los distintos medios 

utilizados en telecomunicaciones, se regirá en todo el territorio 

nacional por el presente reglamento y las normas complementarias 

que en caso de corresponder dicte la Unidad Reguladora de Servicios 

de Comunicaciones. En este decreto se definen el tipo de licencias y 

sus usos autorizados, entendiéndose por licencia a la autorización para 

la prestación de servicios de telecomunicaciones a terceros o al 

público en general. (BELTRAMELLI, 2017, p. 177-178)178. 

 

                                                           
178 O Decreto 114/003 define como imprescindível o uso eficiente de um recurso finito e promove o 

desenvolvimento, otimização e utilização de novos serviços de rádio, redes e tecnologias. Em relação ao 

planejamento e utilização do espectro, propõe o estabelecimento das as condições para a concessão do 

direito de uso e monitoramento de emissões de rádio, correspondendo àa Unidade Reguladora de Serviços 

de Comunicações a elaboração e aprovação dos planos de uso do espectro radioelétrico, exceto para a 

radiodifusão, de responsabilidade do Poder Executivo (...) O Decreto 115/003 afirma que a prestação de 

serviços de telecomunicações, excluindo a radiodifusão, bem como a instalação, a utilização e a 

exploração dos diversos meios utilizados em telecomunicações, serão regidos por todo o território 

nacional por estas regras e pelas normas complementares, definidas pela Unidade Reguladora de Serviços 

de Comunicações. Nesse decreto se definem o tipo de licenças e os entes autorizados, entendendo-se por 

licença a autorização para a prestação de serviços de telecomunicações a terceiros ou ao público em geral 

(tradução nossa). 
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Após longas décadas com alterações majoritariamente via Decreto e sem 

discussão ampla com a sociedade, é a partir de 2005, com os governos de Tabaré 

Vazquez (2005-2010) e José Mujica (2010-2015), que o setor das comunicações no 

Uruguai se transforma em área de políticas públicas marcadas pela participação social. 

Diversos autores (Kaplún, 2011; Lanza, 2012; Gómez, 2015; Ponce, 2015; Beltramelli, 

2017) demonstram que no período marcado pelos governos da Frente Amplio179 o 

Uruguai avançou em uma série de leis e regulamentações democráticas no campo das 

comunicações. 

Segundo Ponce (2015), a vitória da Frente Amplio foi, em si próprio, um fator de 

expectativa para medidas inovadoras na comunicação, visto que nos programas de 

governo, tanto de 2005 quanto de 2010, constavam importantes propostas de políticas 

para o setor. O quadro 14 sintetiza o apresentado pela Frente Amplio nas duas 

campanhas eleitorais mencionadas. 

 

Quadro 14. Síntese das propostas de políticas de comunicação nos programas 

de governo da Frente Amplio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Frente Amplio 

2005-2010 

- Estimular la democratización de los medios de 

comunicación y de la información, tanto públicos como 

privados; 

- Promover los valores nacionales y la expresión de los 

diversos sectores sociales y políticos del país, a través de 

su utilización al servicio de la comunidad, de la 

divulgación artística, deportiva, científica y técnica; 

- Instrumentar políticas que permitan acceder a los 

medios de comunicación; 

- Generar una legislación adecuada que permita el uso 

racional y el acceso de las corrientes de expresión, por lo 

que se hace imprescindible el retiro del control de los 

medios de la órbita del Ministerio de Defensa; 

- Promover una ley que regule definitivamente el 

funcionamiento de los medios electrónicos de 

comunicación, para que los uruguayos y las uruguayas 

tengan las mismas posibilidades de acceso y uso de los 

medios democraticamente. 

                                                           
179 Frente Amplio é uma coalizão política integrada por diversos partidos políticos e organizações da 

sociedade civil, fundada em 1971, que disputa as eleições presidenciais do Uruguai de forma unificada. 

De acordo com o seu site institucional, a Frente Amplio se define como “una fuerza política de cambio 

y justicia social; de concepción progresista; democrát ica, popular, antioligárquica y 

antiimperialista; y conforma una organización para la acción política permanente con el carácter 

de coalición y movimiento sobre bases de respeto recíproco de la diversidad ideológica, 

funcionamiento democrático y unidad de acción”. 
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Programa Frente Amplio 

2010-2015 

- Proteger los valores de identidad, en el respeto de la 

libertad, tanto de expresión como de opción en la 

diversidade; 

- Articular el marco legal que corresponda para el 

desarrollo y la formación de una ciudadanía con sentido 

crítico, reflexivo y responsable; 

- Fomentar la producción de programas nacionales de 

divulgación de arte, ciencia, deporte y todas las ramas de 

la cultura, a través del Sistema Nacional de Televisión y 

sus repetidoras en el interior del país; 

- Hacer llegar el Sistema Nacional de Televisión a los 

uruguayos de Montevideo a través de la transmisión 

satelital; 

- Incorporar la perspectiva de género en los contenidos 

de los medios de comunicación, utilizando un lenguaje 

inclusivo; 

- Consolidar el reconocimiento de los medios 

comunitarios y su rol en la sociedad, e implementar 

políticas activas para su desarrollo; 

- Estimular y amparar legalmente en los medios de 

comunicación la programación nacional de ficción y 

contenidos culturales; 

- Articular diversas herramientas legales, decretos y 

resoluciones que posibiliten la existencia de una cuota 

de tiempo en segmentos centrales para la referida 

programación y de una reserva obligatoria del valor 

económico del espacio publicitario en la emisión diaria, 

para ser destinados a la producción. 
Fonte: Ponce (2015) 

 

Também de acordo com Ponce (2015), a chegada da Frente Amplio ao governo 

reativou a regulação e supervisão das comunicações, que haviam ficado estacionadas 

nas práticas políticas e numa legislação ainda do período de ditadura militar.  

Desde 1978, la regulación del derecho a la comunicación en el país 

había sido un tema olvidado por la legislación. Sin embargo, a partir 

de la década de los noventa, las presiones de la sociedad civil, en 

especial del sector comunitario, hicieron posible la consideración del 

tema en la agenda del gobierno. A comienzos del año 2005, se destaca 

el surgimiento de una nueva institucionalidad. El avance normativo 

fortaleció aspectos como la regulación, la supervisión y el acceso a la 

información (...) Esta regulación se ha caracterizado por los esquemas 

de gobernanza de la política de comunicación con una importante 

participación de la sociedad civil, y por reflejar las tensiones latentes 

respecto al rol del Poder Ejecutivo en la toma final de decisiones 

(PONCE, 2015, p. 33)180. 

                                                           
180 Desde 1978, a regulamentação do direito à comunicação no país havia sido um tema esquecido pela 

legislação. No entanto, a partir da década de 90, pressões da sociedade civil, especialmente do setor 

comunitário, permitiram inserir a questão na agenda do governo. No início de 2005, destaca-se o 
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Segundo o autor, de um modo geral, a partir da Frente Amplio foi possível superar 

um déficit regulatório em três aspectos: o reconhecimento e a divisão do espectro dos 

meios em três setores (comunitário, público e estatal); a criação de instituições que 

garantissem o acesso à informação pública e promovessem transparência; a geração de 

uma nova institucionalidade em matéria de regulação, supervisão, desenho e execução 

de políticas de comunicação. 

Os avanços ressaltados por Ponce (2015) tiveram início com medidas adotadas 

desde o primeiro ano de mandato de Vazquez, com destaque para a Lei 17.909 – que 

estabeleceu a proibição de outorga de concessões de rádio e TV doze meses antes e seis 

meses depois do período de eleições nacionais. 

Também no início do governo Vazquez, em finais de 2005, teve início um 

processo de participação social e discussão no Legislativo que culminaria na aprovação, 

em dezembro de 2007, de uma legislação para o segmento das rádios comunitárias. 

Como demonstra Kaplún (2011), um Grupo de Trabalho, com a participação de 

associações civis, movimentos sociais e universidades e centros de pesquisa, elabora um 

projeto de lei para regulação da comunicação comunitária no país e apresenta a 

parlamentares da base governista. 

Este grupo elabora un proyecto de ley, un camino para la 

regularización del sector no previsto hasta ese entonces, pero que 

aparece como posible y valioso. Durante su elaboración vuelven a 

emerger las diferencias ya mencionadas entre las radios y un sector de 

la mismas no participa del proyecto. Pero el proyecto se concreta y el 

grupo logra que los diputados del gobierno lo tomen como propio e 

impulsen su discusión parlamentaria, que se inicia a fines de 2005 y 

culmina en diciembre de 2007, con la aprobación de la ley con los 

votos de los parlamentarios del gobierno. Durante ese debate 

concurrieron como invitados al parlamento una amplia gama de 

organizaciones sociales, gremiales y académicas, así como diversos 

especialistas (KAPLÚN, 2011, p. 2)181. 

 

                                                                                                                                                                          
surgimento de uma nova institucionalidade. O avanço regulatório fortaleceu aspectos como regulação, 

supervisão e acesso à informação (...) Esta regulação tem se caracterizado pelos esquemas de governança 

da política de comunicação com participação significativa da sociedade civil, e por refletir tensões 

latentes sobre o papel do Poder Executivo na tomada de decisão final (tradução nossa). 
181 Esse grupo elabora um projeto de lei, um caminho para a regularização do setor não previsto até então, 

mas que parece possível e valioso. Durante sua elaboração, as diferenças entre as rádios reaparecem e um 

setor delas não participa do projeto. Mas o projeto se concretiza e o grupo consegue que os deputados do 

governo o adotem e promovam sua discussão parlamentar, que começa no final de 2005 e termina em 

dezembro de 2007, com a aprovação da lei com os votos dos parlamentares do governo. Durante este 

debate, uma ampla gama de organizações sociais, profissionais e acadêmicas, bem como vários 

especialistas, compareceu ao parlamento como convidados (tradução nossa). 
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Aprovada e sancionada em dezembro de 2007, a Lei 18.232/2007, que regula o 

serviço de radiodifusão comunitária, estabelece que ao menos um terço das frequências 

de rádio e televisão, analógicas ou digitais, disponíveis em cada zona geográfica, deve 

ser reservado para emissoras comunitárias, sendo a gestão dessas emissoras, por 

associações civis ou grupos de pessoas sem fins de lucro, orientada por uma série de 

princípios estabelecidos em lei. 

La promoción del desarrollo social, los derechos humanos, la 

diversidad cultural, la pluralidad de informaciones y opiniones, los 

valores democráticos, la satisfacción de las necesidades de 

comunicación social, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de 

los vínculos que hacen a la esencia de la identidad cultural y social del 

Uruguay. No podrán realizar proselitismo políticopartidario o 

religioso, ni promover la discriminación de raza, etnia, género, 

orientación sexual, religión, edad o de cualquier otro tipo 

(URUGUAY, 2007)182. 

 

Diferente de legislações de rádios comunitárias de outros países da América 

Latina, como a brasileira, a lei uruguaia não prevê restrições para o financiamento, 

incluindo publicidade, e não estabelece limites de potência nem cobertura geográfica 

para as emissoras comunitárias, com o seu alcance sendo definido a partir da sua 

finalidade pública e social, da sua proposta comunicacional e da disponibilidade de 

frequências. 

Outros aspectos da Lei 18.232 são a criação do Consejo Honorario Asesor de 

Radiodifusión Comunitária (CHARC)183 – com representação das próprias rádios, da 

                                                           
182 A promoção do desenvolvimento social, os direitos humanos, a diversidade cultural, a pluralidade de 

informações e opiniões, os valores democráticos, a satisfação das necessidades de comunicação social, a 

coexistência pacífica e o fortalecimento dos laços que fazem a essência da identidade cultural e social do 

Uruguai. Não poderão realizar proselitismo político ou religioso, nem podem promover discriminação 

baseada em raça, etnia, gênero, orientação sexual, religião, idade ou qualquer outro tipo (tradução nossa). 
183 El CHARC está integrado por nueve miembros: un representante del Ministerio de Industria, Energía 

y Minería -que lo preside-, un representante del Ministerio de Educación y Cultura, uno designado por el 

Parlamento, dos representantes de los medios de radiodifusión comunitarios, uno por la Universidad 

pública y otro por las universidades privadas, dos representantes de organizaciones de la sociedad civil 

vinculadas a la temática de la libertad de expresión (el sindicato de periodistas y trabajadores de los 

medios y una ONG que trabaja en derechos humanos). El CHARC tiene diversas funciones, pero la 

principal hasta el momento tiene que ver con la decisión sobre la adjudicación de frecuencias y su 

posterior supervisión, asegurando que las emisoras cumplan con el carácter comunitario y los demás 

criterios establecidos en la ley, así como con el cumplimiento de su propia propuesta comunicacional. En 

efecto, el CHARC debe obligatoriamente intervenir en todos los procesos de adjudicación, que de 

momento son de tres tipos. Por un lado un procedimiento inicial y transitorio, para regularizar la situación 

de quienes ya estaban transmitiendo, decidiendo quiénes se ajustan a la norma y quiénes no. Por otro lado 

llamados públicos a iniciativa del gobierno para proveer servicios de radiodifusión comunitaria en 

diferentes zonas del país. Finalmente llamados públicos a los que el gobierno estaría obligado cuando 

surjan, en una zona, una o más iniciativas de crear nuevas radios por parte de asociaciones o grupos 

(KAPLÚN, 2011, p. 4). 
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sociedade civil, do Legislativo, Executivo e universidades – e a determinação de 

outorga da concessão pelo período de dez anos para associações civis e por um ano para 

grupos de pessoas, com possibilidades de renovação em ambos os casos, mas também 

com revisão periódica sobre o cumprimento dos objetivos da proposta apresentada, 

especialmente sobre o caráter comunitário da emissora. 

Ainda sobre o período de Tabaré Vazquez, vale citar em matéria de 

regulamentação das comunicações: o Decreto 315/2007, que adota o modelo europeu 

(DVB-T/DVB-H) para a televisão digital terrestre no país, mas que seria alterado no 

governo seguinte; o Decreto 374/2008, que define mudanças na administração do 

espectro e incorpora critérios de transparência na radiodifusão; a Lei 18331/2008, de 

Proteção de Dados Pessoais; e a Ley de Acceso a la Información Pública, de 2009. 

Finalizado o governo de Vazquez, a Frente Amplio ganha novamente as eleições 

e, em 1 de março de 2010, assume como presidente do Uruguai José “Pepe” Mujica, 

que aprofunda as políticas de comunicação no país, com destaque para o processo da 

digitalização da TV e a Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, questões que 

serão abordadas nos tópicos seguintes. 

 

5.2 A Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: pontos fundamentais 

Mais de quatro anos após a instalação de um ambiente institucional e participativo 

responsável pela elaboração de princípios essenciais para a regulação da comunicação 

no Uruguai – o Comité Técnico Consultivo –, seguido de audiências públicas e votações 

na Cámara de Representantes e na Cámara de Senadores, processo que será objeto de 

discussão no tópico seguinte, foi sancionada, pelo então presidente José Mujica, em 29 

de dezembro de 2014, a Lei 19.307 ou Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

Já dentre os seus artigos iniciais (artigos 5 e 6), a LSCA demarca os serviços de 

comunicação como de interesse público e ressalta o seu papel para a formação de ideias 

e valores na sociedade, devendo se propor a cumprir princípios e finalidades como o 

exercício do direito à livre expressão de informações; garantia do direito das pessoas a 

acessar uma pluralidade de opiniões e informações; promoção da participação 

democrática nos assuntos públicos; fomento da produção de conteúdos nacionais; 

difusão e promoção da identidade nacional, bem como a pluralidade e diversidade 

cultural do país; promoção do conhecimento das indústrias culturais nacionais; não-

discriminação; e apoio à integração social dos grupos vulneráveis. 
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Los servicios de comunicación audiovisual son industrias culturales, 

portadores de informaciones, opiniones, ideas, identidades, valores y 

significados y, por consiguiente, no deben considerarse únicamente 

por su valor comercial (...) Los servicios de comunicación audiovisual 

son de interés público ya que constituyen uno de los principales 

medios de información social, permiten el ejercicio del derecho a 

comunicar y a recibir información para el ejercicio pleno de la libertad 

de expresión de la ciudadanía, la difusión de valores como la identidad 

y la diversidad cultural y el apoyo a la educación, componiendo un 

sistema esencial para promover la convivencia, la integración social, 

la igualdad, el pluralismo y los valores democráticos (URUGUAY, 

2014, p. 6)184. 

 

Com 202 artigos, organizados em 13 títulos, a LSCA do Uruguai aborda uma série 

de questões sobre os sistemas de comunicação no país, como exploração de frequências; 

universalização do acesso; proibição da censura prévia; liberdade editorial; direitos dos 

usuários e consumidores; direitos de crianças e adolescentes; direitos das pessoas com 

deficiência; direitos dos jornalistas; desenho institucional e órgãos reguladores; cotas de 

produção e programação nacional, dentre outras. 

A LSCA tem também dentre os seus objetivos promover a diversidade e o 

pluralismo, prevenindo a formação de oligopólios e monopólios, além de reconhecer e 

promover a existência de três serviços de comunicação audiovisual: comerciais públicos 

e comunitários (art. 11). Visando atender a esses objetivos, a LSCA prevê uma série de 

medidas, como limites relacionados à propriedade e à participação de mercado (artigos 

53 a 56): 

 Uma pessoa física ou jurídica não pode ser beneficiada com a titularidade, 

total ou parcial, de mais de três autorizações para prestar serviços de 

radiodifusão aberta de rádio ou televisão; 

 Se considerada apenas a mesma banda de frequência (AM, FM ou TV), 

cada pessoa física ou jurídica pode ter a titularidade de no máximo duas 

autorizações em todo o território nacional; 

                                                           
184 Os serviços de comunicação audiovisual são indústrias culturais, portadores de informação, opiniões, 

ideias, identidades, valores e significados e, portanto, não devem ser considerados apenas pelo seu valor 

comercial (...) Os serviços de comunicação audiovisual são de interesse público e que constituem um dos 

principais meios de informação social, permitem o exercício do direito de comunicar e receber 

informações para o pleno exercício da liberdade de expressão da cidadania, a difusão de valores como 

identidade e diversidade cultural e o apoio à educação, compondo um sistema essencial para promover a 

coexistência, a integração social, a igualdade, o pluralismo e os valores democráticos (tradução nossa). 



196 

 

 No caso de televisão por assinatura, uma pessoa física ou jurídica não pode 

ter a titularidade total ou parcial de mais de seis autorizações em todo o 

território nacional; 

 Esse limite é reduzido a três no caso de uma das autorizações ser para o 

departamento de Montevidéu; 

 Em nível local, o limite é de apenas uma autorização para o serviço de TV 

por assinatura; 

 Quem presta serviços de comunicação audiovisual regulados pela LSCA 

fica proibido de prestar serviços de telefonia ou de transmissão de dados; 

 Nenhuma pessoa física ou jurídica que tenha titularidade, total ou parcial, 

de TV via satélite de alcance nacional pode, simultaneamente, ter licenças 

para outros serviços de TV por assinatura ou de radiodifusão aberta; 

 No que diz respeito aos serviços de radiodifusão comunitária, os limites 

são os estabelecidos pela Lei 18.232, de 2007. 

