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Resumo

Atualmente,  está  em  discussão  no  Uruguai  a  aprovação  de  uma  Lei  de  Serviços  de 
Comunicação  Audiovisual,  que  possa  contribuir  na  garantia  da  democratização  da 
comunicação.  As  iniciativas  visam  estabelecer  enquadramentos  regulatórios  que  abram 
caminhos  para  uma  comunicação  mais  participativa,  contemplando  a  diversidade  de 
conteúdos e um controle da concentração privada da propriedade dos meios. O presente 
artigo, tomando o caso do Uruguai como exemplo, tenta refletir sobre a participação da 
sociedade  civil  nos  processos  de  discussão  sobre  a  liberdade  de  expressão,  sobre  os 
contextos  políticos  atuais  que  dificultam  a  pronta  atualização  da  legalidade  para  uma 
comunicação mais democrática e a possibilidade da incorporação,  com novas vozes, de 
atores como as organizações sociais e os trabalhadores organizados. 
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Introdução 

Por iniciativa da Coalizão por uma Comunicação Democrática (CCD), o texto do 

Projeto de Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual foi parcialmente aprovado, em 10 

de dezembro de 2013, pela Câmara de Representantes do Poder Legislativo do Uruguai. 

Assim,  precisa  apenas  ser  submetido  à  Câmara  de  Senadores  para  obter  a  aprovação 

completa.  

Neste  momento,  a  CCD  e  setores  comprometidos  com  a  questão  solicitam  ao 

Senado que atenda a este assunto antes de acabar a presente legislatura, já que o Uruguai 

está em ano de eleições presidenciais. Pede-se também a este órgão que inclua aspectos que 

não foram discutidos na primeira instância de aprovação do projeto de Lei, como a criação 

de um Conselho de Comunicação Audiovisual com independência e autonomia do Poder 

Executivo. 

1Trabalho apresentado no GP Comunicação, Mídias e Liberdade de Expressão, do XIV Encontro dos Grupos 
de  Pesquisas  em  Comunicação,  evento  componente  do  XXXVII  Congresso  Brasileiro  de  Ciências  da 
Comunicação. 
2Mestranda  do  Programa  de  Pós-graduação  em  Comunicação  da  Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora 
(PPGCom- UFJF). aines.g29@gmail.com. 
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Tornado  realidade,  o  Projeto  de  Lei  de  Serviços  de  Comunicação  Audiovisual 

modificará de forma completa a regulamentação dos meios de comunicação audiovisual 

(TV aberta e TV por assinatura) e radiofônica no Uruguai. 

Os princípios básicos da nova regulamentação consideram a liberdade de expressão, 

o pluralismo e a diversidade,  deixando sem efeito  a Lei de Radiodifusão vigente desde 

1978,  momento  em que o  país  vivia  a  ditadura  militar  e  estabeleciam-se  decisões  que 

favoreciam a concentração de frequências e, portanto, a restrição de vozes no campo da 

radiodifusão.

Hoje,  quase quarenta anos depois, aqueles que estão na discussão e na luta pela 

liberdade  de  expressão  entendem que  é  essencial  a  eliminação  de  qualquer  vínculo  ou 

normativa que restrinja a diversidade e limite a democratização da comunicação.

Os encarregados de elaborar o projeto de Lei previam que a discussão e a aprovação 

seriam encerradas na presente legislatura. Os períodos de governos de esquerda - primeiro a 

cargo do presidente Tabaré Vazquez (2005-2010) e com o atual José Mujica (2010-2015) - 

significaram a valorização da busca pela  democratização da comunicação,  motivando o 

presente projeto de Lei e favorecendo uma participação da sociedade civil neste aspecto. De 

qualquer maneira, o assunto da comunicação e a propriedade das mídias parece não gerar 

consensos facilmente. A aprovação na Câmara de Representantes foi feita apenas com os 

votos de integrantes do partido do governo, enquanto a oposição recorria a argumentos de 

que  o  projeto  incorre  em um ato  de  censura,  que  limita  a  liberdade  de  expressão  das 

empresas que se encarregam do serviço de comunicação. 

