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RESUMO: 

Este artigo visa estabelecer uma comparação entre Ley de Medios argentina e O Plano 

Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) no que diz respeito ao enfoque dado à questão da 

democratização da comunicação. Pretendemos aqui destacar em que sentido essas novas 

propostas representam um avanço quando tratamos deste tema e que entraves ainda permeiam 

as tentativas oriundas dos governos destes dois países em ampliar o acesso aos meios de 

produção da mídia.  

 

PALAVRAS CHAVE: Democratização da comunicação; Ley de Medios; PNDH-3; 
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INTRODUÇÃO 

 

 O desejo pela democratização da comunicação nunca esteve tão latente, vemos com 

cada vez mais frequência a organização da sociedade civil reivindicando a comunicação 

enquanto direito humano. A nova realidade proporcionada pelo avanço das tecnologias de 

informação e comunicação ressalta sua urgência e ao mesmo tempo demonstra a fragilidade 

dos governos em acompanhar este desenvolvimento e mediar a ânsia social contra os grandes 

conglomerados midiáticos.  

 O crescimento dos movimentos sociais na América Latina se deu em grande parte após 

a década de 1960, com a implantação dos governos militares em vários países, surgindo 

grupos de oposição. Cada um destes com seus preceitos ligados à realidade de seus membros. 

 

“Mas, em verdade, o indivíduo só se liberta de fatos e circunstâncias que o oprimem 

ao assumir uma postura crítica que lhe permita identificar as rupturas necessárias e 

atuar, na dimensão a seu alcance ou ser construída, para sua concretização.” 

(MORAES, 2009, p. 33) 
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 Essa realidade limitava a atuação puramente à questão social e política, pois focavam 

justamente nesta para gerar a mudança naquela. A conquista dos direitos era sempre ligada 

aos modos de transformação das relações sociais e a representação do sujeito enquanto 

membro de um determinado grupo fazia com que ele direcionasse sua reivindicação ao meio 

onde vivia.  

 A discussão em torno da democratização da comunicação ganhou força recentemente. 

No mundo dito globalizado, diante da pluralidade de identidades, a luta em torno de um grupo 

social isolado não tem tanto sentido, pois o sujeito pode viver várias realidades que o coloca 

em diversos segmentos, podendo ser ao mesmo tempo, negro, deficiente físico e imigrante, 

por exemplo. Ele passa a se identificar com uma gama de possibilidades de atores sociais e os 

objetivos de suas reivindicações passam a ganhar mais amplitude. 

 Por meio disso podemos finalmente elaborar uma perspectiva favorável daquilo que 

todos esses grupos intencionam, proporcionando a construção de uma mídia que respeite a 

diversidade cultural sem o pressuposto do exotismo, mostrando outros pontos de vista que 

sequer são considerados e de que forma eles visam transformar a sociedade. Chauí (2006, p. 

57) ilustra muito bem essa lógica: “Quando televisionar “povos primitivos”, apresente música, 

dança, canto, caça, pesca, lutas e evite entrevistas subjetivas nas quais se exprimem ideias, 

opiniões, sentimentos complexos”. 

 Contudo, para ganhar valor de reconhecimento, o debate não pode ficar apenas no 

campo teórico, é indispensável um respaldo que garanta legitimidade a essas discussões e 

torne aplicável todas essas conquistas. Esse valor de reconhecimento se dá indiscutivelmente 

na forma da lei, elas são o referente crucial para a aplicabilidade das reivindicações políticas. 

Porém, sabemos que nem sempre elas atendem a necessidade do real e na atualidade, com a 

internet, sua elaboração ganha uma complexidade nunca antes pensada. 

 E isso não diz respeito só à dificuldade de se estabelecer leis de controle da internet 

dentro de um limite geográfico nacional. Devemos acrescentar que o reconhecimento da 

necessidade de democratização da comunicação exigida pela sociedade, faz com que ela 

queira participar da elaboração dessas leis, e que elas não se restrinjam a atender as demandas 

dos grupos que controlam a mídia. 

