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Resumo 

O presente trabalho tem como proposta mapear e analisar a presença do tema regulação 

da mídia nos artigos científicos apresentados nos eventos da principal organização da 

área da comunicação: a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação (Intercom). Para a realização, buscou-se a regulação da mídia como 

palavra-chave nos anais dos eventos dos anos de 2010 a 2016. A finalidade é descobrir 

com que recorrência e de que forma o tema tem sido tratado dentro do universo 

acadêmico. O método utilizado foi a análise de conteúdo sob a luz de Laurence Bardin. 

 

Palavras-chave: Regulação da mídia; Intercom; Artigos científicos; Trabalhos 

acadêmicos. 

 

Introdução 

Investigações anteriores desenvolvidas no âmbito do Núcleo de Pesquisa em 

Comunicação, Esporte e Cultura (UFJF - CNPq) apontam que regular a mídia é criar 

regras para o funcionamento da mesma enquanto serviço público; também, criar 

regulamentos que proíbam a formação de monopólios e oligopólios, principalmente por 

políticos. E, ainda, defender a representação popular e a comunicação enquanto direito 

público. Nessa perspectiva, faz-se necessário defender a regulação caso pretenda-se 

atingir uma comunicação democrática e verticalizada no conteúdo informativo. Partindo 

dessa reflexão é que se constitui esse trabalho de pesquisa que visa descobrir como a 

temática da regulação da mídia vem sendo tratada pela academia em seus eventos 

científicos. Para tanto, foi escolhida a principal organização representativa da 

comunicação nos estudos interdisciplinares com o intuito de mapear e analisar essa 

presença (ou ausência) de discussão e sobre o que versam esses trabalhos.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 8 - Estudos Interdisciplinares, GP Políticas e estratégias da comunicação do XVII 

Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação. 

 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFJF, email: barbara.nunes@gmail.com 

 
3 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFJF, email: vitorrs@yahoo.com.br 

 
4 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFJF, email: vitoralmeida_cefet@hotmail.com 

 
5 Orientador do trabalho. Professor doutor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFJF, email: 

marcio.guerra@ufjf.edu.br 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 2 

 

A regulação da mídia no Brasil 

Resgatando-se historicamente, pode-se afirmar que a mídia nunca foi regulada no 

Brasil. Apresenta-se um breve panorama da questão no país, desde a proclamação da 

república. 

 

Lei Adolfo Gordo 

A Lei Adolfo Gordo de 31 de outubro de 1923, que leva esse nome devido a seu 

relator no senado federal, foi um marco regulatório para assegurar a liberdade de 

imprensa e, também, coibir os crimes que possam ser praticados pela própria imprensa. 

Legislou que o exercício do direito de resposta não inibirá o ofendido ou seu 

representante de promover a punição dos responsáveis pelas injurias ou calúnias de que 

for vítima (DECRETO LEI, 1923). 

 

Constituição de 1946  

Na constituição de 1946 que regeu o período democrático o Congresso Nacional 

aprovou a Lei número 2.083, de 12 de novembro de 1953, que assegura que é livre a 

publicação e a circulação no território nacional de jornais e outros periódicos, só 

proibindo a publicação e a circulação de materiais clandestinos, sem editores, diretores 

ou redatores que assinassem ou quando os materiais atentarem contra a moral e os bons 

costumes. A lei também rege que a liberdade de imprensa não exclui a punição dos que 

realizarem qualquer crime em seu exercício (BRASIL, Constituição de 1946) 

 

Ditadura Militar 

Através da publicação do Ato Institucional número 1 (AI-1), em 1964, os 

ditadores militares criam formas de alterar a Constituição vigente que com o AI-4 foi 

substituída pela Constituição de 1967. Durante a ditadura militar, foi instituída uma 

nova Lei de Imprensa, durante a vigência da Constituição de 1967 (BRASIL, 

Constituição de 1967). A lei, em 30 de abril de 2009 não foi recepcionada no STF 

(Superior Tribunal Federal) a partir de uma arguição de descumprimento de preceito 

fundamental proposta pelo deputado federal Miro Teixeira. O tribunal acabou decidindo 

pela sua não recepção (ESTADO DE SÃO PAULO, 2009). A lei criada durante a 

ditadura servia para censurar a liberdade de expressão e consolidar o regime autoritário, 

impondo limites claros aos profissionais da imprensa.   
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Constituição de 1988 

Após o fim da ditadura militar foi aprovada e promulgada a Constituição de 1988, 

em 5 de outubro. Ela assegurou diversas garantias constitucionais com o objetivo de dar 

maior efetividade aos direitos fundamentais, permitindo a participação do Poder 

Judiciário sempre que houver lesão ou ameaça de lesão a direitos. Toda a Constituição 

possui um cunho democrático frente ao antigo período de ditadura; inclusive instituindo 

como crimes inafiançáveis a tortura e as ações armadas contra o estado democrático e a 

ordem constitucional, criando assim dispositivos constitucionais para bloquear golpes 

de qualquer natureza. E, ainda, garantindo o direito dos cidadãos ao voto e sendo 

apelidada como “Constituição Cidadã” (INFOESCOLA, 2016). 

