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1. RESUMO:  
 

O presente artigo propõe uma reflexão sobre a regulamentação dos meios de 

comunicações implementados por países latino-americanos como forma de 

aperfeiçoar suas democracias, com ênfase a “Ley de Medios” sancionada em 2009 

pela República Argentina, tendo como objetivo compreender o papel da mídia nas 

democracias contemporâneas. Esta análise emerge das contribuições da filosofia 

política contemporânea sobre a concepção de democracia e de liberdade de 

expressão e de imprensa. A partir desta base teórica, serão observados aspectos 

jurídicos da regulamentação dos meios de comunicação no Brasil, tais como os 

instrumentos normativos existentes e os preceitos consagrados pela Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, a fim de conceber as principais características 

que orientam e disciplinam as políticas de comunicação no país. Neste contexto, 

foram abordados a sobreposição de poder e dinheiro na criação dos instrumentos 

normativos em vigor em comparação com o direito à comunicação como forma de 

descolonização do mundo da vida, sob a exegese da teoria da ação comunicativa 

habermasiana, para, então, verificar a viabilidade de uma nova regulamentação dos 

meios de comunicação em que a facticidade e a validade das normas serão frutos de 

um processo discursivo livre, o que em termos práticos irá permitir a formação de um 

direito mais legítimo e por isso democrático. Ante o exposto, para a realização deste 

trabalho utilizou-se o método analítico, com aplicação da técnica de pesquisa 

bibliográfica a fim de fundamentar e justificar a ideia proposta. 

 

2. INTRODUÇÃO:  
 

O debate sobre as políticas de comunicação retomou a pauta política no Brasil após 

experiências bem-sucedidas de vários países da América Latina, dos quais, frisa-se 

em sua maioria, consagraram o direito à comunicação como uma garantia 

fundamental do cidadão, que visa, sobretudo, à democratização do Estado. Neste 

contexto, o objetivo deste ensaio é aprimorar a compreensão sobre o papel dos meios 

de comunicação no Estado de Direito. Para tal, far-se-á, inicialmente, um exame 

analítico das contribuições da filosofia política contemporânea sobre a concepção de 

democracia e de liberdade de expressão e de imprensa, demonstrando que o 

reconhecimento do direito à comunicação, por políticas democráticas, é um 



mecanismo estratégico para a democratização do Estado. A partir dessa base teórica, 

busca-se compreender a atual estrutura dos meios de comunicação no Brasil, cujo, a 

todo sentir, evidencia a existência de indústrias culturais empreendidas por empresas 

de caráter monopolista, do qual sobrepõem acima de qualquer direito seus interesses 

comerciais. Neste contexto, estudar-se-á as características que orientam e disciplinam 

as políticas de comunicação no Brasil, demonstrando que essas políticas, tal como 

hoje se encontram, constituem obstáculo à consolidação da democracia e ao exercício 

da cidadania, para, então, verificar a necessidade e viabilidade de novas políticas de 

comunicação como forma de descolonização do mundo da vida, sob a exegese da 

teoria habermasiana, o que em termos práticos irá permitir a formação de um direito 

mais legítimo e por isso democrático. 

 

3. OBJETIVOS:  

 

O presente artigo tem por objetivo compreender o papel da mídia nas democracias 

contemporâneas, a partir de reflexões sobre a regulamentação dos meios de 

comunicações implementados por países latino-americanos como mecanismo de 

fortalecimento de suas democracias. A partir dessa base teórica, busca-se 

compreender as principais características que orientam e disciplinam o exercício da 

mídia no Brasil, abordando seus aspectos positivos e negativos, para, então, verificar 

a necessidade e viabilidade de uma nova regulamentação dos meios de comunicação 

sem que, sobretudo no plano factual, não atente contra os direitos de liberdade de 

expressão e de imprensa. 

 

4. METODOLOGIA:  

 

Para serem atingidos os objetivos, a presente pesquisa será desenvolvida a partir do 

método analítico, com a aplicação da técnica de pesquisa bibliográfica na literatura 

jurídica e nos instrumentos normativos, bem como na literatura extrajudicial que 

tangencia a problemática do projeto. Como marco teórico, este trabalho será 

desenvolvido a partir das reflexões de Ronald Dworkin, Robert Alexy, Roberto 

Mangabeira Unger e, em especial, de Jürgen Habermas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO:  

 



A teoria da ação comunicativa habermasiana é que irá guiar o nosso olhar ao longo 

deste trabalho, pois uma mídia plural nada mais é que uma das formas de lutarmos 

pela descolonização do mundo da vida. Assim, a facticidade e a validade das normas 

serão fruto de um procedimento discursivo livre, o que em termos práticos irá permitir 

a formação de um direito mais legítimo e por isso democrático. 

 

6. RESULTADOS PARCIAIS:  

 

De modo bastante sucinto, é possível constatar, até o presente momento, os avanços 

irrefutáveis na condução de políticas de comunicação por parte de diversos países 

latino-americanos, restando claro e insofismável a pertinência do tema como direito 

de cidadania e como contraponto a atual estrutura dos meios de comunicação no 

Brasil. 
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