Enquanto  estabelecem-se  acordos  neste  sentido,  a  Presidência  da  República  - 

tentando avançar em um marco regulatório conforme a nova realidade de consolidação da 

televisão digital no país e na região - determinou a consignação para os novos canais de 

operadores  públicos,  privados  e  de  caráter  comunitário.  O  decreto  estabeleceu  que  a 

Televisión Nacional Uruguay -  canal aberto do Estado- e a  Tevé Ciudad -  dependente do 

governo  municipal  de  Montevidéu  e  veiculada  pelas  geradoras  de  TV por  assinatura  - 

(ambos hoje com programação no ar e uma trajetória significativa), e outros quatro canais 

que serão geridos pelos governos municipais dos demais departamentos, ocuparão o lugar 

definido para os canais entendidos como públicos. 

Por outro lado, cinco canais comercias ganharam a concessão - dos quais três já 

tinham nome previamente estabelecido, já que o mesmo decreto determinou a continuidade 

de três operadores, os quais são proprietários dos canais comerciais da televisão aberta-  sob 
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o argumento de que eles contam com uma “comprovada trajetória”. Desta maneira, foram 

eximidos  de  apresentar  um  projeto  comunicacional  que  confirmasse  sua  solvência 

econômica e moral. A justificativa se deu a partir da argumentação de que os antecedentes 

destas empresas mostravam sua capacidade na geração de conteúdos com grande interesse 

geral e cultural. 

Em todos os casos, as licenças foram estabelecidas por um prazo de quinze anos. 

Em cada renovação se terá em conta a avaliação e o cumprimento das condições e dos 

compromissos assumidos, atendendo aos princípios de não discriminação e transparência 

nos procedimentos formais de gestão. Para fazer as renovações, o Poder Executivo levará 

em conta  os  informes técnicos  da  Unidad de  Regulación  y  Servicios  de Comunicación 

(URSEC), a opinião da Comisión Honoraria Asesora Independiente (CHAI) e o resultado 

das audiências públicas. 

Diante destas considerações, propõe-se neste artigo refletir sobre a Lei de Serviços 

de Comunicação Audiovisual, assim como sobre o processo de discussão que envolve sua 

aprovação.  Para  isso,  serão  debatidos  temas  como  os  critérios  de  uma  comunicação 

democrática, a comunicação comunitária, a concentração dos meios de comunicação e os 

sujeitos políticos envolvidos nestas disputas. A partir de leituras bibliográficas e pesquisas a 

documentos e estatutos, foi possível formar um panorama deste processo de debate sobre a 

democratização dos meios de comunicação no Uruguai. 

 

Princípios básicos para uma comunicação democrática

A Coalizão por uma Comunicação Democrática (CCD) toma os princípios básicos 

da  Declaração  Universal  de  Direitos  Humanos  e  da  Convenção  Americana  de  Direitos 

Humanos. Neste sentido, o texto do projeto de Lei se baseia nos direitos de todas as pessoas 

de contar com igualdade de oportunidades para buscar, receber e difundir informações e 

ideias, por meio da comunicação que se queira e se escolha. Segundo a CCD, para que isto 

ocorra, o Estado deve garantir a participação e a defesa das audiências, sendo cuidadoso em 

não estabelecer mecanismos de intervenção nos conteúdos que signifique “impor modelos” 

ou que se baseie em juízos de valor de acordo com os desejos e crenças de quem está no 

poder.

De acordo com Danilo Rothberg, 

A criação de instituições de regulação de mídia em cada país é consequência, de 
fato,  de um conjunto abrangente de desenvolvimentos sócio-históricos que se 
encontram na raiz do sucesso daquela nação em lograr meios para o equilíbrio 
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entre objetivos privados e anseios coletivos, tornando o Estado um instrumento 
de fortalecimento do interesse  público,  para  além de mero refém da atuação 
corporativa. (ROTHBERG, 2011, p.8). 