Outra restrição definida pela LSCA é a retransmissão de programas, não podendo 

os serviços de rádio ou televisão privados exceder 70% de seu tempo de emissão diária 

na retransmissão de sinal de outra rádio ou TV (art. 59). 

Sobre o conteúdo dos meios de comunicação, a LSCA (arts. 60 a 63) determina a 

adoção de cotas para programação de produção nacional, nos seguintes critérios: 

 Serviços de TV comerciais e serviços de TV públicos: no mínimo 60% de 

toda a programação emitida deve ser de produção ou co-produção 

nacional, não incluída aí a publicidade ou autopromoção; 

 Serviços de TV comerciais e serviços de TV públicos: pelo menos 30% da 

programação nacional definida no item anterior deve ser realizada por 

produtores independentes, não podendo concentrar um mesmo produtor 

independente mais de 40% dessa porcentagem em um mesmo serviço; 

 Serviços de TV comerciais e serviços de TV públicos: mínimo de duas 

horas por semana deve conter conteúdos inéditos de ficção televisiva ou de 

filmes e, desses, ao menos 50% deve ser de produção independente. Os 

conteúdos relacionados a esse item devem ter a sua emissão iniciada entre 

19h e 23h, com exceção de programas direcionados a crianças e 

adolescentes; 
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 Serviços de TV comerciais e serviços de TV públicos: mínimo de duas por 

semana com programação de agenda cultural, que promovam eventos e 

informações sobre teatro, dança, artes visuais, museus e patrimônio, 

música, livros, cinema, desenho, dentre outros. Desse total, pelo menos 

50% deve ser dedicado às indústrias culturais nacionais. Os conteúdos 

relacionados a esse item devem ter a sua emissão iniciada entre 19h e 23h; 

 Serviços de rádio aberta e sinais de rádio difundidos ou distribuídos por 

serviços para assinantes: mínimo de 30% de música de origem nacional do 

total da programação musical, compreendendo autores, compositores ou 

intérpretes nacionais, nos diversos gêneros musicais; 

 Serviços de rádio aberta e sinais de rádio difundidos ou distribuídos por 

serviços para assinantes: em caso de rádios temáticas, com perfil 

claramente definido, deve-se instituir programação ou seleção musical 

diária, com o mínimo de duas horas, destinados à difusão de produção de 

músicos nacionais, que se enquadrem no perfil estabelecido pela emissora. 

Os conteúdos relacionados a esse item devem ser emitidos entre 8h e 23h, 

sem prejuízo de repetição em outros horários. 

A respeito do desenho institucional, importa destacar que, a partir da LSCA, se 

estrutura um conjunto de órgãos responsáveis pela aplicação e fiscalização da lei. 

Relacionadas exclusivamente aos órgãos de governo, as competências sobre a lei são 

divididas em três instâncias: o Poder Executivo (por meio do Ministério de Industria, 

Energía y Minería), a Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL) e a 

Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC). 

Para além dos órgãos de governo, a LSCA criou o Consejo de Comunicación 

Audiovisual (CCA), que, conforme o texto da lei, é um “órgano desconcentrado del 

Poder Ejecutivo, sin perjuicio de su capacidad de avocación, responsable de la 

aplicación, fiscalización y cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y su 

reglamentación en todo ló que no se encuentre bajo la competencia del Poder Ejecutivo 

o de la Ursec” (art. 66). 

Dentre as atribuições do CCA, pode-se destacar o monitoramento das políticas e 

gestão dos meios públicos; o estudo sobre o funcionamento e estímulo ao 

desenvolvimento do setor; a criação de um observatório audiovisual, sistematizando 

dados estatísticos referentes a empresas, agentes e consumidores, em níveis nacional e 
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internacional; assessoramento do Poder Executivo aportando propostas para a 

formulação de políticas públicas de comunicação; fiscalizar o respeito aos direitos das 

pessoas, especialmente grupos vulnerabilizados, como crianças, adolescentes e pessoas 

com deficiência; convocar, junto a URSEC, consultas ou audiências públicas sobre 

temas relacionados à lei; fiscalizar e verificar o cumprimento das obrigações previstas 

na lei e os compromissos assumidos pelos prestadores dos serviços; aplicar sanções 

estabelecidas na lei, salvo as que são de competência exclusiva do Poder Executivo; 

prevenir práticas monopólicas ou oligopólicas e condutas anticompetitivas. 

Em sua composição, o CCA é formado por cinco integrantes, sendo o presidente 

do órgão indicado diretamente pelo Presidente da República, o que denota uma relação 

direta da atuação do Consejo com os interesses governamentais, e os demais aprovados 

pela Asamblea General, reunião entre as duas casas legislativas nacionais (a Cámara de 

Representantes e a Cámara de Senadores).  

Conforme a lei, todos os integrantes são remunerados e devem desempenhar os 

cargos em regime de dedicação total, com um mandato de seis anos, prorrogável por no 

máximo três, uma única vez, com exceção do presidente, que encerra o seu mandato ao 

final do mandato do Presidente da República que o indicou. Ao chefe do Poder 

Executivo cabe também o poder de destituir o presidente do CCA, enquanto que os 

demais membros podem ser retirados apenas pelo voto da maioria absoluta dos 

participantes da Asamblea General, em sessão pública, garantido o direito de defesa. 

A LSCA aponta também uma série de perfis necessários aos membros do CCA, 

devendo ser pessoas com “experiencia, calificación e idoneidad adecuadas para la 

función a desempeñar y en la defensa de los derechos a la libertad de expresión e 

información” (art. 72), além de casos em que há incompatibilidade para exercício do 

cargo, como ter vínculos diretos ou indiretos com empresas ou empreendimentos 

comerciais vinculados a rádio, televisão, publicidade ou telecomunicações; ter outra 

atividade remunerada, pública ou privada, com exceção para a docência ou pesquisa 

acadêmica; e exercer funções diretivas ou de assessoria em partidos políticos, 

sindicatos, associações civis, comerciais, fundações ou similares. 

Com maior grau de independência em relação ao governo e com possibilidade de 

participação social mais ampliada, ficou criada também pela LSCA a Comisión 

Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), que tem 

dentre as suas funções: participar da elaboração dos procedimentos de outorgamento de 
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autorizações e licenças; presidir as audiências públicas convocadas pelo CCA e 

URSEC; encaminhar ao Poder Executivo propostas de candidatos a integrar o CCA; 

receber e avaliar o informe detalhado da gestão do CCA. 

A CHASCA deve ser, de acordo com a legislação, integrada por 17 representantes 

titulares, e respectivos suplentes, de órgãos públicos, entidades da sociedade civil, de 

instituições de ensino e empresários do setor, distribuídos da seguinte forma: um do 

Ministerio de Industria, Energía y Minería (que atuará como presidente), um da 

Universidad de la República; um de universidades privadas que tenham cursos de 

comunicação; um dos titulares dos serviços de comunicação audiovisual comerciais; 

dois dos serviços de comunicação audiovisual comunitários; dois trabalhadores da 

comunicação; dois da indústria de produção de conteúdos audiovisuais; três de 

organizações não-governamentais que tenham como finalidade a promoção e defesa da 

liberdade de expressão, dos direitos de crianças e adolescentes; mulheres e eliminação 

de todas as formas de discriminação; um do Instituto del Niño y Adolescente del 

Uruguay; e um membro não-legislador designado pela Asamblea General. 

Também de acordo com a LSCA, a CHASCA substitui e incorpora as funções 

antes desempenhadas pelo Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, 

criado pela Ley 18.232/2007, e pela Comisión Honoraria Asesora Independiente, criada 

pelo Decreto 374/2008. 

Também sobre a fiscalização dos serviços de comunicação, outro mecanismo 

incluído na LSCA é a Defensoría del Público, de responsabilidade da previamente 

existente Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, a quem 

cabe responsabilidades como: designar um Relator Especial de los Servicios de 

Comunicación Audiovisual; defender e promover os direitos das pessoas ante os 

serviços de comunicação audiovisual, em particular o direito de difundir, buscar e 

receber ideias e informações; elaborar um registro das denúncias recebidas e publicar 

informes periódicos sobre as suas funções; coordenar a formulação, implementação e 

avaliação de um Plano Nacional de Educação para a Comunicação, compreendendo a 

alfabetização midiática, o desenvolvimento das competências comunicacionais de todos 

os cidadãos e o estímulo ao papel educativo dos meios. 

Outra medida importante na LSCA do Uruguai é o fortalecimento do setor 

público, por meio da criação do Sistema Público de Radio y Televisión Nacional 

(SPRTN), descrito como “un servicio descentralizado con los fines, cometidos y 
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atribuciones que especifica la presente ley, el que se relacionará con el Poder Ejecutivo 

a través del Ministerio de Educación y Cultura” (art. 150). 

Dentre os principais objetivos do SPRTN, destacam-se a administração, direção e 

operação dos serviços de radiodifusão de rádio e TV públicos estatais; propor normativa 

vinculada à comunicação audiovisual pública; promover a edição e difusão de 

programações diversas e equilibradas para todos os tipos de público; desenvolver os 

elementos técnicos e tecnológicos a fim de abarcar todo o território nacional; e 

promover a colaboração e produção latinoamericana. Na estrutura organizacional do 

SPRTN, ficam criadas também a Dirección de Radio Nacional e a Dirección de 

Televisión Nacional, “responsables de elaborar, a efectos de su aprobación por el 

Directorio, y ejecutar los planes anuales de gestión de los medios bajo su dirección” 

(art. 158). 

Em termos de gestão, o SPRTN, de acordo com a LSCA, deve ser administrado 

por un Directorio integrado por um presidente, um vice-presidente e um vocal, 

designados pelo Poder Executivo, renovado a cada cinco anos, coincidindo com o 

período constitucional do Presidente em questão, e não podendo ter vínculos diretos ou 

indiretos com empresas ou empreendimentos comerciais de rádio, televisão e 

publicidade. 

Ainda no que diz respeito à gestão da comunicação pública, a LSCA criou a 

Comisión Honoraria Asesora del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional, com 

papel de exercer o controle social, integrada por 12 representantes titulares e 12 

suplentes, sendo: dois trabalhadores da SPRTN; um indicado pelo Plenario 

Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores; um da 

Universidad de la República; dois da sociedade civil com temas vinculados à 

comunicação pública; um não-legislador indicado pela Asamblea General; um do 

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay; um da Administración Nacional de 

Educación Pública; um do Sindicato de Trabajadores de la Comunicación Social 

(Asociación de la Prensa Uruguaya); um representante dos usuários e um do Congreso 

de Intendentes (que reúne os intendentes de todas as regiões departamentais do país). O 

presidente da Comisión Honoraria Asesora del SPRTN será sempre designado pelo voto 

da maioria absoluta dos seus membros. 
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5.3 A participação e incidência da sociedade: sobre a Coalición por una 

Comunicación Democrática 

No que diz respeito ao processo uruguaio de aprovação da Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, a análise nesta tese será sobre a Coalición por una 

Comunicación Democrática, que se define como um “colectivo que se ha unido para 

hacer escuchar su voz en el proceso de democratización de las comunicaciones que se 

desarrolla en el país”. 
 

La amplia gama de organizaciones que la integran es representativa de 

los más diversos intereses que conviven en la sociedad y garantía de 

que todos estos serán tomados en cuenta a la hora de definir el nuevo 

mapa de las comunicaciones en Uruguay. Bajo el gran titular de 

democratización de las comunicaciones, la Coalición se propone 

defender y promover el pleno ejercicio de derechos ciudadanos 

insuficientemente valorados, como el derecho a la libre expresión, el 

derecho al acceso y a la producción de cultura, y el derecho a la 

información y la comunicación (COALICIÓN, 2010)185. 

 

A Coalición foi criada formalmente em 16 de julho de 2010, quando realizou a 

primeira reunião na sede da Asociación de la Prensa del Uruguay, com a presença de 14 

entidades. Já naquele momento, a Coalición decidiu pela ampliação das instituições e 

grupos, visto que conforme Ata da primeira reunião, “las organizaciones participantes 

de comprometieron a incluir a un número mayor de organizaciones de la sociedade civil 

y a darle alcance nacional a este debate” (Coalición, 2010). 

Essa perspectiva de ampliação se materializou também quando a Coalición, em 28 

de julho, divulgou uma chamada pública à participação, intitulada “Que nadie se crea 

ajeno. Que nadie se sienta excluído. Todos a participar1”. No documento, que 

convidava quaisquer organizações para a segunda reunião, a ser realizada em 2 de 

agosto, destacava que “solo una amplia y sólida base social hará posible un nuevo mapa 

de las comunicaciones en el país, regido por el respeto a los derechos humanos, por la 

más amplia democracia en el acceso a los medios, por la promoción de la diversidad 

cultural” (Coalición, 2010-1). 

                                                           
185 A ampla gama de organizações que a integram é representativa dos mais diversos interesses que 

coexistem na sociedade e garantem que tudo isso será levado em consideração na definição do novo mapa 

das comunicações no Uruguai. Sob a bandeira da democratização das comunicações, a Coalición tem 

como objetivo defender e promover o pleno exercício dos direitos dos cidadãos, como o direito à 

liberdade de expressão, o direito de acesso e à produção de cultura e o direito à informação e 

comunicação (tradução nossa). 
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Na reunião do dia 2 de agosto, como forma de organizar os trabalhos, quatro 

grupos foram constituídos – Contenidos; Derechos Ciudadanos; Producción Nacional; 

y Acumulación y Comunicación - com a responsabilidade de elaborar propostas 

coletivas em torno de diversos temas. Já naquele momento, conforme registrado em 

Ata, as 22 entidades presentes vislumbravam que “la amplitud y diversidad de los 

colectivos participantes señalan el firme inicio de un proceso de articulación y 

acumulación en pro del gran objetivo de democrátización de la comunicación” 

(Coalición, 2010-2) e, ao mesmo tempo, reconheciam “la necesidad de continuar 

ampliando el espacio de debate para que éste tome el alcance nacional que se pretende, 

como un principio sobre el cual se sustente y legitime las posiciones tomadas en el 

mismo” (Coalición, 2010-2). 

Nos meses seguintes, com a realização de atividades públicas e convites diretos, a 

Coalición consolidou-se como um coletivo composto por aproximadamente 30 

entidades, além de ter núcleos representantes formados por indivíduos e coletivos nas 

19 regiões departamentais do país. O quadro 15 apresenta a lista dessas entidades, por 

segmento social específico. 

 

Quadro 15. Entidades integrantes da Coalición por una Comunicación 

Democrática 

Segmento Organizações 

 

 

 

 

 

Direitos Humanos 

o Colectivo Ovejas Negras; 

o Comisión Nacional de Seguimiento CNS 

Mujeres; 

o Comité de los Derechos del Niño-Uruguay; 

o Cotidiano Mujer; 

o Instituciones Federadas Afroumbandistas 

IFA del Uruguay; 

o Observatorio de Políticas Públicas de 

Derechos Humanos en el Mercosur; 

o Mujer y Salud en Uruguay (MYSU); 

o Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) 

 

Sindicatos e coletivos de 

trabalhadores 

o Agrupación de Trabajadores de TeVe 

Ciudad (ATTC); 

o Plenario Intersindical de Trabajadores – 

Convención Nacional de Trabajadores 

 

 

Universidades e centros de 

ensino 

o Institutos de Estudios Legales y Sociales del 

Uruguay (IELSUR); 

o Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad de la 

República (LICCOM-UDELAR) 

 o Agencia de Comunicación de Niñez y 
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Entidades da área da 

Comunicação e Cultura 

Adolescencia Voz y Vos; 

o Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) 

o Asociación Mundial de Radios Comunitarias 

- AMARC Uruguay; 

o ATABAQUE Grupo cultural afroamerindio; 

o Centro de Archivos y Acceso a la 

Información Pública (CAINFO); 

o Federación Uruguaya de Teatros 

Independiente (FUTI); 

o Grupo Medios y Sociedad (GMS); 

o Sociedad Uruguaya de Actores (SUA) 

 

 

Movimentos sociais 

o Causa Común; 

o Colectivo Árbol; 

o Consumidores y Usuarios Asociados (CUA); 

o La Barca del Sur; 

o Organización Idas y Vueltas; 

o Red Especial Uruguaya 
Fonte: Elaboração própria, a partir de informações disponíveis em www.infoycom.org.uy e em Beltramelli 

(2017). 

 

De acordo com Beltramelli (2017), as organizações que integram a Coalición 

representam pessoas e coletivos que em algum momento sofreram limitações no seu 

direito à liberdade de expressão. 

Periodistas enjuiciados por informar sobre asuntos de interés público, 

radialistas perseguidos por no tener una autorización para emitir, 

colectivos silenciados que deseaban manifestar por la diversidad 

sexual, personas con discapacidad que no pueden acceder a los 

medios, mujeres vulneradas por una prédica discriminadora, 

consumidores abrumados por una publicidad abusiva, sindicatos y 

organizaciones que han dado peleas en franca desventaja en los 

medios, productores audiovisuales que no han tenido lugar en los 

medios (BELTRAMELLI, 2017, p. 123)186. 

 

Na perspectiva de incidência na agenda de debates sobre as políticas de 

comunicação, ainda em 2010, mesmo ano de sua fundação, a Coalición publicou o 

documento 16 princípios para una Comunicación Democrática. Assim como visto no 

exemplo argentino, no caso do Uruguai a opção estratégica da Coalición foi de 

elaboração de um documento com princípios e apontamentos gerais sobre o setor e não 

a escrita de um projeto de lei. 

                                                           
186 Jornalistas processados por reportagens sobre assuntos de interesse público, radialistas perseguidos por 

não terem autorização para transmissão, grupos silenciados que queriam expressar a diversidade sexual, 

pessoas com deficiências que não podem acessar a mídia, mulheres que foram prejudicadas por conteúdos 

discriminatórios, consumidores sobrecarregados por uma publicidade abusiva, sindicatos e organizações 

que fizeram lutas em franca desvantagem na mídia, produtores audiovisuais que não tiveram espaço nos 

meios (tradução nossa). 

http://www.infoycom.org.uy/
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Dentre os princípios constantes no documento, tornado público em 2 de dezembro 

daquele ano e certamente o principal instrumento de debate produzido pela Coalición 

do Uruguai, destacam-se o respeito aos direitos humanos; o rol democratizador do 

Estado; o espectro radioelétrico como um bem público; a convivência equitativa de três 

tipos de meios de comunicação: comerciais, públicos e comunitários; autoridades 

reguladoras com autonomia do poder político e dos governos; a independência dos 

meios de comunicação e dos trabalhadores; diversidade e pluralidade; a proteção e 

integração dos segmentos vulneráveis; participação e controle cidadão. 

Ao mesmo tempo em que apresenta princípios, o documento da Coalición se 

posiciona também sobre propostas concretas que julgava importantes num cenário de 

nova legislação de comunicação, em especial a garantia de limites à concentração da 

propriedade e à titularidade de frequências. 