No que tange à comunicação, ela voltou a ser livre. Mas, a Constituição prevê 

diversas medidas que não foram tomadas e respeitadas; inclusive a própria regulação da 

mídia, visto que o artigo 220 parágrafo 5º versa “Os meios de comunicação social não 

podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio” (BRASIL, 

Constituição de 1988); dentre outras coisas, como a produção audiovisual televisiva dar 

preferência a programas educativos, regionalização da produção cultural, artística e 

jornalística. O não cumprimento dessas determinações acaba comprometendo a 

democratização da comunicação.  

 

Regulação e censura 

Sabe-se que a pauta da regulação da mídia é, historicamente, defendida por 

membros da esquerda política. Com a chegada do Partido dos Trabalhadores (PT) ao 

poder em 2003, esperou-se uma maior centralidade na discussão do processo de regular 

a mídia brasileira. Porém, a mesma nunca ocorreu no país, mesmo após 14 anos de 

governos petistas. 

A regulamentação da mídia e a democratização da mesma são temas tratados, 

muitas vezes como censura, principalmente por grandes veículos de comunicação. 

Porém, é preciso discutir a questão. Regular não é censurar, mas, garantir participações 

e conteúdos diversificados frente a um oligopólio de mídia existente. Sobre este tema, 

Lima alerta, entretanto, que 

 
Quem faz censura na Argentina e no Brasil são os oligopólios de 

mídia. Porque a partir do momento em que são oligopólios, impedem que 

vozes se expressem. Eles não deixam que haja liberdade de expressão. Eles 

dificultam a consolidação do direito à comunicação. Eles é que são os 
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agentes da censura, mas empunham essa bandeira da censura e da liberdade. 

Isso é um recurso político histórico. Quem é contra a liberdade? Quem é 

contra a censura? Eles promovem a censura e impedem a liberdade de 

expressão da grande maioria da população, mas empunham a sua bandeira. 

Como têm o poder de gestão da agenda de debate público, isso passa a ser 

verdade para muita gente. Esse é o problema, por isso que essa área é tão 

difícil. Mas o que acontece na Argentina, com todas as letras, é uma 

regulação de mercado. Inclusive atribui cotas de participação no mercado, 

para vozes que não tinham voz. (LIMA, 2011, p. 6) 

 

A regulamentação da mídia é um assunto amplamente discutido na conjuntura 

política da América Latina atualmente, principalmente após a ascensão de governos de 

esquerda em muitos países, como Argentina, Uruguai e Venezuela.  

 

Regulação da Mídia nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Argentina e na 

Venezuela 

Ao contrário do Brasil, a regulação da mídia ocorre em diversos países no mundo. 

Para fins comparativos, será mostrado como é essa regulação em alguns países, de 

forma sucinta. Nos Estados Unidos e na Argentina vigoram sanções econômicas. Já no 

Reino Unido, um conjunto de regras foi estabelecido após um escândalo midiático de 

escutas ilegais feitas por tabloides. Na Venezuela, os opositores ressaltam as restrições à 

liberdade de expressão, mas movimentos sociais informam que a lei aumentou o 

número de meios de comunicação comunitários. 

Nos Estados Unidos, onde a televisão nasceu comercial, o foco é na regulação 

econômica. O país não tem uma lei de imprensa, portanto a regulação é feita por 

diferentes legislações.  No caso das telecomunicações (rádio, TV aberta e a cabo, 

internet e telefonia móvel e fixa), a regulação está a cargo da Federal Communications 

Commission (Comissão Federal de Comunicações), agência independente do governo 

criada em 1934. Essa comissão se dedica a regular o mercado com foco nas questões 

econômicas. A propriedade cruzada de comunicação é proibida. Uma mesma empresa 

não pode ser proprietária de um jornal e de uma estação de TV ou de rádio na mesma 

cidade. Há também regras que impõem certos limites sobre o número de estações de TV 

e rádio que uma mesma empresa pode controlar em determinado mercado (BBC online, 

2014). 