Neste  sentido,  o  Estado  atuaria  para  proteger  o  sistema  midiático  das 

vulnerabilidades  econômicas  e  também  políticas,  intervindo  tanto  na  manutenção  de 

emissoras públicas, como na regulação dos veículos comerciais. Assim, garantiriam, ou ao 

menos, contribuíram na busca por um conteúdo de responsabilidade social, que promova a 

cidadania. 

De acordo com este pensamento, a base principal do projeto de lei é a de que os 

operadores - sejam eles públicos, comunitários ou comercias - busquem uma programação 

que garanta a participação dos cidadãos, com suas distinções, respeitando a diversidade e a 

não discriminação. Segundo o projeto de Lei, a programação não pode exibir conteúdos que 

promovam ações discriminatórias devido à origem social ou nacional, à orientação sexual, à 

identidade de gênero, ao idioma, à posição econômica, ou ao aspecto físico. 

Incluir  estas  questões  parece  ser  a  base  de  toda  proposta  de  comunicação 

democrática. Estas considerações já deveriam estar em regulamentações anteriores, mas são 

colocadas em consideração pela primeira vez neste projeto. Da mesma forma, pela primeira 

vez, se tem um texto que destaca o dever dos operadores dos meios de comunicação de se 

atentarem à criação de conteúdos que protejam os direitos das pessoas, em especial,  das 

crianças e adolescentes. 

Neste sentido, para não incorrer em interpretações errôneas sobre o que significa 

defender  os  direitos  humanos,  o  projeto  de  Lei  propõe  a  criação  de  um “defensor  de 

audiências”. Esta figura estaria encarregada de controlar e buscar mecanismos para garantir 

a pluralidade de opinião, de maneira a contemplar a diversidade filosófica, política, social e 

cultural, para que realmente exista uma igualdade de oportunidades. 

Alguns  pontos  da  redação  geraram  controvérsias,  que  necessitaram  de 

esclarecimento. A Câmara de Representantes sugeriu especificar a limitação da transmissão 

de imagens violentas,  da pornografia, e de outras formas de conteúdo que possam fazer 

apologia  ao  consumo  de  drogas.  Neste  sentido,  se  fez  uma  exceção  para  o  caso  dos 

programas  jornalísticos  que,  muitas  vezes,  incluem  na  sua  programação  a  exibição  de 

imagens violentas. Neste caso, se incluiu a possibilidade de emitir imagens deste tipo, se 

estas são relativas a fatos de interesse e pertinência pública, mas com o aviso prévio que 

proteja o público infantil. 
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Por outro lado, o capítulo referido a publicidade dirigida a crianças e adolescentes, 

deu lugar também a posições contraditórias. As agências de publicidade, que não queriam 

ver  sua  liberdade  de  criação  de  conteúdos  e  elaboração  de  mensagens  restringidas, 

expressaram  seu  desacordo.  Embora  a  CDC recusasse  a  proposta  dos  empresários,  as 

diretivas para a emissão e realização da publicidade infantil reduziram-se a seis.  

Finalmente e, talvez o ponto que mais se destaca, por ser controverso para o setor 

comercial  e  também para o governo,  é  o  capítulo  dedicado a combater  a  concentração 

midiática.  O projeto  de  Lei  diz  que  um  grupo econômico  não poderá  ter  mais  de três 

frequências na televisão aberta, com a possibilidade de ter outras três licenças na televisão 

por assinatura - tratando-se da área metropolitana - ou seis - se forem licenças para televisão 

por assinatura fora da área metropolitana. Neste sentido, também inclui-se a limitação no 

oferecimento de frequências e na alocação de licença. Estas poderão ser obtidas através de 

um concurso público e por meio do controle social, fato que não acontecia até o momento. 

Além disso, os beneficiários das licenças deverão pagar uma taxa, cujo valor financiará um 

fundo para a produção audiovisual da televisão pública nacional. 