 Veremos que historicamente os governos buscavam determinar as leis relacionadas à 

comunicação como forma de autopromoção e de proteção de si mesmos, além de não 

enfrentar diretamente os grandes grupos midiáticos. O foco era defender os interesses de uma 

minoria como meio de garantir a idoneidade dos políticos perante a sociedade, perpetuando 

valores que não incitassem o espectador à análise crítica.  
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“Do ponto de vista das corporações midiáticas, trata-se de regular a opinião social 

através de critérios exclusivos de agendamento dos temas que merecem ênfase, 

incorporação, esvaziamento ou extinção. O ponto nodal é disseminar conteúdos que 

ajudem a organizar a unificar a opinião pública em torno de princípios e medidas de 

valor.” (MORAES, 2009, p. 45) 

 

 

O que pretendemos frisar aqui é o conteúdo dos novos documentos produzidos com o 

intuito de gerar a democratização da comunicação, construídos através da presença incisiva da 

sociedade. Iremos analisar especificamente os artigos 121 e 122 da nova Ley de Medios 

Argentina e a Diretriz 22 do Plano Nacional de Direitos Humanos 3 (PNDH 3), que mesmo 

não sendo uma lei, mas sim uma programa de ações do estado brasileiro, um decreto 

presidencial, contempla inúmeros elementos que devem estar presentes na elaboração de 

legislações para a comunicação aqui no Brasil. Dessa forma, também mostraremos como este 

trecho no PNDH-3 se assemelha ao texto argentino. 

 

1. SEMELHANÇAS NO SURGIMENTO DAS LEIS DE COMUNICAÇÃO DO 

BRASIL E ARGENTINA NO CONTEXTO HISTÓRICO 

 

 Historicamente notamos que o aparecimento de leis mais específicas elaboradas com o 

intuito de estabelecer regras na atividade jornalística ocorreu justamente no período próximo 

ao início do governo comandado pelos militares e durante sua vigência.   

 Destacamos dois fatos determinantes na preocupação em regulamentar a mídia de um 

modo geral. Neste período, a televisão já se consolida como meio de comunicação de massa e, 

além disso, existe o cuidado do governo da época em se preservar perante a opinião pública. 

  

“Não é casual, mas uma consequência necessária dessa privatização do social e do 

político, a destruição de uma categoria essencial das democracias, qual seja, a da 

opinião pública. Esta, em seus inícios liberais, era definida como a expressão, no 

espaço público, de uma reflexão individual ou coletiva sobre uma questão 

controvertida e concernente ao interesse ou ao direito de uma classe social, de um 

grupo ou mesmo de uma maioria. A opinião pública era um juízo emitido em 

público sobre uma questão relativa à vida política, era uma reflexão feita em público 

e por isso definida como uso público da razão e como direito à liberdade de 

pensamento e de expressão.” (CHAUÍ, 2006, p.9) 

 

 

 Nesse contexto, a mídia ganha maior abrangência devido à existência de três meios 

operando de maneira crescente: o jornal impresso, o rádio e a televisão. Cada um deles com 

sua capacidade própria de atingir o público, em especial o rádio e a TV por não exigirem a 

alfabetização dos consumidores. Segundo Marilena Chauí (2006, p. 35) “Esses objetos 
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tecnológicos são os meios por intermédio dos quais a informação é transmitida ou 

comunicada”.  

 Além do mais, sua capacidade de transmissão nacional gera nos governos que 

enfrentavam oposição de algumas camadas da sociedade a preocupação na preservação da 

autoimagem, intencionando construir uma opinião pública positiva. Numa escala cronológica 

podemos acompanhar a evolução das legislações de comunicação nos dois países analisando 

semelhanças não só pelo contexto histórico, mas também pelo conteúdo.  