Na Venezuela, a Lei Resorte (Responsabilidade Social em Rádio e Televisão) 

entrou em vigor em 2005, três anos após o chamado “golpe midiático” contra o 

presidente Hugo Chávez. De acordo com a lei cabe ao Estado decidir se renova ou não a 

concessão de frequências de rádio e de televisão. Também, proíbe a transmissão de 
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eventos que possam “incitar a violência” e a “desordem pública”. Em 2010, a lei foi 

reformada e passou a abranger a internet. Um dos pontos polêmicos é a punição prevista 

para o provedor de internet ou página que não restrinja "sem demora" o acesso a 

mensagens que incitem o ódio (BBC online, 2014). 

No Reino Unido, a lei de regulação da mídia visa as atividades de jornais e 

revistas. É importante destacar que, no Reino Unido, a televisão nasce pública, sem a 

lógica comercial do lucro. A lei foi criada após um escândalo midiático que apurou 

escutas ilegais feitas por tabloides. Em novembro de 2014, criou-se o Press Recognition 

Panel que supervisiona um órgão de autorregulamentação e tem o poder de aplicar 

multas de até um milhão de libras, além de impor direitos de respostas a jornais, revistas 

e sites noticiosos (BBC online, 2014). 

Na Argentina, a chamada Lei dos Meios foi aprovada em 2009 pelo governo de 

Cristina Kirchner. Mas, o maior conglomerado de comunicação argentino, Grupo 

Clarín, embargou judicialmente a lei até 2013, quando ela efetivamente começa a 

vigorar. A lei define regras para emissoras de televisão e rádio a fim de regular os 

serviços de comunicação e desenvolver formas de desconcentrar a mídia argentina e 

“baratear, democratizar e universalizar” a comunicação. A lei fixa o limite de licenças e 

área de atuação do setor por cada pessoa que assuma um investimento (BBC online, 

2014). 

 

Análises 

Para a realização das análises, utilizou-se o método da análise de conteúdo. No 

que tange à metodologia, foi utilizada especificamente a análise de conteúdo sob a luz 

de Bardin. Ela define essa forma de análise como um bom instrumento de indução. 

Por outras palavras, a análise de conteúdo constitui um bom 

instrumento de indução para se investigarem as causas (variáveis inferidas) a 

partir dos efeitos (variáveis de inferência ou indicadores; referências no 

texto), embora o inverso, predizer os efeitos a partir de factores conhecidos, 

ainda esteja ao alcance das nossas capacidades. (BARDIN, 1977, p.137) 

 

A partir disso, discorre-se uma análise anual da temática.  

 

Intercom  

Fundada em 1977, a Intercom (Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares 

da Comunicação) é uma instituição sem fins lucrativos cujo objetivo é estimular a troca 

de conhecimento entre pesquisadores e profissionais da área. Por meio de simpósios, 
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encontros e congressos, proporciona aos acadêmicos, nos diversos níveis de graduação, 

oportunidade de apresentação de seus trabalhos de pesquisa e de intercâmbio de ideias e 

conhecimento. O principal evento realizado pela Intercom é o Congresso Brasileiro de 

Ciências da Comunicação. Ele acontece de forma anual desde a sua criação; além do 

evento em âmbito nacional, o encontro também é realizado nas cinco regiões do país. O 

foco desse trabalho de pesquisa são as edições anuais do congresso. A produção 

científica da sociedade é disponibilizada no site próprio.  

 

Análises de 2010 

Foram encontrados 3 artigos no ano de 2010 com a temática da regulação da 

mídia, todos na Divisão Temática 8 - Estudos Interdisciplinares. 1 artigo no Grupo de 

Pesquisa Políticas e Estratégias de Comunicação e 2 no Grupo de Pesquisa Economia 

Política da Informação, Comunicação e Cultura.  

O artigo “O lobby da Rede Globo pela auto-regulação: influência política e 

estratégias de marketização durante o Governo Lula” faz a analise de um conjunto de 

intervenções políticas que tem colaborado para assegurar a hegemonia da Rede Globo 

ao longo dos anos e, nos dias de hoje, contribuem significativamente para engessar as 

políticas de comunicação no Brasil. Realiza, também, um mapeamento das principais 

forças políticas que ocuparam ou, ainda ocupam, cargos estratégicos na área da 

comunicação durante o Governo Lula. Discute a auto-regulamentação da Rede Globo de 

Televisão (MENEZES, 2010). 