Concentração da propriedade dos meios 

Segundo os estudos dos pesquisadores uruguaios Gustavo Buquet e Edison Lanza 

(2011),  “El mayor medio de transmisión cultural en la sociedad moderna es la televisión, 

desde su expansión masiva en los años cincuenta hasta nuestros días en pleno desarrollo de 

internet”,  no  Uruguai,  quase  100%  da  população  assiste  televisão  diariamente.  Se 

pensarmos na importância que os meios de comunicação e os produtos culturais têm na 

determinação das identidades e nas representações subjetivas em um nível simbólico, e se 

assim como expressam estes autores, a televisão ocupa um lugar de importância para nossas 

escolhas, devemos prestar especial atenção a este veículo de comunicação.  

A sua fácil acessibilidade, a gratuidade e a sua inserção em todos os setores sociais, 
faz  da  televisão  aberta  uma plataforma ubíqua,  com uma grande  capacidade  de 
reproduzir  informações,  opiniões,  modelos  culturais  e  formas  de  vida  que 
contribuam para uma mudança social, para a diversão e para os interesses da vida  
social e cultural. (BUQUET e LANZA, 2011, p.3, tradução minha).   

Assim como o citam Buquet e Lanza (2011), segundo o texto da carta aprovada pela 

UNESCO em 20 de outubro de 2005, e assinada por 79 países, afirma-se que as sociedades 

devem procurar formas de dar lugar à diversidade de expressões culturais, tanto através da 
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sua difusão como por meio de canais de expressão que valorizem as diferenças e promovam 

o convívio. 

Para  que a  diversidade  possa  expressar-se através  dos  meios  de comunicação,  é 

preciso estabelecer limites à concentração da propriedade dos meios e de conteúdos. Isto 

considerando que a concentração não é só econômica, já que os dirigentes da mídia definem 

que vozes terão espaço e em que direção se construirá a comunicação. Como Rothberg 

(2011) defendeu, 

a concentração de mídia é altamente indesejável em uma sociedade democrática, 
já que gera padronização de conteúdo (a partir da centralização da produção por 
unidades  interligadas)  e  nivelação  de  perspectivas  ideológicas  e  formulações 
estéticas (a partir da institucionalização de conceitos e procedimentos que afetam 
tanto a cobertura jornalística, quanto a produção de cultura e entretenimento).  
(ROTHBERG, 2011, p.14) 

A nova regulamentação no Uruguai tenta agir neste sentido. No país, existem três 

grandes grupos empresarias que concentram a propriedade da televisão privada com sinais 

abertos.  Estes  grupos  administram  também  frequências  de  rádio  com  um  alcance 

considerável em todo o território nacional, sendo operadores de televisão a cabo e donos de 

empresas em outros ramos, como de grandes cadeias de supermercados. 

Medindo a concentração em termos objetivos, ou seja, a participação que os grupos  
têm na audiência e na porcentagem que obtêm do faturamento total do mercado, em 
ambas variáveis em escala nacional,  pode-se observar que controlam 95,5%  do 
mercado, porcentagem que significa um faturamento de  82,5 milhões de dólares, 
sobre o valor total  do mercado durante o ano de 2010, que é de 86,4.  4,5% do  
restante correspondem à Televisão Nacional e a algumas emissoras do interior do 
país, sem laço com estes três grandes grupos.  (BUQUET e LANZA, 2011, p.3, 
tradução minha).

 
Estes grupos crescem em seus monopólios há cinquenta anos, quase sem restrições 

por parte dos diferentes governos e sem ter que prestar contas de suas ações ao Estado. 

Estas  empresas  funcionam  pela  lógica  do  setor  privado,  defendendo  seus  próprios 

interesses, sem considerar o serviço público que prestam.  

Entendendo que este cenário necessita de modificações, a CCD incluiu no projeto de 

Lei a condição de que as licenças concedidas aos operadores deverão ser renováveis em um 

período de 25 anos, dando a possibilidade a novas propostas. Desta maneira, as licenças não 

serão mais irrevogáveis como são atualmente. 

