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Resumo 

Na atual fase do processo de globalização econômica, o poder da informação é cada vez mais 
significativo. Estamos vivendo um período histórico em que a informação permeia as principais 
atividades humanas – e é decisiva nelas. Entretanto, a concentração dos meios de comunicação 
(uma realidade comum aos países latinos) surge como desafio. Em países como a Argentina, 
estabeleceram-se poucos megagrupos de comunicação que propõem uma comunicação 
baseada em interesses privados e de mercado e dominam de maneira desleal a distribuição de 
licenças de rádio e televisão (e também a circulação de mídia impressa). Em contraponto a essa 
realidade, a nova legislação argentina para as licenças audiovisuais foi promulgada em 2009 e 
serve de referência não somente pelo que estabelece, mas pela forma como foi discutida entre 
os setores interessados em um processo de democratização da comunicação. 
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Introdução 

Em um mundo em que a informação tem importância cada vez maior, pensar que 

interesses políticos e econômicos gerem suspeita sobre a livre circulação de ideias mostra-se 

um grave problema. Os países latinos, dentre diversas semelhanças históricas, acumulam a 

condição de serem palco para a formação de grupos de comunicação que dominam os 

mercados e transformam a comunicação em mercadoria.   

Este trabalho tem por objetivo apresentar o caso argentino, em que a legislação 

aprovada democraticamente em outubro de 2009 (a “Ley de Servicios de Comunicacíon 

Audiovisual”2) estabelece novas regras para a concessão pública dos canais de televisão e 

emissoras de rádio, em contraponto aos megagrupos de comunicação que ali se instalaram. 

O tema seria, a princípio, restrito à área de comunicação social, mas encontramos 

elementos inerentes aos estudos tipicamente geográficos, mais precisamente sobre a 

globalização econômica – sobretudo após a crise financeira de 2008. Queremos enfatizar as 

relações que as duas áreas do conhecimento podem estabelecer. 

                                                             
1 Graduando em Geografia pela UERJ. 
2 Neste trabalho iremos nos referir à legislação por “Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual” ou “Lei 26.522”. 
Ressaltamos, ainda, que as citações feitas em espanhol serão livremente traduzidas pelo autor em notas de rodapé, 
quando acharmos necessário a fim de evitar um número excessivo de notas. 



O primeiro elemento é que embora saibamos que as redes de comunicação contribuam 

tanto para integrar quanto para excluir, já que “nunca lidamos com uma rede máxima, definida 

pela totalidade de relações diretas, mas com a rede resultante das manifestações das coações 

técnicas, econômicas, políticas e sociais” (DIAS, 1995:148), estamos inseridos no processo de 

globalização econômica e vemos nele um aumento do fluxo de informações. Isso se dá a partir 

do desenvolvimento e aprimoramento dos meios de comunicação e ampliação (desigual) das 

redes, sobretudo a partir dos anos 1970. 

Não chegamos a formar a “aldeia global” conforme SANTOS (2000:40-41) enfatiza e 

pelas causas supracitadas, mas é inevitável a percepção de que são cada vez mais intensos os 

fluxos de informação em escala planetária. 

Outro motivo que permite inserir este tema aos estudos sobre globalização é o viés 

econômico que megagrupos de comunicação apresentam, uma vez que se tornam tão 

poderosos que chegam a aniquilar a concorrência. São formadas cadeias com centenas de 

emissoras de TV e rádio AM e FM para um único grupo, que somadas à edição e publicação de 

outras centenas de jornais, revistas e sítios da Internet controlam o fluxo de informações e os 

temas abordados, interferindo nas agendas políticas dos países. Referimo-nos a grandes 

empresas (com interesse privado e que visam o lucro) que têm a importante função de informar 

a sociedade e, supostamente, servir aos interesses coletivos. 

Entre os objetivos mais importantes da Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual, 

MORAES (2011a) destaca tanto a ação anti-monopólio quanto a valorização de outras formas de 

produção de conteúdo audiovisual (meios alternativos e comunitários, produção independente e 

produção de conteúdos regionais e locais). Isso torna, em sua visão assim como na nossa, a 

legislação argentina referência para os demais países latinos.  

Neste trabalho não iremos considerar a conjuntura política e eleitoral recente da 

Argentina, embora exaltemos e saibamos do êxito do poder executivo nacional, o responsável e 

entusiasta da Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual. Estas análises não serão 

contempladas no presente artigo. 