O artigo “O Reflexo da (des)regulamentação no Conteúdo Local e na Gestão das 

TVs Educativas” versa sobre as diferenças existentes entre as nove emissoras de 

Televisão Educativas localizadas em Santa Catarina e o cumprimento da regulação que 

rege as TVs educativas. As peculiaridades não apontam para a pluralidade da 

programação, mas evidenciam que o conteúdo veiculado e a forma como são 

administradas as emissoras acabam explicitando as relações das emissoras com grupos 

políticos, religiosos e mercadológicos (LOPES, 2010). 

O trabalho “Considerações Sobre o Princípio da Complementaridade dos Sistemas 

Privado, Público e Estatal de Radiodifusão” discorre sobre o princípio da 

complementaridade entre os sistemas privado, público e estatal de radiodifusão presente 

no caput Art.223 da Constituição Federal. Discute as diferenças entre os sistemas e 

propõe duas possíveis classificações para o sistema de comunicação a partir da análise 
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feita entre a regulamentação da comunicação, da educação e da saúde (CARVALHO, 

2010), 

 

Análises de 2011 

Foram encontrados 4 artigos com a temática da regulação da mídia. 1 artigo se 

encontram na Divisão Temática 8 - Estudos Interdisciplinares no Grupo de Pesquisa 

Políticas e Estratégias de Comunicação. 2 artigos se encontram na Divisão Temática 7 – 

Comunicação, Espaço e Cidadania, desses um artigo se encontra no Grupo de Pesquisa 

Geografias da comunicação e outro no Grupo de Pesquisa América Latina, Mídia, 

Culturas e Tecnologias Digitais. E, 1 artigo se encontra no Intercom Júnior (voltado 

para alunos da graduação) na Divisão Temática Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação (MOREIRA, 2011).  

 O artigo “A multiprogramação tratada nos portais do Ministério das 

Comunicações e no Ministério da Cultura” realiza um levantamento, em julho de 2011, 

sobre o tema multiprogramação nos portais do Governo Federal, e a pesquisa busca 

identificar como os ministérios da Cultura, Comunicações, Educação e o Portal da Casa 

Civil apresentam e vêm discutindo o assunto na internet. A partir dos resultados obtidos, 

a análise foi baseada nos referencias: discussão, TV Cultura, regulação e citação, sendo 

selecionados 25 links dos portais dos ministérios das Comunicações e da Cultura 

(CARDOSO, 2011). 

O trabalho “Classificação Indicativa Pontilhada na Esfera Pública” trata da 

emergência do debate sobre Classificação Indicativa, ligada à discussão de democracia e 

mídia. Com uma investigação bibliográfica e documental (regulamentação), analisa, 

ainda, o processo de Classificação Indicativa que estabelece a faixa etária adequada para 

as obras audiovisuais que serão exibidas na TV. Articulou-se a esse processo o conceito 

de esfera pública habermasiana (OLIVEIRA, 2011). 

O artigo “Geografias do público e do privado na configuração de um marco legal 

para as comunicações” versa sobre o aumento entre 2010 e 2011 do debate e da 

expectativa em torno do estabelecimento de marcos legais que se traduzam em uma 

política para as comunicações no Brasil e faz um apanhado sobre outras questões. 

“Redes Sociais e Comunicação Política: O caso do vereador Danilo Funke” 

disserta sobre o episódio do vereador da cidade de Macaé Danilo Funke que expôs uma 

votação aberta da Câmara. Em seu perfil oficial no microblog twitter, através da 

ferramenta twitcam, transmitiu em tempo real sessões públicas da Câmara de 
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Vereadores da cidade. Analisa essas ações de comunicação que geraram um processo de 

cassação por uso indevido da imagem dos demais parlamentares macaenses. O fato foi 

assunto em veículos da grande mídia nacional e motivo de muita repercussão no próprio 

microblog, em outros legislativos e no congresso nacional (SOUZA, 2011). 

 

Análises de 2012 

Foram encontrados 2 artigos com a temática da regulação da mídia. 1 na Divisão 

Temática 8 – Estudos Interdisciplinares no Grupo de Pesquisa Políticas e Estratégias da 

Comunicação. E, 1 artigo na Divisão Temática Comunicação, Espaço e Cidadania do 

Intercom Júnior (voltado para alunos da graduação). 

O artigo “As Novas Abordagens Regulatórias Para a Comunicação: Uma 

Comparação Entre a Ley de Medios Argentina e o Plano Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH-3)” 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. Destacou-se em que sentido essas novas 

propostas representam um avanço quando trata-se 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 (FRANÇA e LUCENA, 2012).   