La concentración de la propiedad de los medios coloca en riesgo a la 

democracia, la libertad de expresión, el derecho a la información, y 

supone limitaciones a la diversidad y el pluralismo (...) no podrán ser 

titulares de frecuencias de radio y televisión personas que ocupen 

cargos en poderes Ejecutivo y Legislativo, nacional y departamental, 

integrantes de las Fuerzas Armadas o comprobados violadores de los 

derechos humanos por causas judiciales (COALICIÓN, 2010)187. 

 

A preocupação com a produção e circulação de conteúdos nacionais e 

independentes, bem como a autonomia da comunicação pública, também foram 

contempladas nos 16 Princípios. 

Se establecerán mecanismos que promuevan la producción y difusión 

de contenidos audiovisuales nacionales, locales e independientes (...) 

Los medios públicos, como la misma palabra que los nombra afirma, 

son públicos y no del Estado o de los gobiernos. Los mismos deben 

situarse en la órbita del derecho público, con estatutos que le aseguren 

financiación sustentable y regida a partir de organismos 

independientes del gobierno. Los mismos deben tener alcance 

universal, es decir, deben llegar a todo el territorio y a todos los 

habitantes del país (COALICIÓN, 2010)188. 

 

                                                           
187 A concentração da propriedade da mídia coloca a democracia, a liberdade de expressão, o direito à 

informação em risco e implica limitações à diversidade e ao pluralismo (...) não poderão ter frequências 

de rádio e televisão ocupantes de cargos executivos e legislativos, nacionais e departamentais, membros 

das Forças Armadas ou comprovados violadores de direitos humanos judicialmente (tradução nossa). 
188 Mecanismos que promovam a produção e difusão de conteúdos audiovisuais nacionais, locais e 

independentes serão estabelecidos (...) A mídia pública, como a mesma palavra que a nomeia afirma, são 

públicos e não do Estado ou dos governos. Eles devem ser colocados na órbita do direito público, com 

estatutos que garantam financiamento sustentável e governados por agências governamentais 

independentes. Eles devem ter alcance universal, isto é, devem atingir todo o território e todos os 

habitantes do país (tradução nossa). 
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Já a partir daquele momento, os 16 Princípios foram adotados como base 

unificadora das organizações uruguaias na reivindicação por uma lei de comunicações. 

Conforme documento da própria Coalición, “los 16 Principios por una Comunicación 

Democrática, firmados por todos sus integrantes, constituye el documento conceptual 

que inspira todas las propuestas realizadas desde este espacio” (COALICIÓN, 2013). 

Junto aos 16 Princípios, e como instrumento de ampliação do tema junto à 

sociedade, a Coalición publicou o documento Preguntas de sentido común (el ABC del 

asunto). Utilizando uma linguagem acessível ao conjunto da população, nesse buscava-

se tratar de questões como “Qué es democratizar la comunicación?”, “Cuál es el camino 

para la democratización?”, “Cuál dimensión de la comunicación se regula y cuál no?”, 

“A quién corresponde discutir y decidir estos asuntos?”, além de explicações e 

conceitos sobre serviço público, espectro radioelétrico, banda larga, convergência 

tecnológica, dentre outros. 

Meses antes da elaboração e divulgação dos 16 Princípios, porém, o Governo do 

Uruguai instituiu, apenas seis dias após o lançamento oficial da Coalición, a partir de 

convocação da Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL), o Comité 

Técnico Consultivo (CTC), espaço institucional definido por Beltramelli (2017) como 

(...) un ámbito consultivo y preparatorio para una futura ley en materia 

de radiodifusión y servicios de comunicación audiovisual en Uruguay, 

con el objetivo central de construir un marco de referencia para una 

ley que garantice la diversidad y el pluralismo en los medios, a través 

de un marco normativo que establezca reglas claras y transparentes a 

la hora de asignar las frecuencias radioeléctricas (BELTRAMELLI, 

2017, 227)189. 

 

A composição do CTC teve, além do diretor da DINATEL, 15 integrantes, todos 

convidados a título pessoal, ainda que em sua atuação compusessem instituições da 

sociedade civil, grupos empresariais ou fossem professores de universidades, dando um 

caráter de “representativos, pero no representantes” (Kaplún, 2011; Rodríguez, 2011). 

Essa opção pelos convites individualizados, sem possibilidade de suplência, por 

exemplo, de acordo com Kaplún (2011), apresentava riscos de que os acordos 

alcançados, produzidos em um âmbito institucional, porém sem caráter representativo 

                                                           
189 (...) uma instância consultiva e de preparação para uma futura lei sobre serviços de radiodifusão e 

comunicação audiovisual no Uruguai, com o objetivo central de construir um marco de referência para 

uma lei que garanta a diversidade e o pluralismo nos meios de comunicação, através de um marco que 

estabelece regras claras e transparentes na atribuição de radiofrequências (tradução nossa). 
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formal, não se sustentasse nem dentro do Governo, nem dentre as organizações da 

sociedade, ainda que integrantes seus tivessem participado. 

Por outro lado, o próprio Kaplún (2011) e Rodríguez (2011) ressaltam que o 

método de escolha facilitou o trabalho mais ágil do CTC, além de evitar a discussão 

entre interesses corporativos, ao mesmo tempo em que os seus participantes não se 

desvinculariam dos objetivos e propostas das entidades. Sete dentre os membros do 

CTC, por exemplo, eram também de entidades participantes da Coalición, como pode 

ser verificado no quadro 16. 

El espectro de organizaciones a las que pertenecían sus miembros 

incluía las gremiales empresariales de los medios, el sindicato de 

trabajadores del sector, los productores audiovisuales independientes, 

los medios comunitarios, ONGs vinculadas a los derechos de la 

infancia, la mujer y los consumidores, así como la universidad desde 

su área académica de comunicación. Era entonces bien representativo 

del sistema de medios, a los que se sumaban organizaciones de la 

sociedad civil interesadas en la temática desde perspectivas 

específicas. No incluía, en cambio, a los medios públicos, para cuya 

discusión se esperaba generar un ámbito en la órbita del Ministerio de 

Educación y Cultura en la que opera. Ello no impidió que el Comité 

discutiera el tema y formulara propuestas y recomendaciones al 

respecto (KAPLÚN, 2011, p. 12)190. 

 

Quadro 16. Integrantes do Comité Técnico Consultivo 

Integrante Entidade/Instituição 

Gabriel Kaplún 

(presidente) 

Director de la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad de la República 

Edison Lanza Grupo Medios y Sociedad 

Paula Baleato Coordinadora de la Agencia Voz y Vos 

José Imaz Colectivo de la radio comunitaria La Cotorra, afiliada a 

la Asociación Mundial de Radios Comunitarias 

Lilián Celiberti Cotidiano Mujer 

Gabriel Barandiarán Director de Causa Común 

Jorge Pan Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay 

(IELSUR) 

Rafael Inchausti Presidente de la Asociación Nacional de Broadcasters 

Uruguayos (ANDEBU) 

Juan Brañas Presidente de la Asociación de Radios del Interior 

(RAMI) 

                                                           
190 O espectro das organizações às quais seus membros pertenciam incluía as associações empresariais 

dos meios de comunicação, entidades de trabalhadores do setor, produtores audiovisuais independentes, 

meios de comunicação comunitários, ONGs ligadas aos direitos das crianças, mulheres e consumidores, 

bem como universidades da área de comunicação. Foi então bem representativo do sistema midiático, ao 

qual se juntaram as organizações da sociedade civil interessadas no assunto a partir de perspectivas 

específicas. Não incluiu, por outro lado, a mídia pública, para cuja discussão se esperava gerar uma esfera 

dentro da órbita do Ministério da Educação e Cultura em que opera. Isso não impediu que o Comitê 

discutisse o assunto e formulasse propostas e recomendações a esse respeito (tradução nossa). 
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Horacio Rodríguez Presidente de Cámara Uruguaya de Televisión para 

Abonados (CUTA) 

Diego Fernández Directivo de la Asociación de Productores y 

Realizadores del Uruguay (ASOPROD) 

Hernán Tajam Directivo de la Cámara Audiovisual del Uruguay 

(CAU) 

Gabriel Molina Presidente de Sindicato Único de Telecomunicaciones 

(SUTEL) 

Ruben Hernández Secretario General de la Asociación de la Prensa 

Uruguaya (APU) 

Paola Papa Coordinadora de la Licenciatura en Comunicación 

Social de la Universidad Católica 

Gustavo Gómez Director Nacional de Telecomunicaciones 
Fonte: Elaboração própria, a partir de relatórios do CTC 

 

De acordo com Kaplún (2011), foi fundamental para o cumprimento dos objetivos 

do CTC o caráter público e de transparência do Comitê, a partir de três medidas: a 

abertura para qualquer pessoa acompanhar as reuniões; a possibilidade de qualquer 

pessoa residente no Uruguai em enviar contribuições por e-mail e solicitar que essas 

contribuições fossem publicadas na internet; e a publicação online das atas de cada 

reunião. 

Cualquiera podía presenciar las sesiones del Comité y, aunque el 

hecho no tuvo gran difusión, hubo sesiones con la sala de sesiones 

llena de gente escuchando y observando (...) Se recibieron muchos 

documentos en este espacio de consulta pública, con diversos planteos 

de personas y organizaciones. Los propios miembros del Comité 

incluyeron allí documentos que complementaban o ampliaban sus 

propuestas (...) Las actas fueron motivo de un cuidadoso y largo 

trabajo semanal que me tocó realizar desde la presidencia y buscaba 

reflejar de modo muy sintético y preciso los acuerdos y desacuerdos 

del Comité sobre cada uno de los puntos abordados. Y era sometido a 

discusión al comienzo de cada sesión siguiente, sufriendo muchas 

veces meticulosas correcciones de sus integrantes, hasta lograr la 

conformidad de todos con el contenido (KAPLÚN, 2011, p. 14-15)191. 

 

Já na primeira reunião, ficou pactuado entre os seus integrantes que não caberia 

ao CTC a responsabilidade de elaboração de um texto de lei, mas tratar de temas que 

                                                           
191 Qualquer pessoa poderia assistir às sessões do Comitê e, embora o fato não tenha sido amplamente 

divulgado, houve sessões com a sala cheia de pessoas ouvindo e observando (...) Muitos documentos 

foram recebidos neste espaço de consulta pública, com várias propostas de pessoas e organizações. Os 

membros do Comitê incluíam ali documentos que complementavam ou ampliavam suas propostas (...) As 

atas eram o motivo de um longo e cuidadoso trabalho semanal que eu tinha que realizar desde a 

presidência e buscava refletir de maneira muito sintética e precisa os acordos e desacordos da comissão 

sobre cada um dos pontos abordados e foi submetida à discussão no início de cada sessão seguinte, muitas 

vezes passando por correções meticulosas de seus membros, até atingir a conformidade de todos com o 

conteúdo (tradução nossa). 
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deveriam estar presentes numa nova legislação. Outra definição, conforme consta na 

Ata da primeira reunião, foi a de que o objetivo não era necessariamente alcançar 

acordos sobre todos os pontos em debate, mas debater opiniões e contribuições a partir 

de um documento base apresentado pelo DINATEL, além de sistematizar as propostas 

definidas, incluindo também os desacordos. 

El CTC no tiene como cometido elaborar un texto legal sino abordar 

los temas y conceptos que deben incluirse en la nueva ley de radio y 

TV, redactando un informe final en un plazo de unos dos meses que 

refleje los acuerdos y desacuerdos al respecto. Asimismo, se planteó 

que el objetivo prioritario es llegar a grandes consensos y acuerdos 

entre los miembros del Comité, pero también que se espera que sus 

debates puedan generalizarse a escala nacional. Si luego del 

intercambio no se llega a acuerdos, no habrá votaciones y en el 

documento final se incluirá el tema en desacuerdo y se agregarán 

todas las opiniones y propuestas que haya sobre el mismo (CTC, 

2010, p. 18)192. 

 

O documento elaborado pelo DINATEL, intitulado “Cómo garantizar la 

diversidad y el pluralismo en los medios: aportes para la revisión y reforma de la Ley de 

Radiodifusión en Uruguay”, escrito por Gustavo Gómez, então diretor do órgão, fazia 

referência a um conjunto de seções por avançar a discussão sobre um possível marco 

legal, partia de um diagnóstico da situação regulatória do setor, identificava um 

iminente processo de convergência tecnológica, evidenciava como obsoleto e 

fragmentado o marco legal, estruturado com base em um conjunto de decretos dispersos 

e a um decreto-lei da Ditadura, assinalava processos deficitários em relação com a 

diversidade na oferta midiática e apontava uma deficitária institucionalidade regulatória 

uma forte concentração midiática no país, além de apresentar propostas para a reversão 

do cenário.  

La propuesta de intervención se inclinaba por una regulación por 

servicios, y optaba por un tratamiento no convergente en materia de 

SCA y telecomunicaciones. Reconocía la existencia de tres sectores 

(comunitario, privado y público), y proponía una reserva de espectro 

sobre esa división de sectores; abogaba por aumentar la dotación de 

derechos conforme a los estándares internacionales y promovía un 

nuevo diseño institucional regulatorio. Asumía que la regulación era 

                                                           
192 A tarefa do CTC não é elaborar um texto legal, mas abordar as questões e conceitos que devem ser 

incluídos na nova lei de rádio e TV, escrevendo um relatório final dentro de um período de cerca de dois 

meses que reflita os acordos e desacordos a esse respeito. Da mesma forma, afirmou-se que o objetivo 

prioritário é alcançar um grande consenso e acordos entre os membros do Comitê, mas também que se 

espera que seus debates sejam repercutidos em nível nacional. Se após os debates não se chega a 

consensos, não haverá votação e o documento final incluirá o assunto em desacordo e todas as opiniões e 

propostas sobre ele serão adicionadas (tradução nossa). 
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necesaria, tanto en el campo del marco legal de funcionamiento, como 

en el de los contenidos (BELTRAMELLI, 2017, p. 238)193. 

 

Além do referido documento, adotado como ponto de partida dos trabalhos do 

CTC, o Comité estabeleceu uma agenda inicial de temas a ser tratado em cada reunião, 

recebeu inúmeros documentos e aportes e convidou instituições e pessoas a apresentar 

opiniões durante as reuniões, sendo algumas das medidas importantes para o trabalho 

“productivo y placentero” (Kaplún, 2011) do órgão. 

La integración del comité, representativa pero no representante de 

diversas organizaciones; La búsqueda de acuerdos sin obligatoriedad 

de alcanzarlos, reseñando todas las posiciones; El diseño y el control 

colectivo de la agenda; La activación paralela de un espacio de 

articulación entre actores sociales coincidentes en ciertas 

orientaciones transformadoras del sistema mediático existente; La 

estrategia de coordinación de las sesiones; y el esfuerzo de sintesis 

progresiva en cada sesión y en el acuerdo de sus actas y la redacción 

del informe final (KAPLÚN, 2011, p. 17)194. 

 

Em termos organizativos e de construção dos trabalhos, o CTC se reuniu 

semanalmente entre 6 de agosto e 19 de novembro, realizando 15 reuniões, todas 

públicas e abertas a qualquer pessoa, além de uma coletiva de imprensa, em 22 de 

outubro, quando informou sobre os avanços das discussões. 

No processo das reuniões do CTC, a Coalición atuou como um ator social 

relevante, apresentando, em diferentes momentos, contribuições escritas, resultantes dos 

acúmulos coletivos das entidades da sociedade civil195. No documento Aportes para 

una Política de Comunicación Democrática, é possível identificar que as intervenções e 

                                                           
193 A proposta de intervenção foi baseada em um regulamento para serviços e optou por um tratamento 

não convergente em termos de SCA e telecomunicações. Reconheceu a existência de três setores 

(comunitário, privado e público) e propôs uma reserva de espectro nesta divisão de setores; defendia a 

ampliação de direitos de acordo com os padrões internacionais e a promoção de um novo desenho 

institucional regulatório. Assumiu que a regulamentação era necessária, tanto no campo da estrutura legal 

de operação quanto no campo do conteúdo (tradução nossa). 
194 A integração do comitê, representante, mas não representativo de várias organizações; A busca de 

acordos sem obrigação de alcançá-los, registrando todas as posições; O desenho e controle coletivo da 

agenda; A ativação paralela de um espaço de articulação entre atores sociais que coincide em certas 

orientações transformadoras do sistema de mídia existente; A estratégia de coordenação das sessões; e o 

esforço de síntese em cada sessão e no acordo de suas atas e a redação do relatório final (tradução nossa). 
195 Em verdade, a própria conformação da Coalición, segundo as suas entidades integrantes, foi 

impulsionada pelo anúncio da iniciativa governamental de construir o debate sobre uma nova lei de 

comunicação. Aunque varias de las organizaciones que decidieron dar este paso trabajan desde hace años 

en la defensa y promoción de los derechos en juego en el espacio comunicacional, la decisión del actual 

gobierno de convocar a un proceso participativo de discusión para elaborar las bases para una futura Ley 

de Comunicación Audiovisual catalizó la conformación de este espacio (...) Por primera vez la sociedad 

civil está sentada a la mesa de negociación y elaboración de nuevas reglas de juego para los medios, con 

el Estado y con los sectores empresariales de la radio y la televisión (FES, 2011, p. 8). 
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propostas da Coalición estiveram baseadas em temas, como Asignación de frecuencias, 

regulación, controles y sanciones; Concentración, diversidad, libre competência; 

Medios públicos; Sector público de medios audiovisuales; Derecho Ciudadano; Sector 

social comunitário; além dos 16 Principios, concluído e tornado público um dia antes 

do relatório final do CTC, conforme visto no início deste tópico. 

La Coalición aportó e incidió en este espacio de construcción de una 

política pública de comunicación, que se abrió a toda la sociedad. 

Hubiera sido imperdonable que, luego de reclamar durante décadas la 

democratización de la comunicación, las organizaciones y personas 

interesadas en el tema –aunque esta temática importa a todos los 

ciudadanos por las implicancias que tiene en la democracia y en la 

reproducción cultural- se mantuvieran ausentes del debate (FES, 

2011, p. 8)196. 

 

Com a primeira versão do Informe Síntese dos trabalhos entregue aos membros 

do CTC, agendou-se uma reunião para o dia 6 de dezembro, como forma de preparação 

de um ato público de apresentação dos resultados no dia 10, coincidindo com o 

aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Porém, um dia antes da reunião, em atividades na Argentina, o então presidente 

José Mujica, questionado sobre uma possível Ley de Medios no Uruguai, declarou ao 

jornal La Nación: “yo soy el presidente de la República. ¡Me tienen podrido con esa 

pregunta! ¡Podrido! Al presidente de la República no le llegó absolutamente nada. El 

día que le llegue ya ha dicho que va a tirarla a la papelera” (Rodríguez, 2011). 