De qualquer maneira, o país ainda precisa percorrer um longo trajeto até reconhecer 

a importância que o setor televisivo tem, desempenhando um papel decisivo no direito à 

informação  e  à  liberdade  de  expressão.  Ainda  é  preciso  reconhecer  a  necessidade  de 
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proteger  a  maior  transparência,  dando  lugar  a  uma  competição  clara  que  permita  uma 

pluralidade e uma diversidade verdadeira. 

O decreto emitido pelo Poder Executivo para a alocação de operadores televisivos 

no âmbito comercial  permitiu  que os três grandes grupos empresariais  se eximissem de 

apresentar um projeto comunicacional, como os outros operadores fizeram. Esta decisão foi 

feita sem a consulta da Comissão Honorária Assessora (CHARC)3, criada em 2008 para 

assessorar o governo em matéria de comunicação, gerando uma grande discordância. O fato 

de  que  estas  empresas  não  foram avaliadas  da  mesma forma que  as  demais  propostas 

forneceu uma clara vantagem ao setor comercial.  

 

Sujeitos políticos 

As diversas políticas públicas no Uruguai estiveram definidas historicamente pela 

participação de atores, em sua maioria,  ligados a setores comerciais e empresariais  com 

uma forte  incidência  econômica  e  política.  Os cidadãos e  a sociedade civil  organizada, 

como  o  terceiro  setor,  em  geral  ausente,  ganham  hoje  um  lugar  de  protagonistas  nas 

diferentes negociações. 

A iniciativa da elaboração da  Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual, feita 

através de uma comissão especializada, foi um fato sem precedentes para o país, sendo uns 

dos  aspetos  mais  notórios  deste  processo.  O  fato  toma  dimensões  ainda  maiores, 

considerando que o assunto envolve temas complexos e que geram posições opostas, já que 

inclui  a  definição  de  quais  meios  de  comunicação  são  importantes  para  a  sociedade 

uruguaia, assim como discute as lógicas de poder que definem suas bases.

Ao entrar em cena novos atores na definição de temas de tal importância política, os 

mecanismos  de  consulta  parecem  tornar-se  mais  complexos  e  os  marcos  institucionais 

parecem necessitar de afinação. Para que estes setores possam, de fato, se expressar, e até 

mesmo  agir  nos  assuntos  que  são  determinantes  na  democracia  de  um  país,  devem 

conquistar  poder,  sobretudo,  nos  espaços  onde disputa-se  sentido.  Segundo Bakhtin,  “a 

comunicação  é  concebida,  assim,  como um terreno  das  interações,  conflitos  e  disputas 

sociais  entremeados  por  pressões,  determinações  e  balizamentos  próprios  de  uma dada 

época e lugar” (apud RIBEIRO e SACRAMENTO, 2010, p.15). Desta forma, é preciso se 

3Integrada  por  representantes  do  Ministério  da  Indústria,  Ministério  da  Educação,  Universidade  da  República, 
Universidades privadas, Meios de radiodifusão, Associação da Imprensa do Uruguai, Câmara do Audiovisual do Uruguai, 
Sociedade Uruguaia de Atores e de uma ONG que trabalha temas sobre liberdade de expressão. 
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atentar  aos casos em que há uma luta  de interesses políticos  que tentam obstaculizar  a 

entrada de vozes diversas. 

Quando  se  fala  de  novos  sujeitos,  assim  como  entende  a  professora  Gabriela 

Castiglia (2013), estamos falando de sujeitos pré-existentes que agora se posicionam como 

sujeitos  políticos  e  que  passam  a  visualizar-se  como  atores  com  um grande  peso  nas 

diferentes definições sociais. Estes sujeitos passam a exercer um poder na cena principal 

com grande representatividade. Este fato faz com que a identidade de um país não se defina 

apenas pelos grandes atores políticos, mas por meio de todos os sujeitos que fazem parte da 

sociedade.  Desta  maneira,  aprofunda-se  um  caminho  para  formas  mais  democráticas. 