O trabalho “EBC e Conselho Curador: Os Embates Enfrentados Para 

Consolidação Do Campo Público” procura problematizar os embates e desafios da 

Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para se consolidar dentro do chamado “campo 

público” da radiodifusão. A partir da discussão do desenvolvimento da radiodifusão no 

país e do seu tratamento regulatório, aponta-se o momento atual do debate de políticas 

de comunicação e a questão do fortalecimento da radiodifusão pública por meio da Lei 

11.652/08 e da criação da EBC (BURITI e CARVALHO, 2012). 

 

Análises de 2013 

Foram encontrados 3 artigos com a temática da regulação da mídia. Foram 

desconsiderados trabalhos que versam sobre regulação jurídica ou sobre regulação 

específica da internet, por não ser esse o foco desse trabalho de pesquisa. 1 artigo se 

encontra na Divisão Temática 7 – Comunicação, Espaço e Cidadania no Grupo de 

Pesquisa Comunicação para a Cidadania. 1 artigo se encontra na Divisão Temática 8 – 

Estudos Interdisciplinares no Grupo de Pesquisa Políticas e Estratégias de 
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Comunicação. E, 1 artigo se encontra na Divisão Temática Comunicação, Espaço e 

Cidadania do Intercom Júnior (voltado para alunos da graduação).  

O artigo “A centralidade do sistema público de TVs para a implantação do marco 

regulatório da comunicação” aborda o recente crescimento do sistema público de 

televisão, impulsionado pela criação da Empresa Brasil de Comunicação, com ênfase 

nas historicamente denominadas televisões “educativas”. Destaca demandas sociais e 

políticas pela democratização da comunicação, revisita postulações históricas das TVs 

públicas e relaciona atributos e características desse setor potencialmente favoráveis à 

implementação preliminar do marco regulatório da comunicação (OSÓRIO, 2013). 

O trabalho “Conglomerados de Mídia: Análise Comparativa entre Estados Unidos 

e Brasil” visa analisar os impactos sociais decorrentes da concentração empresarial no 

setor midiático no Brasil e nos Estados Unidos. Em especial, os possíveis problemas 

relacionados às dimensões sociais, econômicas, políticas e jurídicas; dando destaque à 

regra jurídica que proíbe expressamente os monopólios e oligopólios relacionados aos 

meios de comunicação (PALMA BERALDO e NAPOLITANO, 2013). 

O artigo “O Direito à Informação: Democracia e Cidadania na Comunicação” 

discute o direito à informação como um direito humano e numa perspectiva da 

democratização da comunicação para o exercício da cidadania. A sociedade que tem 

acesso aos meios de comunicação, não só do ponto de vista da recepção, mas 

produzindo informação e conteúdo, é uma sociedade que exerce com maior plenitude os 

seus direitos e a cidadania; segundo os autores (RADDATZ, 2013). 

 

Análises de 2014 

Foram encontrados 3 artigos com a temática da regulação da mídia. Foram 

desconsiderados trabalhos que versam sobre a regulação cultural por não ser esse o foco 

do trabalho de pesquisa. 2 dos artigos encontrados estão na Divisão Temática 8 – 

Estudos Interdisciplinares no Grupo de Pesquisa Políticas e Estratégias de 

Comunicação. 1 artigo se encontra na Divisão Temática 8 – Estudo Interdisciplinares  

no Grupo de Pesquisa Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura.  

O trabalho “Apontamentos para a Discussão sobre a Regionalização da Produção 

de TV no Brasil” apresenta o projeto inicial de uma pesquisa sobre as políticas de 

regionalização da produção de TV no Brasil. A partir da Economia Política da 

Comunicação, discute conceitos da regulação de mídia no país (PASSOS, 2014). 
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O trabalho “Reflexões sobre a TV aberta brasileira e a importância de um novo 

marco regulatório das comunicações” diante das discussões recentes acerca da 

necessidade de um novo marco regulatório para as comunicações, o artigo objetiva 

discutir o tema com base no capítulo da Comunicação existente na Constituição de 1988 

(DEMARCHI, 2014). 

O artigo “Da indústria cultural às organizações midiáticas no Brasil: uma história 

dos oligopólios contra a pluralidade e a regulação” refaz o caminho da comunicação no 

país, desde o rádio na Era Vargas até o domínio hegemônico do grupo Globo. O 

resultado é que, embora na última década, haja discussões envolvendo a regulação das 

mídias, os conglomerados usam seu poder de formação de opinião para divulgar como 

sinônimo de censura às medidas nesta área (TRISTÃO e SANGLARD, 2014). 