A declaração de Mujica deixou os integrantes do CTC, segundo Rodríguez 

(2011), de “patas para arriba”, especialmente por três motivos: a) em setembro do 

mesmo ano, em entrevista à Revista Veja, o mesmo Mujica havia dito que “la mejor ley 

de prensa es la que no existe”; b) em outubro, a Coalición enviou uma carta ao então 

presidente, solicitando uma reunião – que não aconteceu – sobre o tema da 

Comunicação197; e porque, também na semana de aprovação do Informe Síntese, o 

                                                           
196 A Coalición contribuiu e influenciou nesse espaço para a construção de uma política de comunicação 

pública, aberta a toda a sociedade. Teria sido imperdoável que, depois de reivindicar por décadas a 

democratização da comunicação, organizações e pessoas interessadas no tema - embora essa questão 

importe para todos os cidadãos por causa das implicações que ela tem para a democracia e a reprodução 

cultural - estivessem ausentes do debate (tradução nossa). 

197 Dentre outras coisas, a carta da Coalición considerava “como muy positiva la propuesta de su 

gobierno, porque pone en debate público, y con una amplia participación, la posibilidad de democratizar 

el espacio mediático en un momento clave del desarrollo tecnológico y de la transición hacia el mundo 

digital. 

Participamos de este espacio porque creemos que esa transición debe habilitar más opciones y dar paso a 

contenidos más diversos que los actuales (...) En mérito a estas consideraciones y al compromiso asumido 
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então vice-presidente uruguaio, Danilo Astori, em declarações numa emissora de TV 

afirmou que “una ley de medios podía ser peligrosa y que lo más riesgoso es cualquier 

intento de regular contenidos”. 

El desconcierto de los miembros del ctc que habían trabajado durante 

cuatro meses en la elaboración de insumos para una futura legislación 

—convocados por el propio Poder Ejecutivo por medio de la dinatel, 

dependiente del miem— tenía que ver también con que desde un 

principio estuvo claramente determinado que el objetivo no era 

regular contenidos (RODRÍGUEZ, 2011, p. 15)198. 

 

Segundo Kaplún (2011), sucessivas falas públicas de membros do Governo 

posteriores às declarações de Mujica e Astori não foram suficientes para recompor a 

solidez do processo iniciado pelo CTC, mas que a opção encontrada foi concluir os 

trabalhos e entregar à equipe ministerial num evento fechado, sem participação do 

público, diferente do planejado inicialmente, o relatório final com 80 pontos, sobre 

diversos temas, agrupados em dez capítulos: Objeto, alcance e campo de aplicação, 

objetivos e princípios gerais; Autorizações de licenças e frequências, controles e 

sanções; Competência, diversidade e concentração; Setor público estatal; Setor privado 

comercial; Setor social comunitário; Direitos da audiência e dos consumidores; 

Produção nacional de conteúdos audiovisuais; Educação, comunicação e meios; e 

Desenho institucional e autoridade de aplicação. 

Concluídos os trabalhos do CTC, a Coalición, em 13 de dezembro, emitiu uma 

Declaração Pública, com o título “Más vocês, más derechos, más diversidad, más 

democracia en los medios”. No documento, a Coalición, ao mesmo tempo em que 

referendou os trabalhos do CTC, fez crítica tanto aos posicionamentos tanto de Mujica e 

integrantes do Governo quanto de representantes dos meios de comunicação e 

parlamentares. 

Ante la sucesión de opiniones y hechos que se han sucedido en el 

marco del proceso de elaboración de la nueva normativa de Servicios 

Audiovisuales, la Coalición por una Comunicación Democrática 

declara (...) Manifestar desacuerdo con las declaraciones del 

presidente José Mujica que anuncian que tirará “a la papelera” el 

proyecto de nueva regulación para los servicios de comunicación, que 

no reconocen el riguroso trabajo realizado durante cuatro meses por 

                                                                                                                                                                          
con un cambio real en la comunicación, queremos solicitarle a usted una entrevista para presentarle los 

principios que animan a la Coalición por una Comunicación Democrática (Coalición, 2010-3). 
198 O desconcerto dos membros do CTC que trabalharam durante quatro meses na preparação de 

propostas para a futura legislação - convocada pelo próprio Poder Executivo através do DINATEL - teve 

relação com o fato que desde o início o princípio determinado era de não regular conteúdo (tradução 

nossa). 
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una docena de especialistas y la disposición de diálogo de los 

integrantes del CTC sobre el alcance y características de la iniciativa 

en debate (...) Expresar extrañeza por el hecho de que integrantes del 

Poder Ejecutivo, los medios y el sistema político han opinado del 

tema sin conocimiento de causa, sin siquiera leer las actas ni el 

informe final del del CTC, en el sentido de descartar un nuevo marco 

normativo que, contrariamente a lo que su discurso afirma, pretende la 

democratización y el acceso de más voces a los medios. La iniciativa 

que se pretende promover es todo lo contrario a una “ley mordaza”, es 

una “ley antimordaza”, ya que busca marcar reglas de juego claras, 

más equitativas que las actuales, que den certezas a todos los actores 

sobre el nuevo escenario surgido a partir de la convergencia 

tecnológica. (COALICIÓN, 2010-4)199. 

 

No mesmo documento, a Coalición argumentou a necessidade de atualização da 

legislação para o setor das comunicações no país e frisou que as definições adotadas 

pelo CTC resultam do acúmulo histórico de entidades que atuam pela democratização 

da comunicação no país e de pactos e normativas internacionais de liberdade de 

expressão. 

Uruguay tiene una de las legislaciones más anticuadas y 

desactualizadas de la región en materia de radiodifusión. Una ley 

aprobada en la dictadura militar que otorga tal discrecionalidad y falta 

de certeza jurídica en la administración del espectro, que ha sido 

utilizada por varios gobiernos para favorecer la concentración de la 

propiedad de los medios en pocas manos a nivel nacional y 

departamental. Los permisos, jurídicamente “precarios y revocables” 

han sido la forma de perpetuar la titularidad sobre frecuencias que son 

patrimonio común de la humanidade (...) por unanimidad el Comité 

Técnico Consultivo (CTC) adoptó los estándares del sistema 

interamericano sobre libertad de expresión para sugerir su 

incorporación al capítulo de principios y derechos de la ley. A texto 

expreso se dejó constancia de que el Estado bajo ningún concepto 

podrá intervenir en los contenidos de los medios, en consonancia con 

la larga lucha que las organizaciones sociales han dado en las últimas 

décadas en favor de la libertad de expresión y el derecho a la 

información (...) Se recomienda adoptar por primera vez en la historia 

de la radiodifusión medidas anticoncentración, límites a la titularidad 

de frecuencias, reglas claras bajo concurso transparente para asignar 

                                                           
199 Dada a sucessão de opiniões e fatos que teriam ocorrido dentro do processo de elaboração de novos 

regulamentos sobre Serviços Audiovisuais, a Coalición (...) em desacordo com as declarações do 

Presidente José Mujica anunciando que jogaria no lixo o projeto de nova regulamentação para os serviços 

de comunicação, que não reconhece o trabalho rigoroso feito por quatro meses por uma dúzia de 

especialistas e a vontade de diálogo dos membros do CTC sobre o escopo e as características da iniciativa 

em debate (...) Expressar surpresa pelo fato de membros do Poder Executivo, da mídia e do sistema 

político terem discutido a questão sem conhecer a causa, sem sequer ler as atas ou o relatório final do 

CTC, e sugerir descartar um novo marco normativo que, ao contrário do que afirma seu discurso, 

pretende democratizar e proporcionar mais vozes os meios. A iniciativa visa promover o oposto de uma 

"lei da mordaça" é uma "lei anti-censura", que se destina a tornar as regras claras, mais equitativas do que 

a atual, para dar segurança a todos os atores no novo cenário que emergiu da convergência tecnológica 

(tradução nossa). 
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frecuencias, plazos para la explotación de las mismas. Se afirma la 

necesidad de avanzar hacia un sistema de comunicación con equilibrio 

entre el sector público, privado y comunitario. Se establecen derechos 

de las audiencias, un órgano de aplicación independiente y un 

ombudsman o defensor de las audiencias. Se propone un Plan 

Nacional de Educación para la Comunicación para el conjunto de la 

ciudadanía y para la formación de los profesionales de la 

comunicación (COALICIÓN, 2010-4)200. 

 

Se no primeiro ano de existência as duas prioridades da Coalición foram a sua 

ampliação, buscando integrar novas entidades, e a incidência nos debates e formulações 

do CTC, em 2011 os desafios se concentraram em colocar na agenda pública a 

importância de uma legislação de comunicações, especialmente num cenário dificultado 

pelos discursos governamentais de tentativa de deslegitimação da proposta em finais de 

2010; e participar das discussões que se iniciariam em torno da implantação da TV 

Digital no país. 

No que diz respeito ao primeiro ponto, uma nova lei de comunicações, em 

fevereiro de 2011, como publicado no site oficial do Governo do Uruguai, o então 

diretor nacional de Telecomunicações, Gustavo Gómez, anunciou que até o final de 

março a primeira versão da proposta da Lei de Comunicação Audiovisual estaria pronta 

e que, ainda no primeiro semestre, chegaria ao conhecimento do à época presidente 

Mujica.  

Frente a isso, a Coalición retomou as suas reuniões na primeira semana de março 

e deliberou atuar em dois eixos distintos: “segumiento al proceso de la Ley de Servicios 

de Comunicación Audiovisual (LSCA) y abordar un nuevo año de trabajo 

contemplando una agenda más amplia que incluya otros temas no abordados hasta la 

                                                           
200 O Uruguai tem uma das leis mais ultrapassadas e desatualizadas da região em termos de radiodifusão. 

Uma lei aprovada na ditadura militar que promove discricionalidade e falta de segurança jurídica na 

administração do espectro, que tem sido usada por vários governos para favorecer a concentração da 

propriedade da mídia em poucas mãos nos níveis nacional e departamental. As licenças legalmente 

“precárias e revogáveis” têm sido o meio de perpetuar a propriedade sobre as frequências que são 

patrimônio comum da humanidade (...) por unanimidade, o Comitê Técnico Consultivo (CTC) adotou as 

normas do sistema interamericano de liberdade de expressão e sugeriu sua incorporação no capítulo de 

princípios e direitos da lei. No texto foi manifestado que o Estado, sob nenhuma circunstância, pode 

intervir no conteúdo da mídia, em consonância com a longa luta que as organizações sociais deram nas 

últimas décadas a favor da liberdade de expressão e do direito à liberdade de informação (...) Recomenda-

se adotar, pela primeira vez na história da radiodifusão, medidas anti-concentração, limites à propriedade 

de frequências, regras claras sobre competição transparente para designar frequências e termos para sua 

exploração. Afirma a necessidade de avançar para um sistema de comunicação com equilíbrio entre os 

setores público, privado e comunitário. São estabelecidos os direitos das audiências, um órgão de 

execução independente e um ouvidor ou defensor das audiências. Um Plano Nacional de Educação para a 

Comunicação é proposto para todos os cidadãos e para a formação de profissionais de comunicação 

(tradução nossa). 
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fecha sobre la democratización de la comunicación” (Coalición, 2011-1). Também na 

reunião, ficou definida a proposta de diversas atividades públicas, com destaque para o 

Seminário “Transición a la Televisión Digital: una nueva oportunidade para la 

Diversidad, la Pluralidad y la Calidad”, realizado no dia 3 de maio, em alusão ao Dia 

Mundial da Liberdade de Expressão. 

As expectativas em torno do avanço institucional com relação à legislação de 

comunicação foram ampliadas quando, na primeira semana de abril, o Governo 

uruguaio regularizou 54 rádios comunitárias em 39 localidades de 17 departamentos do 

país, ação que resultou de um Censo habilitado pela Lei de Radiodifusão Comunitária 

aprovada anos antes, como visto no tópico anterior, e que também contou com a 

participação da sociedade civil na sua formulação. 

Porém, o primeiro semestre de 2011 foi concluído sem a apresentação pública da 

primeira proposta da Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual e, como agravante, 

foi anunciada em agosto a possibilidade de exoneração de Gustavo Gómez do 

DINATEL, medida que teve posicionamento contrário da Coalición, expresso em carta 

pública. 

(...) ante el anuncio de remoción de Gustavo Gómez como Director 

Nacional de Telecomunicaciones, consideramos incomprensible e 

inoportuno que se desplace de un cargo clave para las comunicaciones 

a quien fomentó la transparencia, la participación y los criterios 

técnicos para la administración del espectro radioeléctrico, la 

regulación de los servicios de comunicación audiovisual y la 

generación de una política pública de telecomunicaciones, inexistente 

hasta el momento. Por primera vez los diversos actores empresariales, 

sociales, técnicos y académicos encontraron un interlocutor claro y 

confiable con el que dialogar abierta y continuamente, en el acuerdo o 

la diferencia, en torno a las políticas de comunicación del país. 

(COALICIÓN, 2011-2)201. 

 

No documento, a Coalición destacou também o papel protagonista de Gómez 

tanto nas medidas relacionadas à radiodifusão comunitária quanto na condução do CTC 

e dos debates relacionados à televisão digital e à atualização do marco legal do setor. 

El Comité Técnico Consultivo para discutir las bases de una Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual, promovido por Gómez de 

                                                           
201 (...) ante o anúncio do afastamento de Gustavo Gómez como Diretor Nacional de Telecomunicações, 

consideramos incompreensível e inoportuno retirar de uma posição-chave para a comunicação a pessoa 

que promoveu transparência, participação e critérios técnicos para a administração do espectro 

radioelétrico, a regulação dos serviços de comunicação audiovisual e a criação de uma política pública de 

telecomunicações, inexistente até aquela data. Pela primeira vez, os diversos atores empresariais, sociais, 

técnicos e acadêmicos encontraram um interlocutor claro e confiável com quem dialogar de forma aberta 

e contínua, no acordo ou diferença, em torno das políticas de comunicação do país (tradução nossa). 
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modo inclusivo y absolutamente transparente, constituye un hito en la 

historia de las comunicaciones en el país. Las conclusiones de este 

comité, integrado por trabajadores, empresarios, académicos e 

integrantes de la sociedad civil, son una referencia en la forma de 

discutir y construir en torno a temas que en otros países han generado 

polarización y división (...) La aplicación en curso de la Ley de 

Radiodifusión Comunitaria, con llamados públicos realizados y 

audiencias públicas previstas, así como el comienzo de la generación 

de políticas activas de promoción del sector de medios comunitarios, 

tal como ordena dicha Ley, es otra de las áreas clave promovida por la 

DINATEL durante la gestión de su actual Director. Por todo lo 

anterior solicitamos al gobierno que no concrete el anunciado cese del 

Director Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de 

Comunicación Audiovisual Gustavo Gómez (COALICIÓN, 2011-

2)202. 

 

Também na Carta Pública, divulgada em 19 de agosto, a Coalición cobrou do 

Governo o posicionamento sobre os principais temas em questão relativos à 

Comunicação naquele período. ¿Cómo y cuándo se va a concretar el envio del proyecto 

de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al Parlamento? ¿Cuándo y cómo se 

pondrá en consulta pública la modalidad de asignación del espectro radioeléctrico para 

la televisión digital abierta, un bien público al decir del propio Presidente de la 

República? ¿Cómo se va a administrar la red de Internet, qué política pública se 

aplicará a la banda ancha y qué actores van a regularla en Uruguay? Eram algumas das 

perguntas presentes no documento. 

Nos meses seguintes de 2011 e primeiro semestre de 2012, o processo de 

mobilização da Coalición esteve concentrado em da TV Digital, a partir da abertura de 

Consulta Pública para submissão de propostas e sugestões ao projeto de Decreto 

apresentado pelo Governo. Ao mesmo tempo em que saudou a iniciativa e elaborou um 

documento com aportes sobre a digitalização da TV, a Coalición voltou a pautar a 

necessidade de uma nova legislação para as comunicações, propondo, inclusive, a 

retomada dos trabalhos do CTC. 

                                                           
202 O CTC para discutir a base de uma Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual, promovido pelo 

Gomez de forma inclusiva e totalmente transparente, é um marco na história das comunicações no país. 

As conclusões deste comitê composto por trabalhadores, empresários, acadêmicos e membros da 

sociedade civil são uma referência sobre como discutir e construir questões que em outros países têm 

gerado polarização e divisão (...) A aplicação em curso da Lei de Rádios Comunitárias, com chamadas 

públicas e audiências públicas planejadas, bem como o início da adoção de políticas para promover o 

setor de comunicação comunitárias, tal como estabelece a lei, é outra das áreas-chave promovidas pelo 

DINATEL durante a gestão do seu atual diretor. Por todas estas razões, pedimos ao governo que não 

concretize o afastamento anunciado do Diretor Nacional de Telecomunicações e Serviços de 

Comunicação Audiovisual, Gustavo Gomez (tradução nossa). 
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La decisión del Poder Ejecutivo de iniciar por decreto la transición y 

despliegue de la televisión digital deja en evidencia la necesidad de 

aprobar con urgencia una Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual (...) para consolidar algunos avances del decreto 

proyectado, y así integrar las enormes lagunas que existen y 

desarrollar los restantes principios para una comunicación 

democrática que el decreto por su naturaleza no puede incorporar (...) 

Volver a convocar a la brevedad el Comité Técnico Consultivo de la 

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para retomar la 

elaboración de un proyecto de ley cuyo borrador, en base a los aportes 

de la Dinatel y del CTC, debe ser aportado por la propia Dinatel 

(COALICIÓN, 2011-3)203. 

 

No documento de aportes, a Coalición se posicionou sobre diversos temas e 

aspectos do Decreto, como autorização de frequências, transferências e arrendamento de 

espaços, setor comunitário, setor público, limites à concentração, regulação da 

publicidade, diversidade e não-discriminação, convergência e infraestrutura. Abaixo, 

algumas das propostas apresentadas pela Coalición. 

Em maio de 2012, após um período de Consulta Pública pela internet, o Governo 

publicou o Decreto estabelecendo a implantação da TV Digital no país, sendo reservado 

espaço para três modalidades de exploração do serviço – comercial, público e 

comunitário –, informada a realização de chamadas públicas para concursos de 

frequências, constituído um Conselho Honorário como ente avaliador e julgador dos 

pedidos de transmissão e anunciada a realização de audiências para informações ao 

público. Apesar do avanço que representou o Decreto, as batalhas em torno da TV 

Digital se estenderiam entre 2012 e 2013204. 

Como parte de um plano de prevenção e enfrentamento à violência, intitulado 

“Estrategia por la vida y la convivência”, que incluía 15 medidas em diversas áreas, 

dentre as quais a legalização da maconha, o governo do Uruguai apresentou, em junho 

de 2012, a proposta de adoção de formas de regulação de informações veiculadas pelo 

                                                           
203 A decisão do Poder Executivo de iniciar a transição e a implantação da televisão digital revela a 

necessidade de aprovar urgentemente uma Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual (...) para 

consolidar alguns dos progressos do decreto previsto, e assim contemplar as lacunas que existem e 

desenvolver os princípios para uma comunicação democrática que o decreto por sua natureza não pode 

incorporar (...) Voltar a convocar o mais rapidamente possível o Comitê Técnico Assessor da Lei de 

Serviços de Comunicação Audiovisual para retomar a elaboração de projeto cujo projeto, baseado nas 

contribuições do Dinatel e do CTC, deve ser uma tarefa do próprio Dinatel (tradução nossa). 
204 Em fevereiro de 2013, a Coalición construiu a Campanha Cambiá la Televisión, que tinha como 

objetivo o diálogo com a sociedade sobre o processo de digitalização da TV, além da cobrança de 

reabertura de chamado para novos operadores, suspenso em janeiro daquele ano por um Decreto do 

governo. 
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rádio e televisão relativas à segurança e violência, tendo como um dos objetivos 

fundamentais a proteção de direitos de crianças e adolescentes. 