 

 

 

 

 



A “violência da informação” e a notícia transformada em ideologia 

 

“La función de TF1 es ayudar a Coca-Cola a vender su producto. Lo 

que nosostros vendemos a Coca-Cola es tiempo disponible de cerebro 

humano3”. 

 (Patrick Le Lay4 apud Ramonet, 2011:40). 

 
 Os avanços técnicos têm possibilitado um aumento significativo no fluxo de informações 

em todo o planeta. Embora haja grandes desigualdades na participação ou distribuição global 

desse fluxo e seja muito grande a possibilidade (e necessidade) de ampliação das redes de 

comunicação, o volume de informações que circulam pelo mundo é cada vez maior. Essas são 

constatações simplórias; precisamos ir além. 

 É necessário considerar o contexto e fase da globalização econômica em que estamos 

inseridos, assim como as consequências pós-crise financeira de 2008 (recentes, portanto). As 

ideias que apresentaremos neste trabalho partem deste princípio e relevam o poder que as 

empresas transnacionais ou instituições financeiras exercem sobre as decisões, hábitos 

cotidianos das sociedades e suas leituras de mundo. 

 Sabe-se que no mercado financeiro, por exemplo, o poder da notícia é de grande 

relevância – assim como os desastres que a mesma pode causar. Em SANTOS (2000), temos 

referências à “violência do dinheiro e violência da informação”, que permeiam esse exemplo. O 

individualismo e a competitividade (típicos da globalização) acabam por tornar a notícia ou a 

não-notícia determinante para interesses particulares: “as técnicas da informação são 

principalmente utilizadas por um punhado de atores em função de seus objetivos particulares. 

(...) Há uma relação carnal entre o mundo da produção da notícia e o mundo da produção das 

coisas e das normas” (SANTOS, 2000:39-40). 

 Chegamos, assim, a uma importante consideração: os meios de comunicação 

dominantes (os jornais impressos, as redes de televisão, as emissoras de rádio) nas mãos de 

megagrupos de comunicação, concentrados e de interesse puramente comercial, são parte 

inseparável da globalização econômica tal como vivemo-la hoje. RAMONET (2011:52-53) 

aponta: 

 

                                                             
3 Tradução livre: “A função do TF1 é ajudar a Coca-Cola a vender seu produto. O que nós vendemos à Coca-Cola é 
tempo disponível do cérebro humano”. 
4 Patrick Le Lay foi diretor do Canal TF1. 



Estos grandes grupos no solo se erigen5 en poder medeático sino que tambíen se 
han convertido ante todo en el aparato ideológico de la globalizacíon. Ya no actúan 
como medios de comunicación sino como autênticos partidos políticos. No 
reivindican el derecho a la crítica sino que se alzan como oposición ideológica6.    

 

SANTOS (2000) sustenta que a globalização não se explicaria sem a “violência da 

informação”: é ela quem determina costumes e hábitos, (des)orienta as sociedades e faz crer 

uma série de fabulações a fim de preservar a estrutura do mundo atual – “perversa”. Aqui, 

abrimos espaço para análises genéricas de realidades nacionais em que os movimentos sociais, 

por exemplo, são frequentemente criminalizados perante a maioria da população. Sem o 

intermédio das empresas de comunicação isso não teria um grande alcance ou mesmo seria 

possível. É a informação ganhando “poder despótico”, determinante. 

Além disso, SANTOS (Op. cit.:39) alerta: 

 

O que é transmitido à maioria da humanidade é, de fato, uma informação manipulada 
que em lugar de esclarecer, confunde. Isso tanto é mais grave porque, nas 
condições atuais das vidas econômica e social, a informação constitui um dado 
essencial e imprescindível. Mas na medida em que o que chega às pessoas, como 
também às empresas e instituições hegemonizadas, é, já o resultado de uma 
manipulação, tal informação se apresenta como ideologia.  