Devemos entender que este fato não se desenvolve naturalmente,  mas faz parte de uma 

construção histórica e que envolve distintos acontecimentos.  Além disso, eles não estão 

ligados apenas à realidade do país, mas também a processos regionais.     

Em outras palavras, a participação dos setores subalternos em termos, não só 
de massas políticas, mas também de protagonismo cidadão com capacidade 
para discutir e definir propostas constituintes, tem se  dado pela primeira vez 
em  Nossa América no  último ciclo de constituições, que são as tratadas aqui. 
Trata-se de sujeitos que são -além dos que Negri denomina potentes- vários, 
múltiplos e diversos porque expressam antigas e sobrepostas condições de 
dominação (colonial, étnica, de classe, de gênero) que produziram “relações 
de auto-negação encadeadas” e que hoje estão sublevadas.  (SOLOGUREN, 
2009, p. 20 apud CASTIGLIA, 2013, s/p, tradução minha).    

O sociólogo Francisco  Hidalgo Flor (2013) segue as ideias  de Antonio Gramsci 

sobre os  conceitos  de  hegemonia  e  contra-hegemonia,  entendendo que a  construção do 

poder  político  não  deve  reduzir-se  em  eventos  específicos,  como  por  exemplo,  na 

participação eleitoral, mas que é preciso consolidá-lo em diferentes espaços de participação. 

O poder político é entendido plenamente quando se quebra a condição de subalternidade. 

Isto significa que o poder popular pode introduzir suas próprias visões sobre a ação social, 

contribuindo na formulação de novas formas de identidade. 

Gramsci faz uma diferença entre o termo hegemonia e o conceito de domínio. O 

domínio  seria  uma  forma  exercida  de  coerção  direta,  enquanto  a  hegemonia  seria  um 

complexo entrelaçamento de forças políticas, sociais e culturais (apud WILLIAMS, 1998). 

Para o autor, o Estado é a comunidade política da sociedade capitalista mercantil que para 

os indivíduos é abstrata, estranha e ilusória (OLIVER, 2004), mas que a partir da segunda 

metade do século XX começa a tomar uma forma mais reconhecível, com a participação da 
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sociedade civil nos assuntos públicos. Neste período, o Estado passa a precisar do consenso 

da sociedade civil para realizar sua condução. 

Desta maneira, podemos pensar que a partir da ação dos setores populares e de sua 

participação ativa no âmbito do Estado, pode-se construir uma hegemonia - uma passagem 

de uma contra-hegemonia para uma nova ordem política e social. Através da formulação de 

estratégias,  que questionam os lugares secundários e limitados que foram atribuídos aos 

setores entendidos como minoritários, quebra-se o círculo de poder estabelecido por uma 

visão fechada para, assim, construir uma sociedade mais igualitária. 

Desta  maneira  e  assim  como  é  considerado  no  estabelecimento  de  uma 

regulamentação em prol de uma comunicação mais democrática, continua sendo pertinente 

refletir  e  renovar  as  questões  sobre  as  maneiras  de  consolidar  direções  coletivas  que 

articulem capacidades organizativas e intelectuais. 

Comunicação comunitária 

O  Uruguai  tem  avançado  na  preocupação política  acerca da  comunicação 

comunitária, explicitada pela aprovação da Lei nº 18.232 de Radiodifusão Comunitária, em 

2007. Assim como a proposta da Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual, este projeto 

de regulamentação surge pela iniciativa da sociedade civil organizada. 

Esta Lei estabelece a reserva de um terço de frequências disponíveis em cada zona 

geográfica  e  a  gestão  por  parte  de  associações  civis  ou  grupos  de  pessoas  sem  fins 

lucrativos, tendo como objetivo, 

(…) a promoção do desenvolvimento social, dos direitos humanos, da diversidade 
cultural,  da  pluralidade  de  informações  e  opiniões,  dos  valores  democráticos,  a 
satisfação  das  necessidades  de  comunicação  social,  a  convivência  pacífica  e  o 
fortalecimento dos laços que são essenciais para a identidade cultural e social do 
Uruguai.  Os meios de comunicação não poderão realizar proselitismo político –  
partidário  ou  religioso-,  nem  promover  a  discriminação  de  raça,  etnia,  gênero, 
orientação sexual,  religião, idade ou de qualquer outro tipo. (URUGUAI, Lei Nº 
18.232, tradução minha).