(...) algunos medios manejan la información de manera irresponsable 

y sensacionalista, convirtiendo a la información en un espectáculo, ya 

sea reiterando imágenes de violencia excesiva o mostrando imágenes 

ostensiblemente crueles o que exaltan el sufrimiento de personas u 

otros seres vivos. Es por eso que tenemos que reflexionar, junto con 

los medios, sus trabajadores y todos los ciudadanos, sobre cómo 

encontrar un sano equilibrio entre el derecho de los medios de 

informar sobre asuntos de interés público con los derechos que tienen 

las personas ante esos propios medios. La regulación no puede ser un 

mecanismo para acallar a los medios o impedir que se informe de 

cosas que, lamentablemente suceden, pero también hay que decir, 

enfáticamente, que los medios tienen obligaciones y responsabilidades 

ineludibles para con la sociedad. En especial, respecto al derecho de 

las personas más vulnerables: los niños y niñas de este país. Son ellos 

quienes están expuestos a programas y contenidos que pueden 

perjudicar seriamente su desarrollo, y por tanto se convierten en la 

principal preocupación de este gobierno en relación a medios de 

comunicación y la estrategia por la vida y la convivência. Vasta 

normativa internacional e incluso nacional reconoce y regula los 

derechos de la niñez ante los medios de comunicación, en el entendido 

de la importancia que estos medios tienen en la formación de sentidos 

y valores (...) Nos proponemos revisar y aplicar la normativa actual 

que Uruguay ya tiene al respecto, realizando controles efectivos de la 

misma y estimulando la participación activa e informada de la 

población en defensa de sus derechos. Pero a la vez creemos 

imprescindible proponer a los propios medios y sus trabajadores, que 

desarrollen formas de autorregulación adoptadas por ellos mismos, de 

manera libre, transparente y voluntaria, y con la más amplia 

participación ciudadana (URUGUAY, 2012, p. 13-14)205. 

 

A iniciativa do governo uruguaio, que gerou uma série de debates e polêmicas no 

país e também internacionalmente (em especial pela proposta de legalização da 

                                                           
205 (...) alguns meios de comunicação tratam as informações de forma irresponsável e sensacionalista, 

transformando as informações em um show, repetindo ostensivamente imagens de violência excessiva ou 

imagens cruéis ou exaltando o sofrimento das pessoas. É por isso que temos que refletir, junto com a 

mídia, seus trabalhadores e todos os cidadãos, sobre como encontrar um equilíbrio saudável entre o 

direito da mídia de informar sobre assuntos de interesse público e os direitos que as pessoas têm. A 

regulamentação não pode ser um mecanismo para silenciar a mídia ou impedir a notificação de coisas que 

infelizmente acontecem, mas também deve ser dito, enfaticamente, que a mídia tem obrigações e 

responsabilidades inevitáveis para com a sociedade. Em particular, em relação ao direito das pessoas mais 

vulneráveis: as crianças deste país. São aqueles que estão expostos a programas e conteúdos que podem 

prejudicar gravemente o seu desenvolvimento e, portanto, tornam-se a principal preocupação deste 

governo em relação à mídia e estratégia de vida e convivência. Vastas regulamentações internacionais e 

até nacionais reconhecem e regulam os direitos das crianças perante a mídia, no entendimento da 

importância que esses meios têm na formação de significados e valores (...) Propomos revisar e aplicar os 

regulamentos vigentes que o Uruguai já tem a esse respeito, fazendo controles efetivos dos mesmos e 

estimulando a participação ativa e informada da população em defesa de seus direitos. Mas, ao mesmo 

tempo, acreditamos que é essencial propor à própria mídia e aos seus trabalhadores, desenvolver formas 

autorregulatórias, de maneira livre, transparente e voluntária, e com a mais ampla participação cidadã 

(tradução nossa). 
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maconha e por discursos de que se tentava com a regulação de conteúdos censurar os 

meios de comunicação), foi tratada pela Coalición como uma nova confirmação, assim 

como o Decreto da TV Digital, da necessidade de aprovação de uma lei para todo o 

setor da comunicação audiovisual. Em novo documento, publicado em junho de 2012, a 

Coalición afirmou que a proposta “pone nuevamente sobre la mesa la necesidad 

imperiosa de que el país apruebe una regulación democrática para los medios 

audiovisuales que sustituya al marco normativo actual aprobado en la ditadura”, opinou 

que o tema da proteção de crianças e adolescentes deve ser parte de uma discussão mais 

ampliada sobre os meios de comunicação e defendeu, mais uma vez, o trabalho 

desenvolvido pelo CTC. 

Entendemos que es necesario ubicar la reflexión sobre esta medida en 

particular, en el marco más amplio relativo a la regulación de medios 

y su relación con la infancia y la adolescencia. La relación de niños, 

niñas y adolescentes con los medios de comunicación y las pantallas 

en particular, constituye un elemento central para las democracias 

actuales. A la hora de pensar en fortalecer mecanismos y ámbitos de 

convivencia esta relación adquiere particular relevancia y requiere una 

regulación integral que abarque el horario de protección al menor, 

contenidos inadecuados, producción de contenidos y educación para 

los medios, entre otros capítulos (...) En ese sentido la Coalición por 

una Comunicación Democrática reivindica el proceso desarrollado en 

el Comité Técnico Consultivo de la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual que, por primera vez, permitió discutir en 

forma participativa y amplia una política integral para los medios 

audiovisuales (COALICIÓN, 2012-1)206. 

 

Frente à indefinição do governo sobre o encaminhamento de um projeto de lei 

para a área das comunicações, a Coalición adotou, a partir de finais de 2012, outra 

estratégia de incidência: a realização de reuniões com personalidades e órgãos que, de 

algum modo, pudessem contribuir para recolocar o tema na agenda pública de debates 

do Uruguai. Nesse sentido, integrantes da Coalición se reuniram com o então Relator da 

ONU para Liberdade de Expressão, Frank de La Rue, em outubro; e com o Conselho 

Diretivo da Institución Nacional de Derechos Humanos, em novembro. 

                                                           
206 Entendemos que é necessário situar a reflexão sobre essa medida em particular no âmbito mais amplo 

relacionado à regulação da mídia e sua relação com a infância e a adolescência. A relação de crianças e 

adolescentes com a mídia e o audiovisual em particular é um elemento central para as democracias atuais. 

Ao pensar em fortalecer mecanismos e áreas de convivência, essa relação adquire particular relevância e 

requer uma regulação integral que de inclua o horário de proteção à criança, conteúdos inadequados, 

produção de conteúdo e educação para a mídia, entre outros capítulos (... ) Neste sentido, a Coalición 

defende o processo desenvolvido no Comitê Técnico Consultivo da Lei dos Serviços de Comunicação 

Audiovisual que, pela primeira vez, permitiu uma discussão participativa e abrangente de uma política 

para os meios audiovisuais (tradução nossa). 
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Nas duas oportunidades, a Coalición fez uma apresentação dos 16 Princípios, uma 

síntese das distintas ações impulsionadas pela sociedade civil na área das comunicações 

e defendeu a tramitação rápida de um projeto para o setor. Dias após as reuniões, a 

Coalición produziu um novo documento, demonstrando preocupação com o fato do 

Governo não enviar uma proposta para o Legislativo e, dada a proximidade de novas 

eleições, a possibilidade da questão permanecer sem avanço em matéria legal. 

La Coalición por una Comunicación Democrática quiere manifestar su 

preocupación por la falta de definición del proyecto de Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual que aún se encuentra en la 

órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) (..) En 

diversas oportunidades la Coalición advirtió sobre la importancia de la 

variable temporal, dado que cuanto más cerca de la campaña electoral 

se envíe este proyecto al Parlamento, más difícil será de ser tratado 

por la fuerte implicancia de los medios en las campañas político-

partidarias (..) Asimismo solicitamos que las autoridades hagan 

público el proyecto de ley elaborado, en el entendido que se trata de 

una materia vinculada con el derecho a la información, la libertad de 

expresión y la democracia. Sería una buena práctica acelerar el envío 

del mismo al Parlamento, para que no se pierda una nueva legislatura 

y los temas de comunicación, que involucran a todos los sectores de la 

sociedad, no continúen siendo regulados por decretos y leyes de la 

ditadura (COALICIÓN, 2012-2)207. 

 

Em 2013, após um período de redução das declarações e ações de representantes 

do Goveno do Uruguai sobre um novo marco legal para as comunicações, o tema voltou 

a ocupar parte expressiva da agenda pública no país, a partir de uma declaração do então 

Ministro de Industria, Energia y Minería (MIEM), Roberto Kreimerman, favorável à 

demanda apresentada pela Coalición, e a partir do envio pelo Poder Executivo, em 21 

de maio daquele ano, do Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual à 

Cámara de Representantes. 

Um dia após o recebimento do projeto pelos legisladores uruguaios, a Coalición 

emitiu um documento saudando a iniciativa, ressaltando a importância do debate no 

                                                           
207 A Coalición quer expressar sua preocupação com a falta de definição do projeto de Lei de Serviços de 

Comunicação Audiovisual sob responsabilidade do Ministério da Indústria, Energia e Mineração (MIEM) 

(...) Em várias ocasiões, a Coalición alertou sobre a importância da questão temporal, uma vez que quanto 

mais próximo da campanha eleitoral for enviado ao Parlamento, mais difícil será a discussão por causa da 

forte implicação da mídia nas campanhas político-partidárias (..) Solicitamos que as autoridades tornem 

público o projeto de lei elaborado, no entendimento de que se trata de um assunto relacionado ao direito à 

informação, à liberdade de expressão e à democracia. Seria uma boa prática acelerar o envio do mesmo 

para o Parlamento, para que uma nova legislatura não seja perdida e as questões de comunicação, que 

envolvem todos os setores da sociedade, não continuem a ser reguladas por decretos e leis da ditadura 

(tradução nossa). 



220 

 

Legislativo para a garantia do processo democrático e defendendo a tramitação rápida 

da matéria, dado o amadurecimento das discussões nos anos anteriores. 

La Coalición por una Comunicación Democrática celebra el envío del 

proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) 

al Parlamento. Como se reclamó en varias oportunidades, la primera 

ley de comunicación de la democracia debe ser ampliamente conocida 

y debatida en el ámbito parlamentario, el lugar adecuado para decidir 

sobre los derechos constitucionales en juego (...) El hecho de que por 

primera vez desde restauración democrática, el Parlamento discuta 

una legislación para los medios de comunicación, es un hecho 

significativo para la calidad democrática. Por otra parte, el nivel de 

discusión y elaboración con el que llega el proyecto de ley, abre la 

expectativa de que sea posible avanzar rápidamente en la discusión y 

aprobación del texto (...) Por esto, volvemos a reclamar el rápido 

tratamiento de este proyecto en el parlamento y su aprobación en este 

periodo de gobierno (COALICIÓN, 2013-1)208. 

 

A partir daquele momento, a Coalición adotou uma dupla estratégia de incidência 

nos debates sobre a LSCA: a ampliação do tema junto à sociedade, no sentido de 

conquistar o apoio popular para a proposta, e a atuação direta junto ao Legislativo, tanto 

em reuniões com parlamentares quanto nos momentos de discussão, a exemplo das 

Audiências Públicas. 

Sobre a primeira estratégia, exatamente um mês após a chegada do projeto no 

Parlamento, em 21 de junho, a Coalición produziu a publicação “Para la democracia”, 

distribuída gratuitamente como encarte do Semanario Brecha, fundado em 1985, 

autointitulado como “una publicación periodística independiente de izquierda”, e do La 

Diaria, em circulação desde 2006, que seu autodenomina como “una iniciativa de 

ciudadanos que querían leer um buen diario y profesionales que querían hacer buen 

periodismo”.  

Organizado em oito páginas, o “Para la democracia” tinha como objetivo “dar 

cuenta de los debates, obstáculos y avances que, en materia de democratización de las 

comunicaciones, se vienen produciendo en Uruguay, así como realizar un análisis 

crítico de las reformas que todavía están en proceso y plantear los desafios 

                                                           
208 A Coalición celebra o envio do projeto de Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual (LSCA) ao 

Parlamento. Como foi afirmado várias vezes, a primeira lei de comunicação da democracia deve ser 

amplamente conhecida e debatida na esfera parlamentar, o lugar certo para decidir sobre os direitos 

constitucionais em questão (...) O fato de que, pela primeira vez desde a restauração democrática, o 

Parlamento debate legislação para os meios de comunicação é um evento significativo para a qualidade 

democrática. Por outro lado, o nível de discussão e elaboração com que o projeto chega, abre a 

expectativa de que é possível avançar rapidamente na discussão e aprovação do texto (...) Para isso, 

estamos novamente exigindo o tratamento deste projeto no parlamento e sua aprovação ainda neste 

governo (tradução nossa). 
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permanentes” (Coalición, 2013-2, p. 2). Assim, a publicação fazia um retrospecto das 

discussões sobre a LSCA, estabelecendo a própria criação da Coalición e a instalação 

do CTC como marcos; um resumo dos pontos do projeto enviado ao Legislativo, 

analisando criticamente cada um dos itens; resgatava o processo de “vaivenes en la 

institucionalidad”, abordando como o Governo havia tratado a questão nos últimos 

anos; destacava pontos específicos, como a proteção de crianças e adolescentes e o 

caráter público do serviço de comunicação; e apresentava um panorama do setor no 

país, em nível local e departamental, relacionando os diferentes grupos privados e o 

cenário de concentração da propriedade. 

No final de junho, também com o propósito de incidir nos debates da LSCA, mas 

dessa vez no Legislativo, a Coalición elaborou e sugeriu aportes ao projeto de lei em 

questão, com propostas de inclusão, alteração e supressão sobre diversos temas, sendo 

algumas as destacadas abaixo: 

- Inclusão da obrigação estatal de impedir a concentração monopólica ou 

oligopólica da propriedade tanto no setor privado quanto no setor público; 

- Inclusão, no capítulo sobre concentração, de um conceito jurídico preciso e 

determinado sobre “grupo econômico” (tendo sido uma proposta de conceito 

apresentada pela Coalición); 

- Introdução de mudanças no mecanismo de seleção e designação dos membros do 

Consejo de Comunicación Audiovisual, de modo a garantir que o órgão tenha 

independência, tanto da influência do poder político quanto dos interesses de grupos 

econômicos; 

- Criação de um Conselho Assessor no âmbito do Sistema Nacional de Radio y 

Televisión Público del Uruguay, com participação de diversos segmentos vinculados à 

área, com garantia de recursos para o seu funcionamento; 

- Incorporação, de forma explítica, da existência, no âmbito da Institución 

Nacional de Derechos Humanos, de um Relator Especial para la Libertad de 

Expresión, el Derecho a la Información y la Defensoría del Público; 

- Redução a 40% da possibilidade de cessão ou arrendamento de espaços do total 

da programação e um máximo de 20% a um mesmo terceiro; 

- Limitação da publicidade em 15 minutos por hora, estando incluídas no tempo a 

auto-publicidade ou promoção da programação da emissora, além da permissão para 
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que o Consejo de Comunicación Audiovisual possa determinar reduções graduais do 

tempo até o estabelecimento de 12 minutos por hora; 

- Inclusão de dispositivo que preveja a erradicação da publicidade que apresenta 

as mulheres de forma vexatória ou discriminatória, de qualquer natureza; 

- Inclusão de um capítulo de Educação para a Comunicação, dentro do título IV 

(Derechos de las personas) ou V (Diversidad y Pluralismo). 

No Legislativo, o projeto de lei tramitou inicialmente na Cámara de 

Representantes (equivalente a Câmara dos Deputados no Brasil), sendo submetido a 18 

audiências públicas entre os meses de junho e novembro de 2013, antes da votação final 

em 21 de novembro do mesmo ano. Nas audiências, no âmbito da Comisión de 

Industria, Energía e Minería, foram participaram membros de órgãos públicos, 

sociedade civil, instituições de ensino e empresários do setor, convidados oficialmente a 

apresentar as suas considerações sobre o projeto. 

A Coalición, representada por uma delegação de seis pessoas209, participou da 

terceira Audiência, em 3 de julho, sendo junto com a Asociación de Productores y 

Realizadores de Cine de Uruguay (ASOPROD) as primeiras entidades não-

governamentais convidada pela comissão de deputados210. No momento de sua 

exposição, Edison Lanza reforçou a importância dos parlamentares consideraram o 

consenso construído no Comitê Técnico Consultivo.  

Creemos que este es un antecedente importante porque en ese Comité 

Técnico Consultivo estuvieron representados los más diversos actores 

vinculados a la comunicación, no solo de la sociedad civil sino 

también de la Academia, el sector empresarial, distintas 

organizaciones vinculadas también a las empresas de medios de 

comunicación, la radiodifusión comunitaria, etcétera. Reitero que ese 

antecedente es importante porque hubo consenso y una discusión 

abierta y transparente sobre este tema. En ese sentido, el proyecto de 

ley no es una casualidad sino que es producto de ese proceso 

(CÁMARA DE REPRESENTANTES, 2013, p. 9)211. 

 

                                                           
209 Participaram representando a Coalición: Álvaro Queiruga, Cecilia Lucas, Edison Lanza, Fernando 

Gelves, Javier Pérez e Sergio Mautone. 
210 Nas audiências anteriores, foram convidados o Dinatel e a URSEC (Unidad Reguladora de los 

Servicios de Comunicaciones) 
211 Acreditamos que este é um precedente importante porque neste Comitê Técnico Consultivo estavam 

representados os mais diversos atores ligados à comunicação, não só a sociedade civil, mas também a 

Academia, o setor empresarial, diferentes organizações também ligadas a empresas de mídia, 

comunicação comunitária, etc. Reitero que esse pano de fundo é importante porque houve consenso e 

uma discussão aberta e transparente sobre esse assunto. Nesse sentido, o projeto de lei não é uma 

casualidade, mas é o produto desse processo (tradução nossa). 
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Também em sua manifestação perante os deputados, Lanza expressou que a 

discussão sobre a regulação dos meios de comunicação acontecia em nível internacional 

naquele momento, não sendo o Uruguai o único país a fazê-lo, e afirmou que as 

propostas aprovadas pelo Comitê e defendidas pela Coalición têm como princípio a 

garantia de direitos e a negação da censura.  

(...) en varios países de la región se está discutiendo, en este momento, 

sobre este tema. En ese sentido, tenemos todo tipo de experiencias; 

algunas que no compartimos y otras que no compartimos tanto. En el 

caso de este proyecto de ley debemos decir que recoge integralmente 

los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esa 

fue una de las conclusiones del Comité Técnico Consultivo y el reflejo 

de eso está en el texto. O sea que garantiza la libertad de expresión 

para los medios de comunicación, para los periodistas y para las 

personas. A texto expreso prohíbe la censura previa, que ya estaba 

recogida en el artículo 29 de nuestra Constitución, pero también 

manifiesta la prohibición de que el Estado pueda incurrir en cualquier 

clase de censura indirecta (CÁMARA DE REPRESENTANTES, 

2013, p. 9-10)212. 