 

Acreditamos que os meios de comunicação têm apresentado formas de atuação e 

leituras de mundo muito parciais, que chegam, inclusive, a fugir da função social que deveriam 

exercer. A notícia – que SANTOS (2000:40) coloca como “interpretação dos fatos” – tem sido 

comercializada, não importando a sua relevância. RAMONET (2011:18) dá ênfase a essa 

análise: 

 
A la pregunta “¿Que és uma notícia?”, hoy los medios de comunicacíon, 
acorralados7, tienden a responder únicamente en términos de audiência. Una 
“buena” noticia es aquella que puede interessar al mayor número de gente. No 
aquella que, por ejemplo, és más útil para la población, más decisiva o más 
esclarecedora en materia de economia, ecologia, de política... De modo que los 
grandes medios de comunicacíon han perdido de vista su misión. Habiéndose 
dedicado durante demasiado tiempo al objetivo principal de domesticar la sociedad, 
ya no saben para qué sierven.  

 

 O autor fornece outras importantes contribuições a este trabalho. Dentre elas, está a 

explicação para aquilo que ele chama de “erosão da credibilidade dos meios de comunicação”, 

                                                             
5 Tradução livre para “no solo se erigen”: não só se impõem. 
6 Grifos do autor. 
7 Tradução: “encurralados” (pelas crises que chegam às redações devido às quedas nas vendas e publicidade, 
gerando pressão sob os jornalistas e seu trabalho). 



que tem ocorrido pela mistura de comunicação (institucional, ligada a empresas e interesses 

privados) e notícia (livre dos interesses de poucos atores sociais): “Los diques entre ambas 

esferas están empezando a saltar. Cada vez es más difícil distinguir a un comunicador de un 

periodista” (RAMONET, Op. cit.:36). 

Questionados sobre sua forma de atuação pela opinião pública em diversos 

países e em situações distintas, muitos veículos não reconhecem a ideologia vinculada à 

notícia. Frequentemente tais críticas são apontadas pelos grupos de comunicação como 

atentado à liberdade de imprensa ou tentativa de cercear a liberdade de expressão, 

como se o trabalho dos jornalistas e os produtos dos grupos de comunicação oferecidos 

estivessem acima de qualquer crítica ou avaliação da sociedade. As empresas chegam 

a lembrar o passado recente (e comum especialmente na América Latina) de ditaduras 

militares. Não é o que pensa RAMONET (Op. cit.:44): 

 

(...) el poder financiero y el de los medios de comunicación nunca han sido tan 
intimidantes como ahora. Esta situación es alarmante hasta un punto que nos lleva a 
afirmar que los medios de comunicación dominantes constituyen en la actualidad un 
grave problema para la democracia. Ya no contribuyen a ampliar el campo 
democrático sino que se empeñam em restringirlo. 

 

O autor fala na “censura democrática” (RAMONET), em que sai de cena a 

censura típica dos regimes políticos ditatoriais e se torna comum a “asfixia” dos 

cidadãos: “(...) en las sociedades democráticas, la información há llegado a ser tan 

abundante (...), que literalmente nos asfixia y nos impede conocer qué ‘otra información’ 

nos oculta”8 (RAMONET, Op. cit.:44-46).  

Esta é, em nossa análise, mais uma faceta da “violência da informação”: a 

enorme quantidade de conteúdos que nos é oferecido, em velocidades igualmente 

gigantescas. A qualidade da informação produzida perde espaço para a necessidade de 

rapidez, assim como a relevância desses conteúdos acabam não sendo considerados 

pelos próprios produtores em meio à busca por faturamento. 

No que diz respeito à Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual, não há 

quaisquer restrições prévias a conteúdos ou ações que possam intimidar a atuação 

jornalística, tampouco lacunas legais para que isso possa vir a existir. As acusações de 

que se trata de uma lei antidemocrática são infundadas e a elas lhe falta a verdade. Há, 

na realidade, uma atuação estatal baseada em princípios democráticos para a produção 

                                                             
8 Tradução livre: “(...) nas sociedades democráticas, a informação chegou a ser tão abundante (....), que literalmente 
nos asfixia e nos impede de conhecer que ‘outra informação’ está sendo ocultada”. 



e consumo de conteúdos e redistribuição das licenças concedidas pelo Estado argentino a fim de 

tornar a produção audiovisual mais plural.  

A atuação estatal é de grande importância para que sejam garantidas as liberdades de 

informação e expressão, em contraponto aos interesses privados que os megagrupos de 

comunicação representam. A distribuição de licenças para emissoras de rádio, televisão e 

serviços de televisão paga devem seguir os parâmetros legais e estes devem adequar-se à 

pluralidade de vozes do país.  