 

Análises de 2015 

Foram encontrados 2 artigos com a temática da regulação da mídia. 1 dos artigos 

encontrados estão na Divisão Temática 8 – Estudos Interdisciplinares no Grupo de 

Pesquisa Políticas e Estratégias de Comunicação. E, 1 artigo se encontra na Divisão 

Temática 8 – Estudo Interdisciplinares  no Grupo de Pesquisa Economia Política da 

Informação, Comunicação e Cultura.  

O trabalho “Quando a Mídia Fala de Si: a Disputa Para a Visibilidade de 

Posicionamento Sobre a Regulamentação da Comunicação no Brasil” discorre sobre a 

regulamentação da mídia no Brasil, que é pauta de discussão no campo da comunicação 

há longo tempo. Posicionam-se sobre o assunto os grupos favoráveis à busca por uma 

democratização da comunicação no país; os representantes das grandes empresas de 

mídia, contrários a qualquer alteração ao status quo hoje existentes; e o Governo 

Federal, o qual comprometeu-se em tratar do assunto neste segundo mandato. Em 

estudo exploratório, numa pesquisa na internet sobre a temática, o artigo identifica 

algumas estratégias comunicacionais adotadas pelos atores sociais envolvidos, na busca 

da visibilidade midiática (PEREIRA e FOSSÁ, 2015). 

O artigo “Obstáculos para a regulação da comunicação no Brasil” versa sobre uma 

análise crítica desenvolvida a partir da economia política da comunicação, sobre as 

dificuldades encontradas no Brasil para regular a Comunicação Social Eletrônica. A 

pesquisa bibliográfica e documental parte de um resgate histórico de algumas questões 

pertinentes para analisar a deficiência e as dificuldades do campo regulatório da 
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comunicação no Brasil e relacionar com determinados conceitos teóricos do campo da 

comunicação (FIGUEIREDO, 2015) 

 

Análises de 2016 

Foram encontrados 2 artigos com a temática da regulação da mídia. Foram 

desconsiderados trabalhos que versam sobre a regulação específica da internet, sobre a 

regulação da comunicação social em Portugal, sobre a regulamentação da profissão de 

jornalista, regulação específica da comunicação comunitária e trabalhos que não são da 

Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom), mas se 

encontram nos anais, por não ser esse o foco do trabalho de pesquisa. 1 dos artigos 

encontrados está na Divisão Temática 8 – Estudos Interdisciplinares no Grupo de 

Pesquisa Políticas e Estratégias de Comunicação. E, 1 artigo se encontra na Divisão 

Temática 8 – Estudo Interdisciplinares  no Grupo de Pesquisa Economia Política da 

Informação, Comunicação e Cultura.  

O trabalho “A legislação da TV aberta no Brasil: regulação e democratização” 

trata do cenário de convergência tecnológica com o Código Brasileiro de 

Telecomunicações (CBT) de 1962 que segue como o principal instrumento regulador do 

setor de radiodifusão no país. Com base no levantamento dos documentos legais que 

tratam da TV aberta e tendo como referencial teórico a Economia Política da 

Comunicação (EPC), o artigo se propõe a discutir a necessidade de atualização 

regulatória e da implementação de políticas para a área. (DEMARCHI, 2016) 

O artigo “Os brutos também assistem TV breves reflexões sobre a regulação da 

mídia e seu debate midiático” trata de questões diversas que são postas na agenda do 

debate, como a questão da regulação ser realmente necessária, se é uma forma de 

censura camuflada e se a restrição de vozes plurais e complementares na produção e na 

difusão da informação limita o acesso qualitativo do consumidor (ZAPANI, 2016). 

 

Considerações Finais 

Foram encontrados 19 artigos que tratam da temática da regulação da 

comunicação. Desses, 13 artigos se encontram na Divisão Temática 8 – Estudos 

Interdisciplinares, 3 estão na Divisão Temática 7 – Comunicação, Espaço e Cidadania e 

3 estão no Intercom Júnior.  
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Dos 13 artigos da Divisão Temática 8 – Estudos Interdisciplinares, 8 se encontram 

no Grupo de Pesquisa Políticas e Estratégias de Comunicação. E, 5 artigos estão no 

Grupo de Pesquisa Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura.  

Dos 3 artigos da Divisão Temática 7 – Comunicação, Espaço e Cidadania, 1 se 

encontra no Grupo de Pesquisa Geografias da Comunicação, 1 artigo está no Grupo de 

Pesquisa América Latina, Mídia, Culturas e Tecnologias Digitais e 1 no Grupo de 

Pesquisa Comunicação para a cidadania. 

Dos artigos analisados, 3 estão presentes no Intercom Júnior, destinado a alunos 

da graduação. 

