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Resumo
Neste  texto,  busca-se  compreender  a  difusão  de  sentidos  sobre  democratização  da
comunicação nas disputas por uma regulação democrática da comunicação no território
argentino,  no  marco  da  aprovação  e  efetivação  da  Lei  de  Serviços  de  Comunicação
Audiovisual de 2009. Para tanto, o texto mobiliza o entendimento da existência de duas
dimensões  do  espaço  geográfico:  a  tecnosfera,  esfera  da  materialidade  e  dos  objetos
técnicos;  e  a  psicosfera,  que  corresponde ao  reino  das  ideias,  crenças  e  sentidos  em
circulação  no território.  A partir  dessa  proposta,  do  geógrafo Milton  Santos,  o  texto
tensiona o entendimento da constituição dessa “outra psicosfera” com sentidos contra-
hegemônicos da comunicação no território argentino.

Palavras-chave:  psicosfera,  democratização  da  comunicação,  Argentina,  Geografia,
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Na Argentina, a aprovação de uma Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual

em 2009 – que ficou conhecida, equivocamente, como “Lei de Meios” – trouxe para o

centro do debate público a agenda da democratização da comunicação e as disputas em

torno da organização, do controle e do acesso à comunicação no território argentino. 

Para analisar  as  transformações  na organização da comunicação a  partir  do

território usado, é vital recuperar a compreensão do espaço geográfico como um campo

permanente de conflitos e de disputas de projetos da sociedade (ISNARD, 1978, 1982). Se,

de um lado, a monopolização da informação configura-se enquanto tendência e projeto

dominante na globalização neoliberal, atendendo aos interesses dos agentes econômicos

hegemônicos, há um conjunto de resistências, de clamores por outras possibilidades de

1 Trabalho  apresentado  no  GP  Geografias  da  Comunicação  do  XVII  Encontro  dos  Grupos  de  Pesquisa  em
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comunicação – que, no território argentino, conseguiram compor um importante campo

de forças políticas com incidência na organização do território.

O enfrentamento à monopolização dos meios de comunicação – ou, conforme

Milton Santos  (2000), à violência da informação3 – e a consequente reorganização da

comunicação  no  território  não  se  refere  apenas  a  constituir  um  novo  conjunto  de

materialidades. À dimensão dos objetos técnicos ou fabricados do espaço, associa-se uma

dimensão  –  não  necessariamente  coincidente  –  de  imaginários,  sentidos,  emoções  e

valores.  Chamamos  a  primeira,  com  Santos  (2006),  de  tecnosfera;  e  a  segunda,  de

psicosfera. Para este autor, a psicosfera diz respeito ao reino das ideias, crenças, paixões e

lugar  da  produção  de  um  sentido  (SANTOS,  2006,  p.  256),  enquanto  a  tecnosfera

compreende o conjunto de objetos  técnicos,  resultado da artificialização crescente do

espaço (SANTOS, 2008, p. 30).

Os usos do território se fazem conjuntamente na tecnosfera e na psicosfera, que

são  indissociáveis,  complementares  e  os  dois  pilares  da  racionalidade  fundadora  da

globalização  (PEREIRA,  2007,  p.  48).  Para  Kahil  (2010,  p.  477),  a  esfera  dos  objetos

técnicos não tem valor ou significado em si. Como tanto a tecnosfera quanto a psicosfera

são frutos do artifício, são subordinadas aos que impõem as mudanças (SANTOS, 2008, p.

30). Ainda que não seja o objeto específico deste texto,  é importante ressaltar que as

políticas de comunicação na Argentina no marco da Lei de Serviços de Comunicação

Audiovisual  (n.  26.522/2009)  englobaram  transformações  significativas  na  tecnosfera,

com políticas  de  acesso  aos  objetos  técnicos  necessários  à  produção  audiovisual  nas

diferentes  regiões  do  país,  difusão  da  rede  de  Televisão  Digital  Aberta,  uma política

satelital estatal e outras ações.

Por vezes, a difusão de uma psicosfera antecede a transformação da tecnosfera.