 

Concentração midiática: condições e consequências 

 Conforme mencionamos anteriormente, os países da América Latina têm várias 

características em comum, sendo a concentração dos meios de comunicação em um punhado 

de megagrupos uma das mais marcantes da contemporaneidade, que afeta o cotidiano das 

sociedades e influenciam decisões políticas de peso. 

 É preciso salientar que há movimentos sociais pela democratização da comunicação 

organizados em diversos países do mundo (inclusive em países da Europa e EUA, que por 

diversas vezes servem como referência à regulação dos meios de comunicação), indicando que 

esse problema não está restrito à região do mundo que enfatizamos neste trabalho.  

Quando ressaltamos a importância da legislação argentina como referência aos demais 

países latinos na busca pela democratização dos meios de comunicação, não queremos dar 

importância às questões políticas pontuais, partidárias ou eleitorais dos países. Partimos do 

princípio de que a formação de megagrupos empresariais de comunicação é danosa aos 

interesses das sociedades democráticas. 

Isso fica evidente nas palavras do juiz Baltasar Garzón9:  

 

(...) no puede haber grupos monopólicos ni que tengan el control como negocio de la 
comunicación porque, precisamente, eso es lo que ataca a la libertad de información, 
la libertad de expresión ya la própria recepción de información veraz. (...) Me parece 
que es absolutamente necesario que exista una regulación de esse mercado, mucho 
más quando vivimos en la era y en el siglo de la comunicación. ¿Como no va el 
Estado a preocuparse por un âmbito tan importante donde los que pueden resultar 
perjudicados son los proprios ciudadanos? (...) creo que es una garantia y no un 
peligro o un ataque a esse derecho fundamental (a liberdade de expressão). 

 

 Recentemente, a questão ganhou maior importância devido às crises (financeira, de 

identidade e de credibilidade) que têm chegado às redações das mais diversas frentes 

                                                             
9 Em entrevista ao jornal “Página 12”, disponível em www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-207110-2012-11-04.html.   

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-207110-2012-11-04.html


midiáticas. Busca-se como saída para tais crises o fortalecimento dos megagrupos, com um 

número cada vez maior de emissoras ou publicações em associações, compra e venda de cifras 

milionárias. 

Há a necessidade, entretanto, de chegarmos a uma das questões mais 

relevantes deste trabalho: a formação de megagrupos empresariais para comandar as 

atividades jornalísticas e transformar a produção e distribuição de notícias em margens 

de lucro cada vez maiores. RAMONET (2011:37) traz variados exemplos no âmbito 

europeu e fala em “excessiva concentração”.   

Os números que MORAES (2011a:235-236) traz são estarrecedores:  

 

Globo, Televisa, Cisneros y Clarín10 retienen el 60% de la facturación total de los 
mercados y de las audiências. Clarín controla el 31% de la circulación de los diários, 
el 40,5% de la TV abierta y el 23,2% de la TV de pago; Globo responde por 16,2% de 
los medios impresos, 56% de la TV abierta y el 44% de la TV de pago; Televisa e TV 
Azteca forman un duopólio, acumulando el 69% y el 31,37% de la TV abierta, 
respectivamente. 

   

MORAES segue sua análise, além dos números, citando BECERRA (2010:104):  

 

Entre los impactos más graves de la concentración en América Latina se puede 
apuntar: las políticas e precios depredatoria destinada a eliminar o a restringir 
severamente la concurrencia, los controles oligopólicos sobre la producción, 
distribuición y difusión de contenidos; y la acumulación de patentes y derechos de 
propriedad intelectual por parte de los grupos empresariales11. Todavía existe un alto 
riesgo de unificación de las líneas editoriales y de predomínio de las ambiciones 
empresarias por encima de los intereses del conjunto de la sociedad. 

    

O “alto risco de unificação das linhas editoriais”, supramencionada, acaba por 

ser outra característica marcante do mundo globalizado. A pluralidade de vozes, em 

escala global ou mesmo em escala nacional, perde espaço para interesses, análises e 

pareceres hegemônicos. Salientamos que os sucessivos aumentos no fluxo de 

informações não têm significado uma democratização da comunicação – tanto na 

recepção quanto na produção dos conteúdos.  

É possível relacionar essas considerações com o que SANTOS (2000:40) 

expõe: 

 

                                                             
10 Globo, Televisa, Cisneros e Clarín são grupos de mídia dos respectivos países: Brasil, México, Venezuela e 
Argentina. 
11 Grifos nossos. 