 

Além dessas considerações, Lanza, em nome da Coalición, apresentou uma série 

de observações, principalmente sobre controle e concentração, desenho institucional, 

participação social, dentre outros, reafirmando as propostas já apresentadas no 

documento elaborado pela Coalición e enviado aos deputados. Após Lanza, os demais 

integrantes da Coalición manifestaram posições sobre outros temas, a partir das 

experiências e acúmulos das entidades que faziam parte, como direitos de grupos 

vulnerabilizados (Álvaro Queiruga, do Colectivo Ovejas Negras), regulação da 

publicidade (Cecilia Lucas, da Agencia de Comunicación de Niñez y Adolescencia Voz y 

Vos) e produção nacional (Sergio Mautone, da Sociedad Uruguaya de Actores). 

Após mais de 100 modificações em relação à proposta enviada pelo Poder 

Executivo, a Cámara de Representantes aprovou, em 10 de dezembro de 2013, com 50 

votos favoráveis dentre 85 deputados presentes (e 14 ausentes), o Proyecto de Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual. 

                                                           
212 (...) Em vários países da região, esse tema está sendo discutido neste momento. Nesse sentido, temos 

todos os tipos de experiências; algumas que não compartilhamos e outras que não compartilhamos tanto. 

No caso desta lei, devemos dizer que ela cumpre plenamente com os padrões do Sistema Interamericano 

de Direitos Humanos. Essa foi uma das conclusões do Comitê Técnico Consultivo e o reflexo disso está 

no texto. Em outras palavras, garante liberdade de expressão para a mídia, para jornalistas e para pessoas. 

O texto expressamente proíbe a censura prévia, já contida no artigo 29 de nossa Constituição, mas 

também estabelece a proibição de que o Estado incorra em qualquer tipo de censura indireta (tradução 

nossa). 
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Aprovado pelos deputados, o projeto chegou ao Senado e foi submetido à 

realização de dez Audiências Públicas, pela Comisión de Industria, Energía, Comercio, 

Turismo y Servicios, entre março e junho de 2014. Nessa casa legislativa, a Coalición se 

fez presente em duas oportunidades, nas audiências dos dias 2 e 9 de abril. 

Na Audiência de 2 de abril, Edison Lanza, além de defender e expor as propostas 

da Coalición, voltou a frisar que o projeto em discussão não tinha qualquer propósito de 

censurar os meios de comunicação do país, mas, por outro lado, garantir a liberdade de 

expressão.  

(…) una de las cuestiones que se ha repetido por parte de algunos 

sectores vinculados a la comunicación es que este proyecto de ley 

pretende censurar a comunicadores o a medios de comunicación. 

Creemos que eso realmente es falso, falaz y aclaro que decimos esto 

desde la militancia. Como puede verse, las organizaciones aquí 

representadas son defensoras de los derechos humanos y han 

promovido, junto con los Poderes del Estado que han intervenido en 

distintas circunstancias, leyes cuya discusión había sido postergada 

largamente en nuestro país y en el Parlamento. En todos los casos esas 

leyes han sido saludadas por los organismos internacionales como 

ampliatorias de la libertad de expresión. Por lo tanto, está claro que no 

estaríamos promoviendo una ley que restringiera la libertad de 

expresión. (CÁMARA DE SENADORES, 2014-1, p. 5)213. 

 

Após Lanza, outros representantes da Coalición trataram de temas como 

concentração da propriedade (Luis Curbelo, da Asociación de la Prensa Uruguaya), 

direitos dos jornalistas, autorregulação ética e conduta profissional (Daniel Lema, 

também da Asociación de la Prensa), e produção nacional televisiva (Lila García e 

Oscar Serra, da Sociedad Uruguaya de Actores). 

Na semana seguinte, em 9 de abril, a Coalición participou de nova Audiência na 

comissão do Senado, mesmo dia em que também participaram a Cámara de 

Telecomunicaciones del Uruguay (CTU), a Institución Nacional de Derechos Humanos 

e a Defensoría del Pueblo. Na ocasião, Gabriel Kaplún, professor da Facultad de 

Información y Comunicación da Universidad de la República, apresentou a posição da 

                                                           
213 (...) Uma das questões que tem sido repetida por alguns setores relacionados à comunicação é que esse 

projeto tem como objetivo censurar os comunicadores ou a mídia. Acreditamos que isso é realmente 

falso, falacioso e falamos isso desde o local da militância. Como se pode ver, as organizações aqui 

representadas são defensoras dos direitos humanos e promoveram, juntamente com os Poderes do Estado 

que intervieram em diferentes circunstâncias, leis cuja discussão havia sido adiada por muito tempo em 

nosso país e no Parlamento. Em todos os casos, essas leis foram bem recebidas pelas organizações 

internacionais como extensões da liberdade de expressão. Portanto, é claro que não estaríamos 

promovendo uma lei que restringisse a liberdade de expressão (tradução nossa). 
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instituição, referendando os trabalhos desenvolvidos tanto pela Coalición quanto pelo 

CTC e criticando algunas das alterações feitas pelos deputados ao projeto original.  

(...) una preocupación general por los cambios introducidos a última 

hora en la Cámara de  Representantes, donde en función de los plazos 

constitucionales se optó por no crear un Consejo de Comunicación 

Audiovisual con independencia del Poder Ejecutivo, asignando a la 

Ursec las competencias previstas para el mismo. Para la Universidad 

de la República, este punto es particularmente preocupante. En 

realidad, se trata de una modificación que se introdujo en la Cámara 

de Representantes, ya que el proyecto de ley original no planteaba esta 

solución sino otra vinculada al Consejo de Comunicación 

Audiovisual. Cuando concurrimos a la Cámara de Representantes el 

año pasado, varios de nosotros -y me incluyo- insistimos en la 

necesidad de que este organismo tuviera independencia del Poder 

Ejecutivo. Finalmente parecía que eso se había logrado porque 

llegamos a ver una redacción que iba en este sentido pero lo cierto es 

que se volvió a cambiar a último minuto. Finalmente queremos 

manifestar también nuestra preocupación -y esto es lo que nos llevará 

al punto específico- porque aunque el texto aprobado contiene 

referencias al tema, no se incluyó un capítulo sobre educación para la 

comunicación que contemplara los acuerdos alcanzados al respecto en 

el Comité Técnico Consultivo que discutió las bases de este proyecto 

de ley en el 2010, y cuyo texto base entregamos a la Comisión 

parlamentaria en julio de 2013 (CÁMARA DE SENADORES, 2014-

2, p. 11-12)214. 

 

Após a apresentação de Kaplún, especificamente sobre o tema Educação para 

Comunicação, outras questões foram abordadas por membros da Coalición, como 

direitos das crianças e adolescentes (Paula Baleato, da Voz y Vos) direitos das pessoas 

com deficiência e acessibilidade na comunicação (Soledad Fontela, da Red Especial 

Uruguaya) e proteção às mulheres e políticas afirmativas de gênero (Lilian Celiberti, da 

Cotidiano Mujer).  

Com a proximidade da eleição presidencial, e finalizadas as Audiências em 27 de 

junho, um acordo entre os partidos estabeleceu que o projeto não fosse votado naquele 

                                                           
214 (...) uma preocupação geral com as mudanças introduzidas no último momento na Câmara dos 

Deputados, onde, em função dos prazos constitucionais, optou-se por não criar um Conselho de 

Comunicação Audiovisual independente do Poder Executivo, atribuindo à Ursec as competências 

previstas para esse Conselho. Para a Universidade da República, esse ponto é particularmente 

preocupante. Na verdade, essa é uma modificação que foi introduzida na Câmara dos Deputados, uma vez 

que o projeto original não propunha isso, mas sim a criação do Conselho de Comunicação Audiovisual. 

Quando fomos à Câmara dos Representantes no ano passado, vários de nós - e eu inclusive - insistimos na 

necessidade de que esse órgão tivesse independência do Poder Executivo. Finalmente, parecia que isso 

tinha sido alcançado porque nós conseguimos ver um texto que foi nessa direção, mas a verdade é que ele 

foi alterado novamente no último minuto. Finalmente, também expressar nossa preocupação e é esse 

ponto específico que quero tratar, porque embora o texto aprovado possua referências ao tema, não se 

incluiu um capítulo sobre educação para a comunicação, que contemple os acordos alcançados no CTC, 

que discutiu as bases deste projeto de lei em 2010, e cujo texto base entregamos à comissão parlamentar 

em julho de 2013 (tradução nossa). 
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momento. Por meio de uma nota pública, a Coalición expressou preocupação e 

reivindicou que a votação ocorresse de imediato.  

Frente a las posturas que se han venido explicitando en torno al 

proceso de aprobación de la LSCA, actualmente en curso, 

reafirmamos la profunda convicción de que el Parlamento debe 

aprobar ya, sin más demoras, una nueva ley de comunicación bajo 

principios democráticos y garantistas tanto para la libertad de 

expresión como para los derechos de todas las personas 

(COALICIÓN, 2014-1)215. 

 

Como previsto no acordo, apenas no final do ano, dias após o resultado da eleição 

presidencial216, o Senado retomou os debates sobre o projeto de lei em questão, 

aprovado por 16 votos a favor e nove contrários (com seis senadores ausentes), em 16 

de dezembro. Visto que teve alterações dos senadores, o projeto retornou à Cámara de 

Representantes para aprovação final, o que aconteceu uma semana depois, com 50 

deputados favoráveis e 25 contrários, sendo promulgada, pelo então presidente José 

Mujica, em 29 de dezembro de 2014, a Lei 19.307, intitulada Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual. 

Em termos gerais, pode-se afirmar que a participação da Coalición por una 

Comunicación Democrática foi determinante tanto na elaboração da legislação quanto 

na incidência junto aos poderes constituídos, especialmente por meio das contribuições 

junto ao CTC, ainda em 2010, dos comunicados públicos, e da participação nas 

Audiências na Cámara de Representantes e no Senado. 

Para Kaplún (2015), a aprovação da LSCA representa a continuidade de 

importantes, porém lentas, alterações no setor das comunicações, iniciado desde o 

primeiro governo da Frente Amplio, quando, em 2005, Tabaré Vazquez assumiu a 

presidência. 

Como hemos dicho en otros textos, desde 2005, en el primer gobierno 

de izquierda encabezado por el propio Tabaré Vázquez, hasta hoy, han 

transcurrido ya diez años de (lenta) reforma de la comunicación en 

Uruguay. Han existido cambios valiosos en materia de medios 

públicos y comunitarios y mecanismos de participación social en la 

elaboración e implementación de las políticas públicas, por ejemplo. 

Pero estos cambios han tenido un ritmo lento, con marchas y 

contramarchas, y con un alcance bastante menos profundo que el que 

                                                           
215 Frente às posições que foram explicitadas sobre o processo de aprovação da LSCA em curso, 

reafirmamos a profunda convicção de que o Parlamento deve já aprovar, sem mais delongas, uma nova lei 

de comunicação sob princípios e garantias democráticas pela liberdade de expressão e pelos direitos de 

todas as pessoas (tradução nossa). 
216 Em 30 de novembro, Tabaré Vazquez, candidato da Frente Amplio, mesmo bloco de apoio a Mujica, e 

que havia dado declarações em apoio ao projeto de lei em questão, foi eleito presidente do Uruguai. 



227 

 

muchos imaginamos posible y deseable diez años atrás (KAPLÚN, 

2015, p. 187)217. 

 

Lanza (2015) concorda com Kaplún ao caracterizar o ano de 2005, e o começo da 

gestão de Vazquez, como marco na construção de políticas democráticas para o setor 

das comunicações.  

En la última década, Uruguay asistió a un proceso de cambio gradual 

tanto del marco regulatorio del sistema de medios de comunicación, 

como en su conformación a partir del reconocimiento de una mayor 

pluralidad y diversidad de medios. En materia legislativa, hay que 

precisar que este proceso comenzó con la aprobación de una serie de 

normas legales durante el anterior período de gobierno (2005-2010), 

promovidas en buena medida por la sociedad civil, destinadas a 

garantizar la libertad de expresión, el acceso a la información pública, 

y un mayor pluralismo y diversidad en el sistema de medios (LANZA, 

2015, p. 9)218. 

 

Outro aspecto ressaltado por Lanza (2015) é a liberdade de crítica que foi 

possibilitada no período de governo de Mujica, como um fator determinante para a 

ampliação dos debates e aprovação da LSCA.  

El gobierno encabezado por José Mujica, y las medidas adoptadas en 

relación con los medios de comunicación durante su período, se 

llevaron adelante en un marco de garantías plenas para la libertad de 

expresión, el derecho a la información y sobre todo, para la existencia 

de un debate público robusto y desinhibido. Tal vez esto último haya 

sido un rasgo distintivo del período, debido a la inocultable libertad 

que existió para opinar, disentir y criticar duramente al gobierno, lo 

que dio lugar a un tiempo de debates desafiantes sobre los más 

diversos temas de interés público, muchas veces promovidos por el 

propio mandatário (LANZA, 2015, p. 10)219. 

 

                                                           
217 Como já dissemos em outros textos, desde 2005, no primeiro governo de esquerda liderado pelo 

próprio Tabaré Vázquez, até agora, dez anos de reforma (lenta) da comunicação no Uruguai já passaram. 

Houve mudanças valiosas na área de mídia pública e comunitária e mecanismos de participação social na 

elaboração e implementação de políticas públicas, por exemplo. Mas essas mudanças tiveram um ritmo 

lento, com marchas e contra-marchas, e com um escopo bem menos profundo do que o que muitos 

imaginavam possível e desejável há dez anos (tradução nossa). 
218 Na última década, o Uruguai assistiu a um processo de mudança gradual tanto no marco regulatório do 

sistema midiático quanto em sua conformação baseada no reconhecimento de uma maior pluralidade e 

diversidade de mídias. Em termos de legislação, deve-se salientar que esse processo começou com a 

aprovação de uma série de normas legais durante o período anterior de governo (2005-2010), promovido 

em boa medida pela sociedade civil, com o objetivo de garantir a liberdade de expressão, acesso à 

informação pública e maior pluralismo e diversidade no sistema de mídia (tradução nossa). 
219 O governo liderado por José Mujica e as medidas adotadas em relação à mídia durante seu período 

foram realizadas dentro de um quadro de garantias totais para a liberdade de expressão, o direito à 

informação e, sobretudo, pela existência de um debate público robusto e desinibido. Talvez isso tenha 

sido uma característica distintiva do período, devido à liberdade inconfessada que existia para expressar 

opiniões, discordar e criticar duramente o governo, o que levou a um tempo de debates desafiadores sobre 

os mais diversos temas de interesse público, muitas vezes promovido pelo próprio presidente (tradução 

nossa). 
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Em consonância com o dito por Kaplún e também por Lanza, afirma-se aqui que a 

aprovação da Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no Uruguai representou a 

culminância de uma série de outras normativas do setor, ou sucessivos “hitos 

regulatórios” e “interregnos” (Beltramelli, 2017)220, como a lei que proíbe autorização 

de concessões de rádio e TV em ano eleitoral, de 2005; a Ley de Radiodifusión 

Comunitária, em 2007; a Ley de Acceso a la Información Pública, de 2009; a criação da 

Direção Nacional de Telecomunicações, em 2011; o Decreto 775, que impôs barreiras 

para a formação de oligopólios na TV por assinatura, de 2012; e o Decreto de 

implantação da TV Digital, também de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
220 Definimos como hitos a aquellos que se reconocen por agrupar en mayor grado de envergadura 

impactos en el diseño regulatorio sobre SCA y telecomunicaciones, ya sea por la vía de transformaciones 

legales, como por el cambio integral de las reglas de juegos. En 196 cambio, los interregnos —como lo 

indica el concepto— sintetizan cambios parciales, se trata más bien de ajustes contingentes, pero no por 

ello dejan de tener impactos profundos en el ecosistema regulatorio uruguayo (BELTRAMELLI, 2017, p. 

195-196). 
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6. RESULTADOS E ANÁLISE: APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS 

Apresentados e analisados os processos de participação e incidência da sociedade 

civil em políticas de comunicação isoladamente na Argentina, Equador e Uruguai, 

conforme legislações nacionais especificadas e redes de articulação da sociedade 

apontados nos capítulos anteriores, neste capítulo propõe-se a construção comparativa 

entre os três países, evidenciando semelhanças e diferenças. 

Um primeiro aspecto em comum que favoreceu a aprovação das legislações 

nesses países foi, de acordo com Segura (2014), a eleição de governos cuja orientação, 

em geral, pode ser caracterizada como “a la izquierda del centro”. Segundo a autora, a 

chegada ao governo dessas forças políticas foi vista como uma oportunidade pelas 

organizações que reivindicam reformas democratizadoras nas políticas de comunicação 

na América Latina. 

Ellos [os governos] aplicaron a las políticas de comunicación las 

orientaciones generales de sus políticas. En mayor o menor medida, 

presentan desafíos al stablishment económico, activan a los sectores 

populares, recuperan el rol interventor y productor del Estado, 

reivindican a la sociedad civil como espacio de acción política a través 

de mecanismos de democracia participativa, desarrollan diversas 

medidas de inclusión de ciertos actores sociales em el gobierno y de 

participación en la definición de algunas políticas públicas y procuran 

avanzar con reformas graduales y acumulativas que restrinjan el 

fundamentalismo del mercado (SEGURA, 2014, p. 79). 

 

Outro fator importante a destacar diz respeito à conjuntura internacional, visto que 

os processos nos três países analisados se desenvolveram num momento de reaparição 

em âmbito global do debate sobre as políticas nacionais de comunicação. Nesse 

contexto, vale destacar que vinte anos após a constituição da Nova Ordem Mundial da 

Informação e Comunicação (NOMIC) e do Relatório MacBride, como visto no capítulo 

2 desta tese, a ONU convocou duas edições da Conferência Mundial da Sociedade da 

Informação, em 2003, na cidade de Genebra (Suíça), e em 2005, em Túnis (Tunísia). 

Naquele momento, segmentos da sociedade civil impulsionaram, em nível 

internacional, a Campanha CRIS (Communication Rights in the Information Society), 

que buscou evidenciar, em diversos países, a situação dos diversos elementos que, em 

conjunto, formam o direito à comunicação.  

No caso particular da América Latina, a campanha CRIS teve início em 2004, 

com o nome de Campaña Continental por los Derechos de la Comunicación, 
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promovida a partir do lançamento de uma carta pública intitulada Otra Comunicación 

es posible, declaração oficial do 1º Encuentro por los Derechos de la Comunicació en 

las Américas, realizado em Quito, em 28 e 29 de julho daquele ano. 

(..) denunciamos que continúa la avasalladora concentración de la 

propiedad y de la producción de contenidos en muy pocas manos (..) 