As  outorgas  das  frequências  se  estabelecem  através  de  concursos  públicos  em 

diferentes instâncias anuais. Assim como a concessão de sinal de televisão, as propostas de 

comunicação são valorizadas em seu caráter  comunitário,  tendo em conta a inclusão da 

comunidade, com uma aposta à sua participação. Estes projetos devem envolver conteúdos 

que promovam em suas programações a identidade cultural dos grupos de pessoas a quem 
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são dirigidos. A proposta deve ser uma ferramenta de expressão e informação para uma 

comunidade organizada determinada.

No primeiro chamado para as propostas de gestão de canais comunitários, seguindo 

o  que  estabelece  o  decreto  do  Poder  Executivo  para  desenvolvimento  da  TV  digital, 

apresentaram-se duas propostas, sendo que o Mi Canal foi a única avaliada positivamente, 

por cumprir com os requisitos do chamado. 

Esta proposta foi apresentada por parte do Plenario Intersindical de Trabajadores-  

Central Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), tendo como objetivo desenvolver um canal 

televisivo que se converta no meio de comunicação dos trabalhadores e seja um veículo 

para a comunicação dos movimentos sociais e setores envolvidos com estes grupos.

Nos últimos anos, o movimento sindical do Uruguai teve um aumento massivo de 

afiliações,  revertendo  uma  situação  de  contínuas  desistências,  já  que  havia  passado  de 

226.400  afiliados  em  1987  para  102.000  em 2003.  A  partir  de  2005,  fatores  como  a 

reintegração  dos  Conselhos  de  Salários,  a  ampliação  de  afiliados  no  setor  público  e  o 

desenvolvimento de novos setores como o rural e o das trabalhadoras domésticas, além da 

aprovação de normas que protegem a atividade sindical e um importante crescimento do 

número de empregos, fizeram com que o PIT-CNT passasse de 240.000 afiliados para mais 

de 350.0004, atualmente.  

Ter  um canal  próprio  de  comunicação  é  um fato  de  importância  para  a  central 

sindical, tendo em conta seu crescente desenvolvimento, além do fato de que sua trajetória e 

antecedentes, justificam a concessão.

A proposta  do PIT-CNT tem sido bem valorizada,  cumprindo com os requisitos 

pedidos no chamado. Porém, outras organizações que trabalham e fazem parte do setor 

comunitário  ficaram impedidas  de  participar,  por  não  cumprirem com os  requisitos.  A 

Comissão Honorária Assessora (CHARC) mostrou sua preocupação frente às características 

dos  requisitos  estabelecidos  neste  chamado,  considerando  excessivo  o  fato  de  que  os 

operadores  comunitários  devessem  cumprir  condições  similares  às  do  setor  comercial. 

Como exemplo, o setor comunitário deveria comprovar capacidade econômica, tendo que 

cumprir  excessivos  requisitos  técnicos  e  estando impedidos  de  apresentar-se através  de 

associações, além de ter que contar com um depósito de garantia. 

4 Os dados são de Contreras, M. “La experiencia de FUECYS. No contaban con su astucia”. Brecha No1460, 
15/11/2013 y de http://www.pitcnt.org.uy. 
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 A proposta da CHARC é que nos próximos chamados se leve em conta os critérios 

da Lei 18.232, que estabelece que os postulantes devem contar com um plano de serviços à 

comunidade, ter mecanismos para assegurar à participação cidadã, contar com antecedentes 

de trabalho social e comunitário, além de ter avais pessoais e sociais. 