A psicosfera difundida na globalização, segundo Ribeiro  (1991, p. 48), “produz a busca

social da técnica e a adequação comportamental à interação moderna entre tecnologia e

valores sociais”. Os sentidos em circulação na psicosfera estão associados ao espírito de

uma época, segundo Kahil (2010, p. 477). Daí a importância da difusão de discursos e

valores  que sustentassem e acompanhassem o processo de globalização neoliberal  na

América Latina –  como visto  em Tozi  (2005,  p.  75–82) no caso das  privatizações  no

3 Para Milton Santos (2000, p. 38), uma característica central do atual período é a violência da informação — já que a
informação, embora cada vez mais essencial à vida social e econômica, tem seu comando centralizado em poucos
agentes,  sobretudo  grandes  empresas  globais.  Esses  agentes  possuem imenso  poder  de  produzir  e  fazer  circular
discursos e sentidos de acordo com seus interesses.
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território brasileiro.  E,  também, da produção de uma outra psicosfera4 para e  com a

ascensão dos movimentos antineoliberais nos territórios latino-americanos. 

Segundo Moraes  (2011), um dos desafios centrais para o pensamento contra-

hegemônico é alargar a compreensão pública sobre a necessidade de se transformarem,

gradual e permanentemente, as relações sociais de poder. Para este autor,

a pluralização da  comunicação depende,  entre outros  requisitos,  do  convencimento

social  sobre  a  necessidade  de  espaços  mais  livres  de  informação  e  opinião  e,

principalmente,  de  políticas  públicas  que  promovam  a  diversificação  de  fontes

emissoras e a multiplicação dos pontos de vista. (MORAES, 2011, p. 49)

A mídia exerce um papel fundamental na difusão dos sentidos, na produção da

psicosfera e na realização efetiva dos eventos no território. Nora (1976, p. 181–182) fala

de uma  produção do acontecimento pelos agentes produtores de informação e de um

monopólio da história por parte dos meios de comunicação de massa. Para ele, no atual

período  histórico,  os  acontecimentos  só  marcam sua  presença  por  intermédio  desses

meios de comunicação – a mídia é a condição de sua existência. Discutindo a televisão

na era da comunicação global, Gurevitch  (apud IANNI, 1999, p. 16) também notava a

emergência da mídia como um participante ativo nos eventos que ela empenhadamente

“cobre”.  Portanto,  há  um  grande  desafio  quando  se  pretende  fazer  circular  sentidos

contrários aos interesses dos monopólios da informação na psicosfera.

Para avançar nessa análise, o texto está dividido em três partes: (1) em primeiro

lugar,  discute a difusão de sentidos contra-hegemônicos sobre a comunicação; (2)  em

seguida, analisa as disputas de sentidos na psicosfera a partir do caso da aprovação e

efetivação das políticas do marco da Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual; e (3),

por fim, apresenta uma das estratégias usadas para difusão de uma outra psicosfera no

território argentino, baseada no direito à comunicação: o programa Futebol Para Todos.

A difusão de sentidos contra-hegemônicos: comunicação como um direito

O combate aos monopólios midiáticos não é novo. Segundo Mattelart (2001, p.

202),  os  primeiros  sinais  de  uma  reflexão  crítica  consequente  sobre  a  ordem  de

representação do mundo oriunda do centro do sistema capitalista vieram da América

Latina. De um lado, crescia a percepção de que, “quase cinco séculos depois da chegada

dos europeus ao continente os povos dos países latino-americanos pouco intercambiam

4O sentido original do termo psicosfera remonta ao conjunto de sentidos e valores subordinados aos que impõem as
mudanças,  aos  agentes  hegemônicos,  no  contexto  de  uma  leitura  crítica  da  globalização  (SANTOS,  2000,  2006).
Discute-se, neste trabalho, a produção de uma “outra” psicosfera, a partir das disputas de sentidos dos projetos contra-
hegemônicos de comunicação aqui investigados.
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em matéria de informação, de cultura” (PIERNES, 1990). De outro, criticava-se o domínio

da indústria cultural dos países capitalistas centrais na América Latina – em obras como

o clássico de Dorfman e Mattelart (2010).

Assim, entre as décadas de 1960 e 1980, ganhou força um questionamento, a

partir de países latino-americanos e outras nações do “sul global”, sobre sua dependência

em relação às agências de notícias dos países capitalistas centrais. Esse questionamento

foi  um  dos  temas  centrais  da  Unesco  na  época  (MATTELART,  2002).  Esses  então

chamados “países não-alinhados”, um grupo de países subdesenvolvidos, consideravam

que havia se instalado uma estrutura de poder transnacional centralizada nas grandes

agências  por  meio  da  qual  os  países  centrais  perpetuavam sua  influência  mundial  e

impunham seus valores e aspirações (PÁZ REBOLLO, 1999, p. 124). Sendo assim, os “não-

alinhados”  passaram  a  clamar  por  uma  Nova  Ordem  Mundial  da  Informação  e  da

Comunicação (NOMIC ou NWICO, na sigla original em inglês). No âmbito da Unesco,

esse debate teve como principal resultado o “Relatório MacBride”, que buscava apresentar

o poder desequilibrado das agências de notícias dos países centrais e sugerir ações para

quebrar os monopólios da informação (MACBRIDE, 1980, p. 253–272). Entre essas ações,

previu-se  políticas  públicas  de  regulação  da  comunicação,  ainda  que  em  sugestões

generalistas (MATTELART, 2001).