Pode-se ressaltar, sobre a presença da temática da regulação da mídia nos 

congressos nacionais da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação, que a maior participação é na Divisão Temática 8 - Estudos 

Interdisciplinares e, com mais ênfase no Grupo de Pesquisa Políticas e Estratégias da 

Comunicação.  

Na participação anual, destaca-se o ano de 2011, com 4 artigos publicados na 

temática. No gráfico abaixo estão expressos as porcentagens de participação anual. 

 

Gráfico 1: Porcentagem de participação da temática regulação da mídia em cada ano analisado. 

Considerando-se o âmbito do congresso pesquisado e o número de trabalhos que 

comumente são apresentados nos mesmos, pode-se afirmar que a regulação da mídia 

ainda tem pouca participação nos trabalhos acadêmicos. Percebeu-se, ainda, pouca 

diversificação nas temáticas abordadas; inclusive com repetição de autores. 

Espera-se que este trabalho, além de traçar o panorama da situação do tema da 

regulação da mídia também contribua para a ideia de novas temáticas e conceitos 

empregados. 

  

 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 13 

REFERÊNCIAS 

 

BANDEIRA, Luiza; CARMO, Márcia; CORRÊA, Alessandra;  JARDIM, Cláudia. BBC online. 

Como funciona a regulação de mídia em outros países? Disponível em < 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/12/141128_midia_paises_lab>. Acesso em 

10/07/2017. 

 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 1977. 

 

BRASIL. Constituição de 1946. Lei número 2.083 de 12 de novembro de 1953. Estabelece a 

liberdade de imprensa. Diário Oficial da República do Brasil. Disponível em < 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L2083.htm>. Acesso em 07/07/2017. 

 

BRASIL. Constituição de 1967. Lei número 5.250 de 9 de fevereiro de 1967. Regula a 

liberdade de manifestação do pensamento e de informação. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5250.htm>.  Acesso em 07/07/2017. 

 

BRASIL. Constituição de 1988. Capítulo V – Da comunicação social (artigos 220 à 224). 

Disponível em < http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/constfed.nsf/16adba33b2e5149 

e032568f60071600f/867c0b7d461bdcb50325656200704c11?OpenDocument>. Acesso em 

08/07/2017. 

 

BRASIL. Decreto Número 4.743, de 31 de outubro de 1923. Aprova a liberdade de imprensa. 

Coletânea de Legislação. Disponível em < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-

1929/decreto-4743-31-outubro-1923-567758-publicacaooriginal-91090-pl.html>. Acesso em 

07/07/2017. 

 

BURITI, Pedro Leonardo Alonso; CARVALHO, Juliano Maurício de. EBC e conselho 

curador: os embates enfrentados para a consolidação do campo público. Anais do XXXV 

Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Disponível em < 
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2012/resumos/R7-1807-1.pdf>. Acesso em 

08/07/2017. 

 

CARDOSO, Vivianne Lindsay. A multiprogramação tratada nos portais do Ministério das 

Comunicações e no Ministério da Cultura. Anais do XXXIV Congresso Brasileiro de 

Ciências da Comunicação. Disponível em < 
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2011/resumos/R6-1239-1.pdf >. Acesso em 

07/07/2017. 

 

CARVALHO, Mariana Martins de. Considerações Sobre o Princípio da Complementaridade 

dos Sistemas Privado, Público e Estatal de Radiodifusão. Anais do XXXIII Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação. Disponível em < 
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2010/resumos/R5-3272-1.pdf >. Acesso em 

06/07/2017. 

 

CYSNE, Diogo. Constituição de 1988. Infoescola. Disponível em < 

http://www.infoescola.com/direito/constituicao-de-1988/>. Acesso em 08/07/2017. 

 

DEMARCHI, Carlos Henrique. A legislação da TV aberta no Brasil: regulação e 

democratização. Anais do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

Disponível em < http://portalintercom.org.br/anais/nacional2016/resumos/R11-0375-1.pdf >. 

Acesso em 10/07/2017. 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 14 

DEMARCHI, Carlos Henrique. Reflexões sobre a TV aberta brasileira e a importância de 

um novo marco regulatório das comunicações. Anais do XXXVII Congresso Brasileiro de 

Ciências da Comunicação. Disponível em < 

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2014/resumos/R9-0415-1.pdf>. Acesso em 

10/07/2017. 

 

ESTADO DE SÃO PAULO. STF derruba Lei de Imprensa. Disponível em < 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,stf-derruba-lei-de-imprensa,363661>. Acesso em 

07/07/2017. 