 

1.1 O HISTÓRICO BRASILEIRO 

 

O Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei n° 4.117), de 27 de agosto de 1962 

contempla a regulamentação das concessões e seus prazos de renovação sob o aval do Estado, 

determinado as regras sobre os conteúdos através de critérios a serem cumpridos, ligados à 

honra nacional, proteção do Estado, determinando a liberdade de expressão nessa época. A 

mesma lei autorizada a criação da Empresa Brasileira de Telecomunicações, a Embratel.  

A regulamentação dos serviços de radiodifusão veio a acontecer já em 1963 por meio do 

Decreto n° 52.795 trazendo à tona as finalidades educativas e culturais inerentes à 

radiodifusão na organização da programação.  

Tivemos nesse período momentos muito conturbados quando falamos da comunicação de 

um modo geral, o cerceamento e limitação de conteúdos ocasionaram em relações bastante 

conflituosas entre a imprensa e o governo, agravados mais adiante pela instauração do Ato 

Institucional n° 5 em 1968. 

Antes disso o próprio governo criou o Ministério das Comunicações em 1967, englobando 

vários outros órgãos que tratavam separadamente dos meios de comunicação nacionais: a 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a Companhia Telefônica Brasileira e a Embratel, 

que passou a funcionar efetivamente a partir deste ano. 

 O Decreto-Lei n° 236 de 28 de fevereiro de 1967 complementa e modifica o Código de 

1962 e acrescenta a preocupação com o caráter nacional das emissoras, determina que só 

brasileiros natos podem exercer cargos administrativos na radiodifusão e que empresas 

estrangeiras não podem intervir aqui nem obter participação nos lucros. Ainda trata dos 

limites de freqüências das ondas para emissoras, locais, regionais e nacionais e proíbe a 

publicidade nas emissoras educativas, classificando quem poderá executar esses serviços.  

A promulgação do Decreto nº 70.568/72 regulamenta a formação das redes nacionais 

ampliando as potencialidades das grandes emissoras do sudeste, que a partir daí passariam a 
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ter um grande sistema de emissoras filiadas e retransmissoras. No mesmo ano, o 

Departamento Nacional de Telecomunicações (Dentel) passa a substituir o Conselho Nacional 

de Telecomunicações tendo sido criada Telecomunicações Brasileiras S.A (Telebrás). 

A década de 70 marcou o início da transmissão a cores e nos anos 80 chegaram as TVs via 

satélite. O grande salto deste período foi a Constituição Federal em 1988. Esta trazia um 

capítulo exclusivo sobre comunicação contemplado pelos artigos 220 ao 224. 

De um modo geral, eles falam sobre a liberdade de expressão, são contra os monopólios e 

oligopólios midiáticos, há preferência pela veiculação de conteúdos educativos e culturais, 

considerando o respeito à ética e incentivo às produções regionais. Mantém o direito à 

propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão à brasileiros natos ou naturalizados há 

mais de dez anos, estabelece os critérios de renovação das concessões, mantendo o prazo de 

quinze anos para a TV e diminuindo para dez o do rádio.  Finaliza falando sobre a instituição 

do Conselho de Comunicação Social como órgão auxiliar ao Congresso Nacional. 

Em janeiro de 95 é sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso a lei n° 8977, 

dispondo sobre os serviços de TV a cabo. Ela determina sua obrigatoriedade em transmitir 

gratuitamente os canais dos poderes legislativos e poder judiciário, um canal universitário, um 

canal de cunho educativo e cultural e um canal comunitário. Na prática, metade de seus 

artigos foram revogados, inclusive os que tratavam das concessões, que também duram 15 

anos e devem dadas a empresas com sede no Brasil ou ter ao menos 50% do capital social, 

com direito a voto, pertencentes a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos.  

Ainda no mandato de Fernando Henrique, tivemos em 1997 a publicação da Lei Geral de 

Telecomunicações (Lei nº 9.472) substituindo algumas atribuições do Código de 1962, 

criando a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel para servir como um órgão de 

fiscalização público devido à privatização da Telebrás. Por conseguinte outras leis foram 

aparecendo, tivemos a que regula o sistema de rádios comunitárias (Lei nº 9.612) e o Decreto 

(nº 5.820) de regulamentação do sistema de televisão digital. 