Esse debate na Unesco mobilizou a indústria de comunicação estadunidense,

que  o  considerava  um  “perigoso  precedente  para  a  sobrevivência  da  liberdade  de

imprensa”  e,  sobretudo,  uma  ameaça  ao  princípio  do  “livre  fluxo  de  informações”

(MATTELART, 2001,  p.  213),  em uma concepção liberal  de liberdade de imprensa.  O

descontentamento  levou  os  Estados  Unidos  de  Ronald  Reagan  e  o  Reino  Unido  de

Margaret Thatcher a se retirarem da Unesco, em 1985. O discurso norte-americano era de

contrapor sua defesa de um “livre fluxo de informações” como oposição a um suposto

“controle  governamental  sobre  a  mídia”  –  mas  Roach  (1987) demonstra  como  essa

narrativa  era  contraditória  e,  na  realidade,  montada  para  a  defesa  dos  interesses

econômicos das grandes corporações midiáticas.

Cabe,  assim,  compreender  os  principais  fundamentos  da  narrativa  difundida

sobre  o  livre  fluxo  de  informações,  pois  ela  ainda  representa  o  discurso  dos  meios

hegemônicos em contraposição à agenda de democratização da mídia. Essa narrativa, de

matriz liberal, parte de um entendimento da “liberdade” como um direito pré-político e

inscrito  exclusivamente  na  esfera  privada  (AMORIM,  2009).  Esta  “liberdade”  seria
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concebida  como  liberdade  “negativa”  –  isto  é,  o  que  garantiria  a  liberdade  seria  a

ausência de interferência na ação individual (ou na ação da empresa). No mesmo sentido,

o Estado torna-se adversário da “liberdade” e qualquer forma de regulação – interferência

– no setor é tratada uma forma de censura (LIMA, 2010). Para Charras e outros autores

(2012), essa concepção “empresarista” de imprensa tem como características principais: (1)

a redução da liberdade de imprensa à “liberdade de empresa”; (2) o empresário como o

único titular do poder de informar e como quem mantém a relação com o poder político-

administrativo;  (3)  a empresa informativa aceita  a  lógica do lucro,  assimilando-se ao

restante das atividades comerciais; e (4) a informação se transforma em mercadoria, e o

público em consumidor.

Essa “liberdade” não serve à expressão da maioria da população, mas apenas à

atuação sem interferências das corporações midiáticas.  Por isso,  em contraposição,  os

movimentos que lutam contra a monopolização da comunicação constroem sua narrativa

a partir da necessidade de garantir liberdade de expressão para todos.  Nessa concepção

de  liberdade,  de  matriz  republicana  (AMORIM,  2009;  LIMA,  2010) e  embasada  na

perspectiva dos direitos humanos, surgem exigências concretas para a adoção de regras

jurídicas e políticas públicas com o objetivo de fomentar a pluralidade e diversidade de

vozes  (LORETI;  LOZANO,  2014,  p.  47).  Conforme  Loreti  e  Lozano  (2014,  p.  53),  a

insuficiência  da perspectiva “negativa” de liberdade fica clara quando a expressão de

opiniões se dá em contextos de escassez, quando a proteção à autonomia de quem toma a

voz pública se torna insuficiente perante a prevalência de certos discursos sobre outros

agentes silenciados. A ameaça à liberdade de expressão, então, já não é só a censura

rígida, mas também a exclusão. Por isso a defesa é de um reconhecimento ao direito à

comunicação para todos, que só pode se expressar a partir da criação de condições para

que todos tenham voz e para que não haja o monopólio da palavra.