As mídias nacionais se globalizam, não apenas pela chatice e mesmice das 
fotografias e dos títulos, mas pelos protagonistas mais presentes. Falsificam-se os 
eventos, já que não é propriamente o fato que a mídia nos dá, mas uma 
interpretação, isto é, a notícia. 

  

A padronização não fica restrita à produção de notícia, mas abrange diversas esferas do 

audiovisual e da produção cultural – desde a indústria fonográfica até a de cinema. MORAES 

(2006:46) faz os seguintes apontamentos: 

 

En la escalada de la internacionalización, corporaciones transnacionales como News 
Corporation, Viacom, Time Warner, Disney, Bertelsmann, Sony y Prisa adquirieron 
activos de medios y/o establecieron acuerdos con grupos multimediáticos regionales, 
ampliando exponencialmente sus actuaciones multisectoriales en los mercados para 
sus productos y servicios. El resultado no podría ser diferente: 85,5% de las 
importaciones audiovisuales de América Latina provienen de los Estados Unidos. 
Mensualmente, 150 mil horas de films, series y eventos deportivos norteamericanos 
son presentados en las emissoras de televisión de nuestro continente. 

 

 Voltamos a falar em políticas de Estado que tenham por objetivo proteger e promover a 

soberania nacional e os direitos humanos frente aos interesses culturais e econômicos das 

corporações de comunicação. Há diversas possibilidades de enfoque nas críticas a essa 

padronização que aqui não serão trabalhadas, tais como: de gênero, de etnia, de orientação 

sexual etc.     

 

A importância da legislação argentina 

 Sancionada em 2009, a Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual surge como 

referência para os países latinos e os demais na busca pela democratização dos meios de 

comunicação, conforme MORAES (2011a e 2011b) indica. A lei busca não somente reorganizar 

a distribuição das licenças para rádio e televisão (tornando a produção e disseminação de 

conteúdos mais plural), como também experimentou uma metodologia de discussão 

verdadeiramente democrática. 

 Foram organizados diversos fóruns de debate em que empresários, jornalistas, 

sindicatos, povos originários, movimentos sociais, juristas entre outros foram consultados e 

puderam fazer mudanças e adaptações ao anteprojeto apresentado pelo poder executivo 

argentino. USÉ (2011:29) expõe: 

 

El anteproyecto fue difundido en formato impreso y digital y puesto a disposición de 
la comunidad en la web. Inmediatamente después, se anunció la apertura del 



período de debate durante el que se recibieron y analizaron las propuestas de 
incorporación, modificación o eliminación de artículos o partes de los mismos.  

Desde marzo hasta septiembre12 se recibieron cientos de correos electónicos en una 
dirección especialmente habilitada, así como documentos ingresados por la mesa de 
entrada del organismo, que se sumaron a las surgidas de los 24 Foros Participativos 
de Consulta Pública13. 

Todo el proceso de estúdio y debate generó aproximadamente ciento veinte 
modificaciones al anteproyecto original, nascidas del amplio espectro social 
involucrado: organizaciones del sector, universitários, estudiantes, periodistas, 
sindicatos, agrupaciones de mujeres, radiofusores comunitários, Pueblos Originarios, 
particulares interesados entre otros actores. 

    

Faz-se necessário explicar que a regulação proposta pela lei 26.522 (em especial no 

artigo 161, transcrito abaixo) é demasiadamente importante por ser referente ao número de 

concessão de licenças. Existe uma limitação para garantir às emissoras de televisão e rádio o 

sinal de radiodifusão. O espaço para esses sinais serem enviados e recebidos é limitado, daí a 

necessidade de organizar as licenças. 

 

ARTIGO 161 DA LEI DE SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL, NÚMERO 
26.522, 2009 

Adecuación – Los titulares de las licencias de los servicios y registros regulados por 
esta ley, que a la fecha de su sanción no reúnan o no cumplan los requisitos 
previstos por la misma, o las personas jurídicas que al momento de entrada em 
vigencia de esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una 
composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones 
de la presente em um plazo no mayor a un (1) año desde que la autoridad de 
aplicación estableszca los mecanismos de transición. Vencido dicho plazo serán 
aplicables las medidas que al incumplimiento – en cada caso – correspondiesen. 