Nos preocupa profundamente que esta tendencia a la concentración 

empresarial amenaza el derecho a la información y a la libertad de 

expresión, a la diversidad y a la pluralidad mediática. Invitamos a 

comunicadores y comunicadoras, medios de comunicación, 

organizaciones de la sociedad civil, personas y entidades con 

sensibilidad social, a unir esfuerzos para hacer de la comunicación y 

de las tecnologías de la información instrumentos útiles al desarrollo 

humano integral, democrático, sostenible y sustentable, afirmando los 

siguientes aspectos: (...) marcos regulatorios y legales de 

comunicación e información que apunten, principalmente, al ejercicio 

de los derechos de la comunicación de los pueblos sin 

discriminaciones ni exclusiones, y que superen sus parámetros 

puramente económicos y técnicos (CRIS América Latina, 2004). 

 

Vale observar que o documento acima citado teve a assinatura de diversas 

entidades que posteriormente participaram das redes de articulação pela construção de 

legislações de comunicação em seus países – como ALAI, ALER, AMERC, OCLACC, 

dentre outras –, além de apontar a elaboração de novos marcos legais para o setor como 

alternativa para a superação dos altos graus de concentração da propriedade dos meios. 

Também com relação ainda à questão internacional, tanto a Declaração sobre 

Diversidade Cultural da UNESCO, em 2001, quanto Relatórios de Liberdade de 

Expressão da ONU e da Organização dos Estados Americanos, em 2001, 2002 e 2007, 

foram coincidentes em afirmar que, em termos regulatórios da comunicação, as 

principais medidas a serem adotadas pelos governos nacionais deveriam ser a 

desconcentração da propriedade e o ingresso de novos atores, como os sem fins de lucro 

e os estatais. 

Además, el marco jurídico internacional y los documentos de las 

organizaciones de la sociedad civil transnacionales funcionaron como 

apoyo y legitimidad de las propuestas de la sociedad civil de cada 

país, y también como presión sobre los gobiernos e influencia en la 

opinión pública nacional. En cambio, el flujo de recursos de la 

cooperación internacional, a pesar de que existía, no funcionó como 

un factor relevante. Por lo tanto, creemos que la producción de estas 

propuestas en otros países de América Latina y en el nivel continental 

y regional, han contribuido a ampliar el espacio de posible producir 

prácticas similares en los distintos países (SEGURA, 2014, p. 81). 
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Especificamente no que diz respeito à atuação da sociedade civil, nos três países 

analisados a opção foi não pelas mobilizações individualizadas com prioridade para um 

ou outro campo, mas pela constituição de fóruns, coalizões e redes de articulação 

formadas por uma diversidade de segmentos, envolvendo sindicatos e associações de 

trabalhadores da comunicação; coletivos e grupos da área da comunicação e da cultura; 

movimentos sociais de direitos humanos com atuação voltada a grupos 

vulnerabilizados; como crianças e adolescentes, mulheres e pessoas com deficiência; 

veículos comunitários e alternativos de comunicação; entidades vinculadas à igreja 

católica; e universidades, centros de pesquisa e acadêmicos dos estudos em 

comunicação.  

Vale frisar também que nos três casos analisados, como demonstrado no Quadro 

17, essas coalizões ou fóruns foram instituídos a partir da percepção de uma 

oportunidade, na realidade local, de transformação no setor das comunicações, tanto que 

as datas de fundação dessas redes se aproximam dos períodos em que os governos 

nacionais deram início ao debate sobre o tema, com exceção do caso equatoriano, em 

que uma das articulações, o Colectivo Ciudadano por los derechos de la Comunicación, 

foi fruto de divergências internas da primeira experiência (Foro Ecuatoriano de la 

Comunicación) e a última analisada, Autoconvocados por la Ley de Comunicación, 

resultou do processo de desmobilização das duas articulações iniciais. 

Quadro 17. Coalizões da sociedade civil analisadas nos três países, por ordem 

de criação 

Coalizão/Rede/Fórum País Ano de fundação 

Coalición por una 

Radiodifusión Democrática 

Argentina 2004 

Foro Ecuatoriano de la 

Comunicación 

Equador 2008 

Colectivo Ciudadano por 

los derechos de la 

Comunicación 

Equador 2009 

Coalición por una 

Comunicación 

Democrática 

Uruguai 2010 

Autoconvocados por la Ley Equador 2012 
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de Comunicación 

Fonte: Elaboração própria 

 

Um elemento a destacar sobre essas articulações formadas em cada país diz 

respeito à estratégia adotada para incidir nos debates e elaboração de leis nacionais de 

comunicação. No caso dos três países, as coalizões analisadas desenvolveram uma ação 

mais propositiva, de apresentação de propostas e princípios, e menos de crítica à 

concentração da propriedade ou outros aspectos dos setores de comunicação, passando, 

como afirmou Segura (2014), da resistência para a incidência. Essa estratégia 

propositiva, pode ser verificada pelo teor dos documentos publicados, como 

demonstrado nos Quadros 18, 19 e 20, objeto de análise nos três capítulos anteriores. 

 

Quadro 18. Característica, período e conteúdo dos documentos analisados 

(Argentina) 

Título do documento Período de 

publicação 

Característica Conteúdo/Objetivo 

21 puntos básicos por el 

derecho a la Comunicación 

Ago/2004 Propositivo Princípios e propostas 

fundamentais para o 

setor 

Si unos pocos controlan la 

información no es posible la 

democracia 

Mar/2005 Crítica Denúncia ao caráter 

comercial das 

propostas defendidas 

pela SIP 

Carta de la Coalición por una 

Radiodifusión Democrática a la 

Presidenta de la Nación 

Jul/2008 Propositivo Defesa da 

importância do tema 

ir a debate público 

21 aportes al Anteproyecto de 

Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual 

Jun/2009 Propositivo Propostas ao projeto 

de lei elaborado pelo 

Executivo 

Vamos por la nueva ley Ago/2009 Outro Comemoração pelo 

envio do projeto ao 

Congresso e defesa da 

sua aprovação 

El momento es ahora Set/2009 Propositivo Defesa da aprovação 

do projeto 

Carta de la Coalición por una 

Radiodifusión Democrática al 

Vicepresidente de la Nación 

Set/2009 Outro Manifestação sobre 

posicionamento 

expresso pelo então 

vice-presidente sobre 

o tema e solicitação 

de reunião 
Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 19. Característica, período e conteúdo dos documentos analisados 

(Equador) 

Título do documento Período de 

publicação 

Característica Conteúdo/Objetivo 

14 puntos irrenunciables sobre 

el derecho a la Comunicación 

Mar/2008 Propositivo Princípios e propostas 

fundamentais para o 

setor 

Por la revisión del texto 

aprobado por la Mesa uno 

 

Jun/2008 Crítica Preocupação com 

alguns dos pontos 

definidos pela Mesa 1 

do processo de 

alteração da 

Constituição, que 

tratou dos direitos 

fundamentais e 

garantias 

constitucionais 

Sí al Derecho a la 

Comunicación 

Jul/2008 Outro Comemoração da 

inclusão do capítulo 

sobre a Comunicação 

na Constituição do 

país 

Democratización de la 

Comunicación para la Libertad 

de Expresión 

Set/2009 Propositivo Propostas a serem 

incorporadas na 

legislação 

10 puntos para una Ley de 

Comunicación Democrática 

Set/2009 Propositivo Propostas a serem 

incorporadas na 

legislação 

Una ley por el derecho a la 

comunicación 

Nov/2009 Crítica Questionamento à 

posição de alguns 

participantes da 

Comisión Ocasional e 

crítica à postura 

adotada pelos meios 

de comunicação 

empresariais 

Carta Abierta de las 

organizaciones de la sociedad 

civil – Sobre el proceso de 

formulación de la ley de 

comunicación 

Dez/2009 Crítica Demonstração de 

discordâncias com 

relação ao projeto 

elaborado pela 

Comisión Ocasional 

Ley de Comunicación: Una 

herramienta para fortalecer la 

democracia 

 

Ago/2013 Outro Celebração pelo 

projeto aprovado no 

Legislativo 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 20. Característica, período e conteúdo dos documentos analisados 

(Uruguai) 

Título do documento Período de 

publicação 

Característica Conteúdo/Objetivo 

16 princípios para una 

Comunicación Democrática 

Dez/2010 Propositivo Propostas e princípios 

fundamentais para o 

setor 

Más vocês, más derechos, más 

diversidad, más democracia en 

los medios 

Dez/2010 Misto Referência ao 

trabalho desenvolvido 

pelo CTC e críticas 

aos posicionamentos 

de integrantes do 

Governo, 

parlamentares e 

representantes dos 

meios de 

comunicação. 

 

Declaración Pública Ago/2011 Crítica Posicionamento 

frente à proposta de 

exoneração do então 

Director Nacional de 

Telecomunicaciones 

Consulta Pública sobre el 

Decreto que regula el 

despliegue de la Televisión 

Digital Terrestre en Uruguay - 

Comentarios y aportes de la 

Coalición por una 

Comunicación Democrática 

Out/2011 Propositivo Propostas para 

regulação da TV 

Digital no Uruguai 

Comunicado de la Coalición 

 

Nov/2012 Crítica Preocupação com o 

fato do Governo não 

enviar uma proposta 

para o Legislativo 

Comunicado de la Coalición 

 

Mai/2013 Outro Celebração pelo 

envio do projeto ao 

Legislativo e defesa 

da rápida tramitação 

Aportes y propuestas  de la 

Coalición por una 

Comunicación Democrática  

para el proyecto de Ley de  

Servicios de Comunicación 

Audiovisual (LSCA)  a estudio 

del Parlamento 

Jul/2013 Propositivo Aportes ao projeto de 

lei em discussão no 

Congresso 

Comunicado de la Coaliciónla 

aprobación de la LSCA 

Dez/2014 Outro Celebração à 

aprovação da LSCA 
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Fonte: Elaboração própria 

 

De um modo geral, como sistematizado nos quadros acima, interessa observar 

que, do ponto de vista da participação no debate público sobre as políticas de 

comunicação, as articulações em cada um dos três países tiveram como marco a 

publicação de propostas e princípios fundamentais para a regulação do setor: na 

Argentina, foram os 21 puntos básicos por el derecho a la Comunicación; no Equador, 

os 14 puntos irrenunciables sobre el derecho a la Comunicación; e no Uruguai, os 16 

princípios para una Comunicación Democrática. Apenas a partir da elaboração desses 

documentos é que foram desenvolvidas todas as demais estratégias e ações pelas 

coalizões dos países aqui analisados, sendo os demais documentos de incidência 

resultantes da conjuntura e dos avanços ou retrocessos em cada local. 

Além dos documentos, outras iniciativas espontâneas foram desenvolvidas pelas 

articulações, com o objetivo de incidir nos debates relacionados à elaboração das leis 

abordadas nessa tese. De um modo geral, essas ações objetivaram ampliar o 

envolvimento da sociedade no tema, para além dos coletivos e organizações já 

participantes.  

Na Argentina, foram realizadas atividades como fóruns de debates, seminários, 

mobilizações, rodas de conversa, nas seguintes localidades: Buenos Aires, Río Negro, 

Mar del Plata, Corrientes, Formosa, Salta, Rosario, Luján, Córdoba, Quilmes, Tierra del 

Fuego, Misiones, La Pampa, Neuquén, Entre Ríos, dentre outras províncias, além de 

atos públicos com diversos segmentos sociais na capital. Ainda sobre o diálogo direto 

com a população, vale citar o programa de rádio especial, de lançamento dos 21 puntos, 

no dia de celebração dos 94 anos da primeira transmissão radiofônica do país. 

No Equador, a principal iniciativa com o caráter de ampliação do tema foi a 

Caravana de la Comunicación, que tinha como público prioritário pessoas que não 

estavam vinculadas a movimentos sociais e entidades, através de debates em espaços 

abertos e/ou públicos, como praças, parques e escolas, nas seguintes regiões: Tulcán, 

Riobamba, Guayaquil, Cuenca, Puyo e Quito. Vale destacar ainda da experiência 

equatoriana o Encuentro Latinoamericano de Comunicación Popular y Buen Vivir, 

realizado em Qutio, em setembro de 2012. 

Diferente dos outros dois países, observa-se que no Uruguai a opção prioritária foi 

pela atuação nos espaços institucionais promovidos pelo Executivo e pelo Legislativo, 
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como o Comité Técnico Consultivo, e não em ações de diálogo direto com a população 

nem atos de rua, por exemplo. Sobre essa estratégia, a principal iniciativa foi a 

elaboração de dois materiais com proposta didática: o “Preguntas de sentido común (el 

ABC del asunto)”, espécie de “tradução” dos 16 princípios, numa linguagem mais 

simples, e o “Para la democracia”, periódico que foi distribuído gratuitamente como 

encarte do Semanario Brecha, em junho de 2013. 

Outra estratégia de incidência na formulação das legislações de comunicação nos 

três países analisados foi por meio de canais de interação entre os poderes – Executivo e 

Legislativo – e a sociedade civil, especialmente sob quatro formas distintas: diálogos 

diretos, por meio de reuniões entre representantes dos poderes e as entidades que 

compunham as articulações nacionais; conformação de espaços institucionais de 

discussão ou elaboração da proposta de lei; através de instrumentos públicos, 

presenciais ou via internet, adotados pelo Executivo; ou em audiências e sessões no 

Legislativo. 

Na Argentina, tanto durante o governo de Néstor quanto o de Cristina Kirchner, a 

opção adotada pelo Executivo foi de estabelecimento de reuniões bilaterais entre 

governo e a Coalición, sem a criação de um ambiente oficial de debate e construção de 

propostas. Ainda que tenham tido um caráter periódico, especialmente durante o 

governo de Cristina, quando a partir de abril de 2008 pactuou-se um diálogo 

permanente e diferentes segmentos foram recebidos pela então Presidenta, essa opção se 

demonstra frágil na medida em que não cria referência na sociedade de um ambiente 

institucional responsável pela mediação dos diversos interesses e propostas defendidas 

pelos diferentes segmentos. 

Já em termos de mecanismos públicos de participação, no caso argentino, a 

principal iniciativa do Executivo foi a realização dos Foros Participativos de Consulta 

Pública, que aconteceram por mais de dois meses, em 24 localidades diferentes, 

reunindo, segundo dados oficiais, mais de 10 mil pessoas e recebendo aproximadamente 

1200 contribuições ao projeto. Conforme detalhado no capítulo 3 dessa tese, segundo 

pesquisa de Guzmán (2012), os Foros possibilitaram uma participação heterogênea, não 

apenas em termos de presença nas atividades, mas de intervenção e contribuições ao 

debate.  

Ainda sobre a Argentina, vale ressaltar que o processo de discussão da Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual esteve centralizado no Executivo, com uma 
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participação mais ampliada do Legislativo apenas após o recebimento do projeto 

enviado pela então Presidenta Kirchner, em setembro de 2009. A partir dali, a 

incidência das entidades da Coalición ocorreu nas audiências públicas promovidas tanto 

pela Câmara dos Deputados (por meio da Comissão de Comunicação e Informática da, 

Comissão de Liberdade de Expressão e da Comissão de Orçamento e Finanças) quanto 

pelo Senado (através de quatro Comissões: Sistemas e Meios de Comunicação; 

Orçamento e Finanças; Assuntos Constitucionais e Indústria e Comércio). Durante as 

Audiências, conforme relatório oficial das Comissões envolvidas, 277 contribuições por 

escrito foram apresentadas, por diversos segmentos da sociedade (associações civis, 

organizações da área da comunicação, empresários do setor, universidades, 

pesquisadores, grupos comunitários, etc.), sendo variadas também os tipos de 

contribuição, desde manifestações generalistas sobre a importância da diversidade até 

propostas objetivas de alteração de pontos do projeto de lei. 

Diferente da Argentina, no Equador o processo de incidência da sociedade civil 

junto aos poderes concentrou-se nos diálogos com o Poder Legislativo. Num primeiro 

momento, as ações do Foro estiveram voltadas ao diálogo direto com membros da 

Assembleia Constituinte, com a apresentação de propostas a serem incorporadas tanto 

pelo grupo que tratou dos direitos fundamentais quanto do que redigiu os textos da nova 

Carta Magna sobre participação social, comunicação e representação política. 

Finalizada a mudança da Constituição, a estratégia, na experiência equatoriana, 

permaneceu no diálogo direto com o Legislativo, dessa vez com a Comisión Ocasional 

Especializada de Comunicación, instituída em setembro de 2009, integrada por onze 

parlamentares e responsável pela sistematização das diferentes perspectivas sobre o 

setor para apresentação ao plenário da Asamblea Nacional. Ainda que tenha se 

constituído como um ambiente exclusivo de participação de integrantes do Legislativo, 

a Comisión proporcionou a participação da sociedade, tanto por meio de convites para 

exposição sobre as suas análises do setor quanto através do envio de propostas escritas. 

Nesse processo, conforme levantamento de Bonavides (2014), além do Foro e do 

Colectivo Ciudadano, submeterem propostas, escritas ou verbais, instituições de caráter 

associativo, empresarial e de pesquisa, como Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, 

Unión Nacional de Periodistas, Fundación Ethos, Fundación Ecuatoriana de Salud 

Respiratoria, canais comunitários de rádio e televisão, agências de publicidade, além de 
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organismos internacionais, a exemplo da UNESCO e Sociedad Interamericana de 

Prensa. 

Após a realização de 23 sessões da Comisión Ocasional, entre setembro e 

novembro de 2009, os debates sobre a lei de comunicação no Equador passaram ao 

plenário da Asamblea, tendo como principal característica a descontinuidade das 

discussões entre os anos de 2010 e 2012.  

Nesse intervalo, em maio de 2011, aconteceu a principal iniciativa do Poder 

Executivo de debate público: uma Consulta Popular sobre dez temas, sendo duas das 

perguntas sobre o setor das comunicações, com a maioria da população tendo se 

manifestado favorável tanto a proibir que instituições financeiras pudessem ser 

controladoras de empresas de rádio e TV quanto sobre uma legislação setorial que 

criasse um conselho de regulação. 

Assim como na Argentina, no Equador não foi constituído um espaço institucional 

de participação social específico sobre as comunicações, mas o processo da Assembleia 

Constituinte e da Consulta Popular contaram com a participação ativa das articulações 

que reivindicavam mudanças no setor. 

De modo diferente da Argentina e do Equador, no Uruguai o processo de 

discussão sobre uma legislação de comunicação teve como um dos marcos iniciais a 

formalização de um espaço institucional de discussão, com participação de 

representantes do Executivo, da sociedade civil, das universidades e do segmento 

empresarial: o Comité Técnico Consultivo, composto por 15 integrantes, convidados a 

título pessoal, mas com relação direta com coletivos e organizações. 

Conforme visto no capítulo anterior, o CTC atuou entre agosto e dezembro de 

2010 e, como método de trabalho, possibilitou a participação social de diferentes 

formas: envio de contribuições por e-mail, participação nas reuniões, porém sem direito 

a manifestação, e exposição sobre propostas, através de convites a associações civis e 

empresariais. 