As disputas por uma regulação democrática da comunicação no território argentino

Após 1983, com o fim da ditadura na Argentina,  quatro processos principais

modelaram a organização da comunicação em seu território: o fim da censura direta e

prévia;  a  convergência  tecnológica  (audiovisual,  informática  e  telecomunicações);  a

concentração de propriedade das empresas em poucos e grandes grupos; e a centralização

geográfica  da  produção  de  conteúdos  (BECERRA,  2010).  Esses  dois  últimos,  por

contrariarem a comunicação democrática e o direito à comunicação, tornaram-se alvos

das mobilizações e disputas por uma outra comunicação, que foram sendo construídas
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desde então por um amplo conjunto de organizações da sociedade civil e de movimentos

sociais. Todavia, a barreira do alcance dessa contra-narrativa – ou, poderíamos dizer, de

uma outra psicosfera – sempre foi  um desafio grande,  já que a mídia  monopolizada

interdita esse debate e limita a circulação desses discursos.

As lutas sociais contrárias à monopolização da comunicação não estão isoladas,

mas compõem um conjunto de lutas democráticas fortalecidas a partir do enfrentamento

às  ditaduras  e,  após  a  década  de  1990,  da  resistência  contra  o  neoliberalismo  no

continente. Não se trata, portanto, de um processo exclusivo do território argentino – é

importante compreender, na presente análise, a América Latina como uma totalidade.

As últimas décadas marcaram disputas de projetos de comunicação no território

argentino.  Em relação  à  possibilidade  de  regulação  democrática  da  comunicação,  há

agentes  e  narrativas  em  disputa:  as  grandes  empresas  clamando  por  sua  liberdade

irrestrita de atuação e de concentração – apoiadas por outros agentes do pensamento

liberal – em contraposição aos diversos movimentos sociais  e entidades da sociedade

defendendo a necessidade de uma regulação democrática da comunicação, ampliando a

diversidade e a pluralidade das vozes em circulação. Esses sentidos são difundidos com

suporte de um conjunto de materialidades – uma parte da tecnosfera sendo usufruída

com  outras  finalidades,  como  as  rádios  comunitárias,  a  imprensa  independente  e

alternativa e as instituições da sociedade civil.

Após o desaparecimento das ditaduras na América Latina e o período neoliberal

e  privatizante  que  dominou  a  década  de  1990,  o  continente  entrou  no  século  XXI

protagonizando  uma  “virada”  à  esquerda,  por  meio  das  vitórias  eleitorais  de  Hugo

Chávez (Venezuela, em 1998, 2000, 2006 e 2013), Luís Inácio Lula da Silva (Brasil, em 2002

e 2006), Evo Morales (Bolívia, em 2005 e 2009), Rafael Correa (Equador, em 2007 e 2013),

Daniel Ortega (Nicarágua, em 2006 e 2011)  (SERRANO, 2011, p. 85) – e, na Argentina,

Néstor Kirchner e Cristina Fernández de Kirchner (em 2003 e 2007,  respectivamente).

Essa “guinada” a governos de esquerda ou centro-esquerda é resultado de um processo

político mais amplo de resistência antineoliberal  e acompanha um  novo conjunto de

possibilidades para os territórios latino-americanos – podendo ser compreendida como

um  evento  geográfico  (SANTOS,  2006) na  América  Latina.  Vários  desses  governos

anunciaram sua intenção de modificar o  status quo das indústrias de comunicação e

cultura:  notavelmente,  trata-se  de  políticas  que  pretendem  alterar  o  regime  de
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propriedade, os modos de financiamento e as possibilidades de acesso a elas por parte de

diferentes atores sociais (BECERRA, 2014, p. 67).

A luta por um novo marco regulatório para as comunicações na Argentina foi

construída desde a década de 1980 por um grande conjunto de movimentos sociais e

entidades da sociedade civil. Todavia, os principais avanços ocorreram durante a década

de 2000, quando a formação de uma ampla coalizão de agentes fortaleceu a pauta, incidiu

na  produção  de  uma  outra  psicosfera  –  que  nos  arriscaríamos  a  denominar  como

psicosfera de suporte a essas transformações, no sentido da viabilização das condições

para a formulação de uma nova política de comunicação argentina. A chamada “Coalizão

por uma Radiodifusão Democrática”  (CRD) reuniu:  centrais  sindicais  e federações  de

sindicatos  de imprensa;  organizações  de direitos  humanos;  universidades;  associações

profissionais,  movimentos  socioterritoriais;  associações  de  rádios  comunitárias,

universitárias, cooperativas, de fronteira e indígenas; intelectuais nacionais e estrangeiros

vinculados  à  comunicação;  e  funcionários  do  setor  que  atuavam no  Executivo  e  no

Congresso (SEGURA, 2011, p. 97). Segundo Segura (2011, p. 84), a coalizão foi a aliança

mais ampla conformada em torno da agenda da democratização das comunicações.