Al solo efecto de adecuación prevista en este artículo, se permitirá la transferencia de 
licencias.    

 

Falamos, portanto, em pensar o acesso às informações como direito humano e não 

como mera fonte de lucro, comércio ou interesses privados, assim como a redação da legislação 

argentina aponta sua importância através de citações da “Declaração Universal dos Direitos 

Humanos” e até mesmo da “Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão”, da 

Organização dos Estados Americanos (OEA). 

 

ARTIGO XIX DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948 

                                                             
12 De março a setembro de 2009. 
13 Grifo do autor. 



Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a 
liberdade, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir 
informações e ideias por quaisquer meios e independente de fronteiras. 

12º PRINCÍPIO DA DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS SOBRE LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO, 2000 

Os monopólios ou oligopólios na propriedade e controle dos meios de comunicação 
devem estar sujeitos a leis anti-monopólio, uma vez que conspiram contra a 
democracia ao restringirem a pluralidade e a diversidade que asseguram o pleno 
exercício do direito dos cidadãos à informação Em nenhum caso essas leis devem 
ser exclusivas para os meios de comunicação. As concessões de rádio e televisão 
devem considerar critérios democráticos que garantam uma igualdade de 
oportunidades de acesso a todos os indivíduos. 

 

Considerações finais 

 O aumento dos fluxos de informação e comunicação, sabemos, não significou um 

avanço no que é produzido e difundido em diversas escalas geográficas. Produz-se muito, cada 

vez mais rápido, mas com menor cuidado e apuração. Essa é uma das condições atuais a serem 

mudadas – e de responsabilidade maior dos comunicadores sociais. 

 Por outro lado, a formação dos megagrupos de comunicação para atender interesses 

econômicos, onde a produção da notícia e o poder de informar atende aos interesses de grandes 

empresas transnacionais e sustentam o mundo globalizado tal como o vemos atualmente, em 

sua faceta perversa. 

 Este cenário deve ser mudado. As sociedades não podem ficar à disposição dos 

interesses de um punhado de empresas dos mais variados setores, tampouco servirem de atalho 

para o lucro. A informação deve ser livre, assim como deve libertar. Quando uma empresa 

concentra de maneira desleal a produção e difusão de notícias e informações, essa libertação é 

ameaçada.  

Pensar uma atividade humana de tamanha importância a partir do lucro é um atentado 

às liberdades humanas e não garante um dos princípios dos direitos universais. É necessário 

coibir, legalmente, tais atividades que venham a prejudicar as sociedades em detrimento dos 

interesses de poucos indivíduos. 

O caso argentino é o parâmetro na América Latina. Com uma comunicação concentrada 

em poucos grupos econômicos, a legislação de 2009 tem por objetivo pluralizar o que é 

produzido na televisão e no rádio, além de incentivar a produção independente – o que garante 

maior liberdade criativa e gera mais empregos, entre outros benefícios. 

Há resistências e brigas judiciais acerca da lei 26.522, o que torna os avanços e 

conquistas ainda tímidos. Acreditamos, porém, que seja questão de tempo para que a nova lei 

de meios, discutida, votada e aplicada democraticamente possa, enfim, ser respeitada. Diversos 



grupos já fizeram o chamado processo de adequação em que reduziram o número de 

emissoras de rádio, por exemplo, dentro dos parâmetros da lei. 

A América Latina, historicamente ligada à exploração e domínio externo, precisa 

libertar-se também nas questões de comunicação – contemporâneas. Os governos 

progressistas que aqui instalaram-se nos últimos anos precisam avançar sob esse 

aspecto e resistir aos ataques comuns a quaisquer tentativas de democratização dos 

meios de comunicação.  

Os grupos midiáticos (muitos com grande participação estrangeira) falam em 

atentado à liberdade de expressão, cerceamento do jornalismo, mas não colocam em 

pauta o poder econômico que exercem – traduzidas em centenas de emissoras de rádio, 

televisão aberta, televisão paga e publicações. 

A atuação de Estado (não de governo) é o ponto principal dessa luta. O Estado 

deve exercer seu poder para pensar, dialogar, aprovar e fazer valer novos marcos 

regulatórios da comunicação nos países latinos, a fim de transformar a forma de produzir 

e propagar conteúdos. Em meio ao fracasso do sistema neoliberal, propomos uma 

importante função estatal.  
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