A consideração sobre democratização da comunicação no Brasil também começou a 

ganhar a espaço ainda mos anos 90, mas não através de decretos ou leis. Ela ocorreu em 

grande parte nas políticas diretamente ligadas à questão dos direitos humanos, com o Plano 

Nacional de Direitos Humanos 1 (PNDH 1), de 1996 e posteriormente com a segunda versão 

de 2002 e terceira versão de 2009, que gerou grande polêmica ao trazer temas delicados como 

o aborto, união homoafetiva e duramente criticada pela grande mídia por causa da Diretriz 22, 

voltada para a comunicação social, que a caracterizou como censura.   
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1.2 O HISTÓRICO ARGENTINO  

 

A lei de radiodifusão argentina de n° 22.285 promulgada pelo então presidente Jorge 

Rafael Videla em 15 de setembro de 1980, foi constituída com intuito de fixar objetivos, 

políticas e bases necessárias aos serviços de radiodifusão  e teve ao longo de sua história mais 

de 200 modificações desde a volta da democracia ao país. No mesmo momento foi criado o 

Comitê Federal de Radiodifusão (Comfer) para garantir o cumprimento das políticas 

estabelecidas e a aplicação da lei.  

Em 1989, o presidente revogou o artigo 45 da mesma lei, que negava às empresas de 

jornais impressos ampliarem suas atividades para o rádio e a televisão abrindo espaço para a 

privatização de alguns canais televisivos. 

Somente nos anos 90 a discussão a respeito da política de radiodifusão voltou à tona, o 

governo manda ao Senado uma proposta de convocar sessões extraordinárias para 

modificação das leis, que até chegaram a acontecer, mas nunca debateram o projeto. Alguns 

meses depois foi aprovada uma comissão que restringia a entrada de capital estrangeiro e a 

atuação das companhias telefônicas no mercado. Mais uma vez não houve avanço. 

Já na convenção constituinte de 1994 havia se discutido a possibilidade de incluir um 

artigo para combater o monopólio, sem êxito. Na ocasião, os legisladores afirmaram que até o 

1997 uma nova lei de radiodifusão existiria no país, e, de praxe, os projetos não progrediram. 

O debate sobre o tema inclusive surgiu nas eleições presidenciais de 1999, os candidatos 

da época manifestaram publicamente a necessidade de reformulação imediata da lei de 

radiodifusão, afirmando que respeitariam as emissoras pequenas e o canal estatal Argentina 

Televisora Color (ATC) não seria privatizado, mas teria melhorias na administração, 

mostrando-se contrários à venda de impressos nacionais para empresas estrangeiras. 

Ao final da década de 90, um decreto assinado pelo presidente Carlos Menem autoriza que 

qualquer pessoa física ou jurídica pode ser titular de até 24 licenças de rádio e televisão no 

país, em contraposição ao limite de 4 permitido por lei, somemos a isso a permissão de 

formação de redes em cadeia para os dois meios, além da transferência de licenças.  

Em novembro de 1999 o Congresso tornou lei um projeto de fundação de uma rede estatal 

que contemplava a criação de ma comissão de comunicações unificando a Rádio Nacional 

com o Serviço de Radiodifusão da Argentina no exterior com a ATC. A iniciativa previa que 

os multimeios do Estado tivessem controle e supervisão por uma comissão do Congresso. 

Os anos 2000 começam e o governo anuncia a decisão de construir consensos entre as 

entidades privadas de radiodifusão e o Conselho Interuniversitário Nacional (CIN), buscando 
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convergir numa nova lei como forma de substituir a 22.285. Seis meses mais tarde é concluída 

a redação de um anteprojeto visando fixar regras para o rádio e a TV, com novas regras para 

os proprietários, além de determinar limites para a renovação de licenças, além de limitar a 

presença do capital estrangeiro na mídia nacional. 