A Associação Mundial de Rádios Comunitárias (AMARC Uruguai) entende que as 

características do chamado significam um recuo para a definição e consolidação do setor 

comunitário.  A AMARC defende que,  da  forma como o chamado foi  feito,  houve um 

privilégio  dos  que  possuem mais  e  que  é  necessário  questionar  o  sentido  da  presente 

regulamentação, diante do contexto de aprovação de uma Lei dos meios de comunicação. 

Considerações finais

O contexto político atual do Uruguai, em termos nacionais assim como em níveis 

regionais, mostra-se favorável ao estabelecimento de uma comunicação mais democrática. 

De  fato,  houve  avanços,  explicitados  pelas  regulamentações  que  demonstram  o 

desenvolvimento de processos descentralizados para as decisões políticas. 

A participação da sociedade civil  organizada em assuntos de grande importância 

social,  como  a  definição  dos  aspectos  relacionados  à  comunicação,  demonstra  o 

reconhecimento da importância de ampliação das visões envolvidas no tratamento de temas 

como este. 

O  campo  da  comunicação  exerce  um  papel  preponderante  na  representação 

simbólica da sociedade, determinando modos de ser e agir, além de se constituir como um 

lugar de disputa de sentidos. Assim, em uma sociedade, na qual a maior parte dos meios de 

comunicação é dirigida por grupos econômicos com interesses privados, é preciso construir 

estratégias  que quebrem os monopólios  na geração de conteúdos.   As possibilidades de 

incorporação de novas vozes e atores - como as organizações sociais e os trabalhadores 

organizados - na condução dos meios de comunicação, de forma que eles possam construir 

seus próprios sentidos e representações, contribui com a liberdade de expressão e com a 

formação de uma sociedade mais justa. 

Diante destas considerações,  é possível  estabelecer  uma relação com a realidade 

brasileira.  Assim como vários  países  da América Latina,  o  sistema de comunicação do 

Brasil também é marcado pela exploração comercial  das emissoras de rádio e televisão, 

assim como da concentração dos meios por poucas empresas. As televisões públicas foram 

marcadas historicamente por uma confusão entre a função pública e a governamental, já 
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que estavam vinculadas a governos estaduais ou municipais. Com a proposta de suprir esta 

lacuna, foi criada em 2007, a TV Brasil – uma emissora pública nacional que, apesar de 

também estar vinculada ao governo federal, apresenta organismos de fiscalização internos 

que garantem certo grau de autonomia. 

Porém,  apesar  deste  avanço,  a  democratização dos  meios  de comunicação  ainda 

permanece sendo um assunto pouco discutido no Brasil. No dia 11 de julho de 2014, por 

exemplo,  o  Intervozes  –  Coletivo  Brasil  de  Comunicação  Social  publicou  um  artigo 

criticando a ausência de uma proposta efetiva sobre a democratização das comunicações 

pela plataforma de campanha presidencial da atual presidente Dilma Rousseff. Segundo o 

Intervozes,  o  único  item  sobre  o  assunto  referia-se  à  ampliação  do  acesso  à  Internet, 

construindo uma “falsa ideia de que a rede seria capaz de sanar sozinha as necessidades de 

liberdade de expressão e comunicação da população” (INTERVOZES, 2014). 

Da mesma forma, o processo de aprovação da  Lei de Serviços de Comunicação 

Audiovisual no Uruguai demonstra a dificuldade em democratizar um espaço que envolve 

diferentes  interesses.   Ainda  é  necessário  aprofundar  as  ações  que  contribuam  na 

consolidação definitiva de um marco legal em prol de uma comunicação mais inclusiva e na 

garantia do cumprimento deste marco.  

O contexto atual, de grande desenvolvimento das tecnologias, com novos canais de 

comunicação e ampliação das possibilidades de expressão e difusão de novas vozes devem 

ser aproveitados para gerar mudanças, mas não podem ser considerados os únicos meios. 

Ao colocar em discussão assuntos de importância - como a liberdade de expressão e 

os meios pelos quais podemos atingi-la - e ao ampliar o número de indivíduos que estão 

envolvidos na reflexão destes assuntos, é possível modificar estruturas e criar possibilidades 

para a instalação de novas ordens.   
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