 

FIGUEIREDO, Tatiana Salviano de. Obstáculos para a regulação da mídia no Brasil. Anais 

do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Disponível em < 

http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/resumos/R10-2704-1.pdf>. Acesso em 

10/07/2017. 

 

FRANÇA, Luana Araújo de; LUCENA, Aline. As Novas Abordagens Regulatórias Para a 

Comunicação: Uma Comparação Entre a Ley de Medios Argentina e o Plano Nacional de 

Direitos Humanos (PNDH-3). Anais do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação. Disponível em < 
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2012/expocom/resumos/R7-1656-1.pdf >. Acesso 

em 09/07/2017. 

 

LIMA, Venício. Governo erra ao não propor marco regulatório da mídia. 2011. Entrevista 

ao Portal Vermelho. Disponível em: < http://www.vermelho.org.br/mg/noticia.php?id_noticia= 

163595&id_secao=6>; acesso em: 06/07/2017. 

 

LOPES, Ivonete da Silva. O Reflexo da (des)regulamentação no Conteúdo Local e na 

Gestão das TVs Educativas. Anais do XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação. Disponível em < http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2010/resumos/R5-

3097-1.pdf >. Acesso em 06/07/2017. 

 

MENEZES, Eduardo Silveira de. O lobby da Rede Globo pela auto-regulação: influência 

política e estratégias de marketização durante o Governo Lula. Anais do XXXIII Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação. Disponível em < 
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2010/resumos/R5-2562-1.pdf >. Acesso em 

06/07/2017. 

 

MOREIRA, Sonia Virgínia. Geografias do público e do privado na configuração de um 

marco legal para as comunicações. Anais do XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação. Disponível em < http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2011/resumos/R6-

0804-1.pdf >. Acesso em 08/07/2017. 

 

OLIVEIRA, Thiago Menezes de. Classificação indicativa pontilhada na esfera pública. 

Anais do XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Disponível em < 
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2011/resumos/R6-2644-1.pdf >. Acesso em 

06/07/2017. 

 

OSÓRIO, Pedro Luiz S. A centralidade do sistema público de TVs para a implantação do 

marco regulatório da comunicação. Anais do XXXVI Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação. Disponível em < http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2013/resumos/R8-

0680-1.pdf >. Acesso em 09/07/2017. 

 

PALMA BERALDO, Paulo Eduardo; NAPOLITANO, Carlo José. Conglomerados de Mídia: 

Análise Comparativa entre Estados Unidos e Brasil. Anais do XXXVI Congresso Brasileiro de 

Ciências da Comunicação. Disponível em < 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 15 

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2013/resumos/R8-1124-1.pdf>. Acesso em 

09/07/2017. 

 

PASSOS, Gésio Tássio da Silva. Apontamentos para a Discussão sobre a Regionalização da 

Produção de TV no Brasil. Anais do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação. Disponível em < http://www.intercom.org.br/sis/2014/resumos/R9-2368-1.pdf>. 

Acesso em 10/07/2017. 

 

PEREIRA, Fabiana da Costa; FOSSÁ, Maria Ivete Trevisan. Quando a mídia fala de si: a 

disputa para a visibilidade de posicionamento sobre a regulamentação da comunicação no 

Brasil. Anais do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Disponível em < 

http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/ resumos/R10-2399-1.pdf>. Acesso em 

10/07/2017. 

 

RADDATZ, Vera Lucia Spacil. O direito à informação: democracia e cidadania na 

comunicação. Anais do XXXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Disponível 

em < http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2013/resumos/R8-0168-1.pdf>. Acesso em 

09/07/2017. 

 

SOUZA, Marcel Silvano da Silva. Redes sociais e comunicação política: o caso do vereador 

Danilo Funke. Anais do XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Disponível 

em <http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2011/resumos/R6-2764-1.pdf>. Acesso em 

06/07/2017. 

 

TRISTÃO, Marise Baesso; SANGLARD, Fernanda Nalon. Da indústria cultural às 

organizações midiáticas no Brasil: uma história dos oligopólios contra a pluralidade e a 

regulação. Anais do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Disponível em 

< http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2014/resumos/R9-2337-1.pdf>. Acesso em 

10/07/2017. 

 

ZAPANI, André Kron Marques. Os brutos também assistem TV breves reflexões sobre a 

regulação da mídia e seu debate midiático. Anais do XXXIX Congresso Brasileiro de 

Ciências da Comunicação. Disponível em 

<http://portalintercom.org.br/anais/nacional2016/resumos/R11-0393-1.pdf>. Acesso em 

10/07/2017. 