Daí por diante diversas outras medidas foram colocadas em discussão cujas 

intencionalidades principais permeavam em torno da outorga das licenças de rádio e televisão, 

ordenamento do conteúdo das emissoras, criação de redes nacionais de televisão abertas e a 

regionalização dos serviços de comunicação. Devido à reação do empresariado midiático, 

muitas dessas ideias não avançaram tão rapidamente. 

As ações mais recentes do Estado ocorreram no mandato da atual presidente Cristina 

Kirchner, ela desde o início demonstrava a intenção de sancionar uma nova lei de 

radiodifusão com o principal intuito de desconcentrar o mercado. Em março de 2009 o 

governo apresentou o anteprojeto de reestruturação da lei de radiodifusão, após cinco meses o 

Congresso recebeu do Poder Executivo o projeto final sancionado no dia 25 de outubro de 

2010 sob o número de lei 26.522. 

 

 

2 COMPARAÇÕES ENTRE OS ARTIGOS 121 E 122 DA LEY DE MEDIOS E A 

(dizer o que é) DIRETRIZ 22 D PNDH-3 

 

 A partir deste momento iremos levar em consideração os pontos acima citados pelas 

suas semelhanças quando se fala da democratização da comunicação. No levantamento dos 

processos históricos percebemos o entrecruzamento de situações que tornaram parecidas as 

realidades do Brasil e Argentina sobre as leis de comunicação. 

 Aqui tivemos já nos anos 60 sua regulamentação enquanto que no país vizinho tal 

processo se deu a partir da década de 1980. Mesmo com a diferença de alguns anos, 

enxergamos com facilidade certos quesitos parecidos: a criação de um órgão estatal de 

comunicação, Embratel e Comfer; a preocupação com a intervenção estrangeira; e, regulação 

pelo estado das concessões além de se tentar evitar os oligopólios. 

 Ainda assim, na perspectiva de uma comunicação pautada em preceitos democráticos 

de universalização dos meios de produção e interferência da sociedade conteúdos vimos que 

isto é um fenômeno deste século. Hoje a sociedade civil enxerga a comunicação como 

facilitador na conquista de outros direitos, tornando-se uma reivindicação encampada pela 

maioria dos movimentos sociais. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 8 

 Devemos considerar no contexto de criação desta nova regulamentação  como 

regimentos erguidos pela reivindicação da sociedade em discutir o assunto. Ambas foram 

sancionadas no ano de 2009, mostrando que esses acontecimentos não são demandas 

localizadas, mas se mostram como uma realidade conectada. A lei n° 26.522 (Ley de Medios) 

de 10 de outubro de 2009 regula os serviços de comunicação audiovisual em todo território 

argentino e o Decreto n° 7.037 (PNDH-3) data de 21 de dezembro de 2009. 

 A escolha dos artigos 121 e 122 e da Diretriz 22 não se dá por acaso, eles contemplam 

os objetivos específicos de cada uma, embora a primeira trate de forma mais ampla a 

discussão e a segunda foque na temática dos direitos humanos. No que se fala do papel dos 

meios de comunicação as duas elencam sua obrigação de cumprir papel de agente promotor 

dos direitos humanos, com respeito à diversidade cultural, incentivando a regionalização da 

produção de conteúdos audiovisuais.  

Confirmemos as semelhanças em tais pontos, discriminando os pontos equivalentes 

em cada uma: 

PNDH-3, Diretriz 22 Ley de Medios, Artigos 121 e 122 

Objetivo estratégico I: Promover o respeito 

aos Direitos Humanos nos meios de 

comunicação e o cumprimento de seu papel 

na promoção da cultura em Direitos 

Humanos. 

a) Promover y desarrollar el respeto por los 

derechos humanos consagrados em la 

Constitución Nacional y em las 

Declaraciones y Convenciones incorporadas 

a misma;   

Ação programática com base no artigo 221 

da Constituição Federal: 