Ainda que tenha se constituído oficialmente, por determinação governamental, o 

fato do CTC não ter na sua composição representantes do primeiro escalão do 

Executivo demonstrou-se como um fator de fragilidade, tanto que, durante o 

desenvolvimento dos seus trabalhos, o então Presidente Mujica e o seu vice, Danilo 

Astori, como já citado no capítulo 5, deram declarações de que não levariam adiante 

proposta de regulação do setor. 
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Assim como na Argentina, no Uruguai os debates no Legislativo aconteceram 

apenas a partir de maio de 2013, quando o Poder Executivo encaminhou o Proyecto de 

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual à Cámara de Representantes. 

A partir daquele momento, a Coalición adotou a estratégia de incidência direta 

junto ao Legislativo, tanto em reuniões com parlamentares quanto nos momentos de 

discussão, a exemplo da participação em Audiências Públicas, no âmbito da Comisión 

de Industria, Energía e Minería (Cámara de Representantes) e da Comisión de Industria, 

Energía, Comercio, Turismo y Servicios (Senado). 

Ainda que, como visto, a participação e incidência da sociedade civil na 

elaboração de políticas de comunicação na Argentina, no Equador e no Uruguai 

apresente um conjunto de semelhanças e também de diferenças, importa frisar que, 

como disse Ramos (2010), o processo em que esses países estiveram envolvidos foi 

parte de um movimento mais amplo, em nível regional. 

“trata-se de um momento importante, e rico, para o estudo das 
políticas de comunicação na América Latina, para além de uma 
polarização simplificada entre anseios de democratização pela 
sociedade e medidas de controle por governos ditos populistas, com 
rasgos autoritários. Este momento latino-americano não é mais o 
momento das ditaduras e da censura dos tempos da guerra fria, como 
não é mais o momento da imposição de consensos políticos e 
econômicos, anteriores à crise dos mercados financeiros mundiais de 
2008” (RAMOS, 2010, p. 25). 

 

A análise da participação social nas leis de comunicação nesses três países 

permite afirmar também que as principais propostas de mudanças apresentadas pelas 

articulações pesquisadas vinculam a importância da comunicação para as 

transformações sociais e o desenvolvimento, postulados que remontam aos debates 

sobre as Políticas Nacionais de Comunicação nas décadas de 1970 e 1980, realizados a 

partir de uma série de eventos e discussões promovidas pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), sendo uma das principais 

propostas a construção de uma Nova Ordem Mundial da Informação e da Comunicação 

(NOMIC), que teve como um dos documentos paradigmáticos o Relatório MacBride, 

primeiro documento oficial de um organismo multilateral que não só reconhecia a 

existência de um grave desequilíbrio no fluxo mundial de informação e comunicações, 

mas apresentava possíveis estratégias para reverter a situação, legitimando a noção de 

direito à comunicação e apontando para a centralidade das políticas de comunicação 
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para a garantia da diversidade e do pluralismo no setor, por meio de ações e 

mecanismos capazes de concretizar esse direito. 
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CONCLUSÕES 

Esta investigação buscou analisar como articulações da sociedade civil, de âmbito 

nacional, participaram e incidiram na formulação de legislações de comunicação em três 

países da América Latina, observando de que modo (por quais meios) e em quais 

momentos essa participação ocorreu. Como recorte da pesquisa, foram analisadas as 

atuações das seguintes articulações, nas respectivas legislações e países: Coalición por 

una Radiodifusión Democrática, na Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 

(Argentina, 2009); Foro Ecuatoriano de la Comunicación, Colectivo Ciudadano por los 

Derechos de Comunicación e Autoconvocados por la Ley de Comunicación, na 

elaboração da atual Constituição do país e na Ley Orgánica de Comunicación (Equador, 

2008 e 2013, respectivamente);  Coalición por una Comunicación Democrática, na Ley 

de Servicios de Comunicación Audiovisual (Uruguai, 2014). 

Para a consecução desse objetivo, foi realizada uma caracterização das 

articulações da sociedade civil analisadas, do ponto de vista da sua composição e 

organização, feito um levantamento das iniciativas espontâneas dessas articulações, 

como documentos públicos, atos, seminários, etc.; apresentados os mecanismos oficiais 

do Poder Executivo que possibilitaram a participação social; e sistematizados os 

espaços de discussão das leis no/pelo Legislativo, com ênfase nas proposições 

apresentadas pelas articulações da sociedade. Em termos metodológicos, utilizou-se 

aqui a análise documental, o que permitiu, por meio de um método integrado, localizar, 

identificar, recuperar e examinar tais documentos considerando seu sentido e 

significância em relação ao tema estudado.  

A título de conclusão, a análise dos casos aponta que a ação da sociedade civil 

latino-americana partiu do entendimento da centralidade das comunicações na 

democracia e, por esse motivo, esteve centrada na reivindicação por diversidade e 

pluralismo no setor. Ainda que esse não tenha sido o único tema pautado pelas 

articulações analisadas, afirma-se aqui que a concentração da propriedade de meios, e o 

seu papel determinante no processo de acumulação capitalista, foi o principal objeto de 

crítica e proposição de medidas com o objetivo de reversão do cenário. 

Relacionando com a história do setor de comunicações, de um modo específico, e 

a história política dos países, de um modo geral, conclui-se que esses processos 

representaram uma mudança de paradigma na construção de políticas públicas de 
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comunicação na América Latina, superando uma cultura de acordos oficiosos entre 

governos e empresários, e envolvendo, em alguns casos de forma inédita, a sociedade 

civil não-empresarial na elaboração de propostas. 

Num país atravessado por diversos golpes de Estado, como a Argentina, em que 

direitos e liberdades individuais e coletivas estiveram sob constante ameaça, como 

verificado no capítulo 3, ter uma experiência com capilaridade territorial e diversidade 

de segmentos, como a Coalición por una Radiodifusión Democrática, sinalizou um 

amadurecimento da própria capacidade de organização e mobilização da sociedade civil 

local, não sendo, portanto, necessariamente uma surpresa o fato do caso argentino ser 

adotado como referência em toda a região. 

A pesquisa demonstrou também que a participação nas políticas de comunicação 

ocorreu dentro de cenários mais ampliados de participação social em outras iniciativas 

do Estado, como no ineditismo equatoriano em incorporar as políticas para o setor no 

processo de alteração constitucional e de consulta pública sobre questões prioritárias 

para o país; ou no contexto uruguaio, de aprovação de diversas medidas de caráter 

afirmativo garantidor de direitos, como a legalização da maconha, o casamento 

homoafetivo e o pacto pela redução da violência, conforme demonstrado no capítulo 5. 

Esta tese permite concluir também que a ação da sociedade civil foi, em grande 

medida, impulsionadora dos processos de reforma legal no setor das comunicações na 

América Latina, atentas às janelas de oportunidades abertas no enfrentamento entre os 

governos e o setor empresarial. Ao mesmo tempo, a partir da incidência dessas 

articulações, os diferentes governos entenderam ter nesses grupos aliados nas disputas 

com o mercado, em vários casos atuantes como oposição declarada. 

Por outro lado, mesmo reconhecendo a importância da sociedade civil como 

grupo social relevante na formulação dessas políticas, afirma-se nesta tese que não há 

uma relação direta entre a qualidade e grau de maturidade das articulações e 

mobilizações sociais com a incorporação institucional das demandas apresentadas. Do 

mesmo modo, a análise evidenciou que a disposição política dos governos, no sentido 

de enfrentamento dos interesses que historicamente envolveram o setor, é um indicador 

de positivação ou validação das demandas da sociedade, ainda que a intenção primeira 

seja a de legitimação de medidas políticas do próprio interesse. 

Nesse sentido, compreende-se o fato das articulações da sociedade aqui analisadas 

terem atravessado momentos de maior e menor mobilização, relacionados de um modo 
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geral com o nível de liderança e atuação dos governos. Uma evidência sobre isso diz 

respeito à coincidência desses movimentos com a variação dos índices de apoio da 

população à democracia na América Latina, conforme pesquisa do Latinobarômetro, 

citada no capítulo 1 deste estudo. Foi emblemático, nesse sentido, o exemplo do 

Equador, em que o processo foi marcado por estágios de inconsistência e até mesmo 

esvaziamento das articulações nacionais que protagonizavam as discussões públicas, 

como observado no capítulo 4.  

Tendo como base a noção de Bobbio (2012) sobre democracia, a pesquisa 

constatou que pela parte do Estado, materializada pelas iniciativas do poder público, a 

preocupação fundamental foi com a democracia enquanto procedimento, no sentido de 

ampliar a participação na forma de definição das políticas públicas de comunicação. Já 

no âmbito das articulações da sociedade, também enquanto procedimento, reivindicando 

um espaço de participação até então quase inexistente, mas principalmente enquanto 

substância, expressa pelo conteúdo das propostas apresentadas no decorrer da 

formulação das leis, tanto nos documentos públicos quanto nas intervenções e sugestões 

feitas nos ambientes instituídos pelo Executivo e Legislativo. 

Considerando que um dos aspectos pelos quais a qualidade da democracia pode 

ser medida é o nível de participação social nos processos de formulação, decisão e 

implementação de políticas públicas, o presente estudo, ainda que tivesse como objeto 

específico as articulações da sociedade civil, demonstrou, adotando uma abordagem 

multicêntrica de modelo multinível, que não apenas o Estado, mas os diferentes 

segmentos sociais atuaram como grupos sociais relevantes nos processos de negociação 

política em três etapas do ciclo de políticas públicas: montagem da agenda, através da 

identificação do problema; formulação da política, por meio da participação nos 

mecanismos e instâncias de elaboração dos marcos legais; e, em menor escala, na 

tomada de decisão. 

A partir do método de análise do cubo da democracia, de Fung (2006), no que diz 

respeito aos mecanismos de seleção dos participantes envolvidos na formulação das 

políticas públicas, conclui-se que os processos aqui analisados contemplaram: a) a auto-

seleção, considerando que, pelas próprias dinâmicas sociais, parte da população não 

participa do processo de discussão; b) os leigos interessados, parte da cidadania que 

representa os que têm perspectivas semelhantes; c) e os profissionais, membros do 

poder público. Em menor grau, o mecanismo da esfera pública difusa também foi 



244 

 

implementado, a exemplo dos Foros Participativos de Consulta Pública, no caso da 

Argentina; da Consulta Popular, no Equador; e, com repercussão e impacto menores, da 

abertura das reuniões do Comité Técnico Consultivo, no Uruguai; além de instrumentos 

de participação via internet e audiências públicas, observados nos três países. 

Também relacionado ao estudo de Fung (2006), a análise demonstrou que os 

diferentes modos de comunicação e decisão foram implementados, desde os mais 

restritivos, em que o cidadão atuou como mero espectador, a exemplo de sessões no 

Congresso Nacional; passando por mecanismos em que expressou e desenvolveu suas 

preferências, como as Audiências Públicas, Consulta Popular (Equador) e Foros 

Participativos (Argentina); até modos de maior intensidade, em que foi possível agregar 

e negociar posições e propostas, a exemplo do Comité Técnico Consultivo (Uruguai). 

Ainda relacionando com o método de Fung (2006), os processos analisados foram 

caracterizados por diferentes mecanismos de autoridade e poder, em especial pela 

influência comunicativa, em que a atuação da sociedade exerceu influência sobre o 

Estado ou seus agentes ou, indiretamente, alterando ou mobilizando a opinião pública; e 

através do aconselhamento e consulta, em que os representantes do poder público 

preservaram a sua autoridade e poder, mas acolheram as sugestões e propostas 

apresentadas. 

Ainda que, como visto no capítulo anterior, a participação e incidência da 

sociedade civil na elaboração de políticas de comunicação na Argentina, no Equador e 

no Uruguai apresente um conjunto de semelhanças e também de diferenças, importa 

frisar que, como disse Ramos (2010), o processo em que esses países estiveram 

envolvidos foi parte de um movimento mais amplo, em nível regional. 

(...) trata-se de um momento importante, e rico, para o estudo das 
políticas de comunicação na América Latina, para além de uma 

polarização simplificada entre anseios de democratização pela 
sociedade e medidas de controle por governos ditos populistas, com 

rasgos autoritários. Este momento latino-americano não é mais o 
momento das ditaduras e da censura dos tempos da guerra fria, como 

não é mais o momento da imposição de consensos políticos e 
econômicos, anteriores à crise dos mercados financeiros mundiais de 

2008 (RAMOS, 2010, p. 25). 

 

A análise da participação social nas leis de comunicação nesses três países 

permite afirmar também que as principais propostas de mudanças apresentadas pelas 

articulações pesquisadas vinculam a importância da comunicação para as 
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transformações sociais e o desenvolvimento, postulados que remontam aos debates 

sobre as Políticas Nacionais de Comunicação nas décadas de 1970 e 1980, realizados a 

partir de uma série de eventos e discussões promovidas pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), sendo uma das principais 

propostas a construção de uma Nova Ordem Mundial da Informação e da Comunicação 

(NOMIC), que teve como um dos documentos paradigmáticos o Relatório MacBride, 

primeiro documento oficial de um organismo multilateral que não só reconhecia a 

existência de um grave desequilíbrio no fluxo mundial de informação e comunicações, 

mas apresentava possíveis estratégias para reverter a situação, legitimando a noção de 

direito à comunicação e apontando para a centralidade das políticas de comunicação 

para a garantia da diversidade e do pluralismo no setor, por meio de ações e 

mecanismos capazes de concretizar esse direito. 

Assim, além da inovação democrática que os processos de participação na 

elaboração das legislações aqui estudadas representaram, a incidência da sociedade civil 

proporcionou a construção de marcos legais que, em termos de conteúdo, sinalizam para 

a possibilidade da conformação de um setor de comunicações na América Latina com 

menores índices de concentração, com instâncias de participação e com sustentabilidade 

para os segmentos público e comunitário. 

Ainda que não seja objeto desta pesquisa o que ocorreu após a sanção dos marcos 

legais, observa-se um processo de desestruturação das legislações aqui analisadas, sendo 

o caso mais flagrante o ocorrido na Argentina, em que, após a eleição de um novo 

presidente, Maurício Macri, a implementação da Ley de Medios foi paralisada e, em 

substituição, optou-se pela construção de um novo ordenamento jurídico, em que um 

órgão de participação social criado pela referida lei, a exemplo da AFSCA, foi alterado, 

via Decreto 267/2015, por uma instância estritamente governamental, o ENACOM (Ente 

Nacional de Comunicaciones), com todos os seus membros indicados pelos poderes 

Executivo e Legislativo. 

Além de exemplificar a fragilidade institucional das formulações resultantes de 

processos de participação social, discussão e negociação política, o cenário em curso é 

parte das sinalizações do encerramento de um ciclo de governos progressistas na 

América Latina, em alguns casos via eleição (como a própria Argentina, em 2015), em 

outros por meio de golpes (como o caso do Paraguai, em 2012, e do Brasil, em 2016), e 

da ascensão de governos que retomam o paradigma vigente antes das legislações 
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analisadas, de construção das políticas de comunicação a partir de acordos oficiosos 

entre poder público e mercado, negligenciando a participação da sociedade civil. 

Por fim, vale ressaltar que essa tese representa a finalização de um curso de 

doutorado, mas também significa a abertura de perspectivas de pesquisas e estudos no 

campo das Políticas de Comunicação, a partir do entendimento de que as conclusões 

aqui apresentadas sinalizam a importância de novas investigações que elucidem e 

analisem, sob um olhar crítico, como se estruturam as relações sociais e de poder no 

setor das comunicações. 
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ANEXOS 

 

 

Acompanhando a tese, segue um CD-ROM com os Anexos, não incluídos no 

corpo do texto devido à quantidade de páginas dos documentos. No CD, estão os 

documentos listados abaixo (organizados por país), todos analisados para o 

desenvolvimento da investigação. 

 

 

Argentina 

 

1. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación (Agosto/2004) 

2. Solicitada de la Coalición por una Radiodifusión Democrática ante la visita de la 

Sociedad Interamericana de Prensa (Março/2005) 

3. Carta Abierta 02 - Por una nueva redistribución del espacio de las 

comunicaciones (Março/2008) 

4. Carta de la Coalición por una Radiodifusión Democrática a la Presidenta de la 

Nación. (Julho/2008) 

5. 21 aportes al Anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 

(Junho/2009) 

6. “Vamos por la nueva ley” – Comunicado de la Coalición por una Radiofisuión 

Democrática (Agosto/2009) 

7. “El momento es ahora” – Comunicado de la Coalición por una Radiofisuión 

Democrática (Setembro/2009) 

8. Carta de la Coalición por una Radiodifusión Democrática al Vicepresidente de la 

Nación (Setembro/2009) 

9. Relatoria das Audiências Públicas na Cámara de Diputados 

10. Relatoria da Sessão de Votação na Cámara de Diputados 

11. Relatoria da Sessão de votação no Senado de la Nación 

12. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 

 

 

Equador 

 

1. Propuesta del Foro Ecuatoriano de la Comunicación para Democratizar la 

Comunicación (Março/2008) 

2. Por la revisión del texto aprobado por la Mesa uno (Junho/2008) 

3. Sí al Derecho a la Comunicación (Agosto/2008) 

4. Democratización de la Comunicación para la Libertad de Expresión 

(Setembro/2009) 

5. 10 puntos para una Ley de Comunicación Democrática (Setembro/2009) 

6. Una ley por el derecho a la comunicación (Novembro/2009) 

7. Carta Abierta de las organizaciones de la sociedad civil – Sobre el proceso de 

formulación de la ley de comunicación (Dezembro/2009) 

8. Ley de Comunicación: Una herramienta para fortalecer la democracia 

(Agosto/2013) 
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9. Propueasta de mayoria da Comisión Especializada Ocasional de Comunicación 

da Asamblea Nacional 

10. Quadro de votação da Ley Orgánica de Comunicación na Asamblea Nacional 

11. Ley Orgánica de Comunicación 

 

 

Uruguai 

 

1. 16 princípios para una Comunicación Democrática - Más vocês, más derechos, 

más diversidad, más democracia en los medios (Dezembro/2010) 

2. Declaración Pública (Agosto/2011) 

3. Consulta Pública sobre el Decreto que regula el despliegue de la Televisión 

Digital Terrestre en Uruguay - Comentarios y aportes de la Coalición por una 

Comunicación Democrática (Outubro/2011) 

4. Comunicado de la Coalición (Novembro/2012) 

5. Comunicado de la Coalición – envío del proyecto de ley al Parlamento 

(Maio/2013) 

6. Aportes y propuestas  de la Coalición por una Comunicación Democrática  para 

el proyecto de Ley de  Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA)  a 

estudio del Parlamento (Julho/2013) 

7. Comunicado de la Coalición - aprobación de la LSCA (Dezembro/2014) 

8. Relatoria Audiência Pública na Cámara de Representantes, de 03/07/2013 

9. Relatoria Audiência Pública na Cámara de Senadores, de 02/04/2014 

10. Relatoria Audiência Pública na Cámara de Senadores, de 09/04/2014 

11. Informe Final Comité Técnico Consultivo 

12. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 

 

 

 

 