      I -  preferência a finalidades educativas, 

artísticas, culturais e informativas; 

 

 

 

        II -  promoção da cultura nacional e 

regional e estímulo à produção independente 

que objetive sua divulgação; 

 

 

 

 

        III -  regionalização da produção 

cultural, artística e jornalística, conforme 

percentuais estabelecidos em lei; 

 

 

d) Contribuir com la educanión formal y no 

formal de población, com programas 

destinados a sus diferentes sectores sociales; 

 

e) Promover el desarollo y la proteción de la 

identidad nacional, en el marco pluricultural 

de todas las resgiones que integran la 

República Argentina; 

 

5) Difundir y promover las producciones 

artísticas, culturales y educativas que se 
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generen em las regiones del país. 

e) Desenvolver programas de formação nos 

meios de comunicação públicos como 

instrumento de informação e transparência 

das políticas públicas, de inclusão digital e de 

acessibilidade. 

6) Difundir las actividaes de los poderes del 

Estados em los âmbitos nacional, provincial, 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

municipal.  

Objetivo estratégico II: Garantia do direito à 

comunicação democrática e ao acesso à 

informação. 

c) Garantizar el derecho a la información de 

todos los habitantes de la Nación Argentina;  

 

c) Incentivar a produção de filmes, vídeos, 

áudios e similares, voltada para a educação 

em Direitos Humanos e que reconstrua a 

história recente do autoritarismo no Brasil, 

bem como as iniciativas populares de 

organização e de resistência. 

g) Promover la producción de contenidos 

audiovisuales proprios y contribui a la 

difusión de la producción audiovisual 

regional, nacional y latinoamericana;  

 

 

 Como consta na tabela, as semelhanças são imensas e os objetivos giram em torno de 

propostas jamais contempladas em textos anteriores. Podemos considerar um grande avanço 

na caminhada em defesa da comunicação, trazendo na essência seu papel de promotora de 

debates, abrindo espaço para todos se expressarem num fluxo multidirecional e igualitário.  

Sabemos que isso ainda está longe de acontecer totalmente, a esperança colocada na 

internet devido ao seu princípio democrático, que posiciona horizontalmente emissor e 

receptor, ainda carrega o controle de conteúdo e acessibilidade, já que o referencial de 

credibilidade é conferido aos grandes sites de notícia e busca, levando para o mundo para o 

meio virtual dos grupos dominantes já existentes.  

 Uma observação importante sobre isso é relatar a situação brasileira diante a argentina. 

Nesse sentido, os ‘hermanos’ estão bem avançados, pois conseguiram regulamentar uma lei 

efetiva, pensando detalhadamente em promover a democratização da mídia nas suas diversas 

vertentes: rádio, TV, cinema e internet, preocupada em proporcionar a diversidade de ideias e 

descentralização da produção. Assim como aqui, o governo da presidente Kirchner foi 

duramente criticado pelos grandes jornais, acusado de promover a censura. 

 O enfrentamento dessas reações de modo incisivo pelo governo ainda é incipiente no 

Brasil, a influência e poderio dos conglomerados midiáticos, tanto no meio político como na 
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população, ainda assola qualquer tentativa de barrar o privilégio existente desde sempre e 

usufruído por poucos.   

Não é à toa que o próprio PNDH-3 foi alvo de polêmicas alimentadas em grande parte 

pela mídia, que o colocava como imoral, antiético, contra a vida, a família e a liberdade de 

expressão, revivendo o fantasma da censura existente no regime militar, quando na verdade os 

próprios meios de comunicação se erguem em cima das legislações construídas nesse período, 

na qual elas possuem grande aval para fazer o que bem entender, posicionando-se de forma 

extremamente reacionária contra qualquer tentativa de minimizar seu poder de atuação. 

A comparação com a Ley de Medios se torna pertinente nos pontos considerados 

anteriormente.  As semelhanças entre elas demonstram um desejo coletivo sobre o papel da 

comunicação no mundo atual, contudo, não podemos esquecer que na realidade brasileira, 

como já frisada aqui, ainda estamos bem atrás nesse sentido, pois ainda não temos uma lei 

própria que regule a comunicação. Só a teremos quando houver uma mobilização para enfim 

regulamentar os artigos 120 e 121 da Constituição Federal. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 As reivindicações em defesa dos direitos humanos se deram em larga escala, 

principalmente na América Latina, a partir dos anos 60 com a instauração de governos 

militares. Nessa época eram reconhecidos principalmente os direitos de liberdade de 

expressão nas cidades e no campo o direito à terra, que no entendimento geral se constituem 

como uns dos direitos básicos do cidadão. As mudanças estruturais ocasionadas pela 

industrialização e urbanização fizeram com que aparecessem outros movimentos exigindo o 

direito à moradia, liberdade sexual, contra o racismo, em prol do meio ambiente, hip hop, 

bicicletada, entre outros. 

 Atualmente, a defesa pela democratização da comunicação tem mobilizado de forma 

conjunta esses grupos que antes atuavam em prol de causas próprias. O principal quesito a ser 

considerado na esfera da comunicação social é a compreensão de sua importância não só 

enquanto direito básico porque dela depende a vida em sociedade, mas também da 

necessidade de redistribuição dos meios de produção da mídia, que ela não deve só abrir 

espaço para o sujeito, em nome da liberdade de expressão, falar o que bem entender, a 

comunicação tem o papel primordial de ser a ferramenta de garantia de todos os outros 

direitos do indivíduo e da coletividade. 
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As cobranças se tornam cada vez mais incisivas e ultrapassam o campo do debate, a 

sociedade civil organizada busca mudar radicalmente uma superestrutura consolidada, 

apresentando propostas e querendo diretamente interferir na mídia como ela se apresenta hoje, 

seja pela maior distribuição dos meios produtivos como também trabalhando diretamente na 

produção dos conteúdos moldando-os de acordo com aquilo que realmente deseja ver e ouvir.  

Percebemos nas legislações mais antigas certa superficialidade ao tratar a 

comunicação de forma simplória, usando-a sempre como arma de legitimação e preservação 

do discurso hegemônico.  

“O processo de hegemonia inclui, então, disputa pelo monopólio dos órgãos 

fundadores de consenso, tais como meios de comunicação, partidos políticos, 

sindicatos, Parlamento etc., de modo que uma só força modele a opinião e, portanto, 

a vontade política nacional, desagregado os que discordam numa nuvem de poeira 

individual e inorgânica” (MORAES, 2009, p. 46) 

 

Reafirmamos que essa prática passa a ser combatida, no mundo atual, as pessoas têm 

cada vez mais clareza da importância da comunicação e buscam estabelecer maneiras de ir 

quebrar aos poucos esse pensamento que provadamente privilegia poucos em detrimento de 

muitos. 

“A interferência cada vez mais das forças reivindicantes da sociedade civil 

e seu poder criativo e inovador na cena pública (aí incluída a arena da comunicação) 

se convertem em requisitos indispensáveis para vislumbrarmos fraturas e superações 

do quadro adverso da dominação. Significa ter como meta construir outra 

hegemonia, fundada na justiça social, nos direitos da cidadania, na diversidade 

informativa e no pluralismo.” (MORAIS, 2009, p. 52) 

 

 Na conquista dessa expansão democrática da comunicação devemos considerar a 

importância da imprensa alternativa para enfim atingi-la, no período da repressão elas tiveram 

grande peso como potencial ferramenta de subversão à ordem vigente e sua importância 

ocorre porque ela sobrevive à margem do sistema porque mesmo as legislações existindo sua 

aplicação é vigiada e limitada pelos detentores da mídia. 

 Governos que tentam combater esses oligopólios são duramente bestializados pela 

mídia que tenta criar uma opinião pública desfavorável à imagem destes e encaram nas novas 

propostas como um ataque direto à sociedade. 
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