As  propostas  consolidadas  da  CRD  foram  apresentadas  em  2004,  como  “21

Pontos para uma Nova Lei de Radiodifusão para a Democracia”. A partir de então, o

movimento implantou uma ampla agenda de atividades para introduzir a discussão no

debate público.

Os  princípios  defendidos  por  essa  coalizão  foram oportunamente  assumidos

pelo governo de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015),  a partir  de uma relação

conflituosa com os principais conglomerados de comunicação do país. O aparecimento

desse conflito se deu a partir da chamada “crise do campo”, em março de 2008. Na ocasião

dessa  crise,  a  grande  mídia,  especificamente  o  grupo  Clarín,  passaram a  fazer  uma

oposição  sistemática  ao  governo,  apoiando  os  discursos  ruralistas.  Segundo  Piccone

(2015, p. 14), o monopólio midiático teria exibido nesses tempos sua manipulação mais

descarada da opinião pública. 

No mês  seguinte  ao  início  da  crise,  o  governo recebeu a  Coalizão  por  uma

Radiodifusão Democrática e iniciou um conjunto de reuniões para a mudança da lei de

radiodifusão (PICCONE, 2015, p. 15). Assim, a partir do conflito do campo foram criadas

as condições para que o governo assumisse a agenda da Coalizão por uma Radiodifusão
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Democrática e elaborasse, em diálogo com os movimentos, um projeto de lei baseado nos

21 pontos defendidos pela CRD.

“Fútbol para Todos”: tática de difusão do debate sobre os danos dos monopólios

Uma estratégia central para difundir esse debate e fazer circular a crítica aos

monopólios midiáticos foi ligada à transmissão de futebol pela televisão. As corporações

midiáticas detinham a exclusividade da transmissão das partidas de futebol. Como os

direitos  de  transmissão  são  um  dos  principais  meios  de  financiamento  dos  grandes

clubes, essas empresas passavam a ter grande poder sobre a organização do esporte e

restringiam a exibição das partidas para expandir seu lucro. Em meio ao debate sobre

uma nova regulação democrática da comunicação, surgiu uma iniciativa do governo de

Cristina Fernández chamada Fútbol para Todos. Segundo o idealizador dessa iniciativa,

Gabriel  Mariotto,  o  monopólio  midiático  com  controle  das  transmissões  de  futebol

gerava  situações  como  agrupamentos  de  pessoas  em  frente  a  televisores  de

estabelecimentos comerciais e jogos que, mesmo na televisão a cabo, ao terem início,

tinham as câmeras voltadas à arquibancada5,  para incentivar a compra da partida na

modalidade pay per view (MARIOTTO, 2016)6. O governo federal utilizou essa situação

da transmissão futebolística como forma de sensibilizar a população sobre os danos da

monopolização e as possibilidades de democratização da comunicação.

O programa Fútbol para Todos se origina com a Decisão Administrativa 221 de

2009,  e  tinha  entre  os  objetivos  implantar  um modelo  que  permitisse  que  o  futebol

televisionado chegasse à população gratuitamente pela televisão aberta  (ARGENTINA,

2009). A partir de um acordo do governo federal com a Associação de Futebol Argentina

(AFA), rompeu-se o contrato7 desta com a empresa TyC/Clarín (que detinha os direitos

de  transmissão  desde  1985)  e  houve  uma estatização  das  transmissões  televisivas  de

futebol.  Segundo  Servetti  (2013),  o  programa  pretendeu  democratizar  o  acesso  à

transmissão televisiva dos torneios de futebol da primeira divisão, outorgando, para isso,

a esse esporte o caráter de “interesse público”. Um avanço significativo foi acabar com o

5Como narra Sel (2013, p. 147), “sólo mostraba a tribuna y no las jugadas, por lo tanto la televisión funcionaba como
una radio donde el relator transmitía lo que pasaba pero que no se podía ver sino una imagen fija fuera del juego”.
6Entrevista realizada pelo autor com Gabriel Mariotto, no Centro Cultural Padre Mujica (Banfield) em 19 de fevereiro
de  2016.  Gabriel  Mariotto  é  jornalista,  professor  universitário  e  político.  Foi  indicado  pelo  governo  de  Cristina
Fernández de Kirchner para estar a frente das instituições de regulação de comunicação na transição entre o modelo
normativo da década de 1980 (Comfer) e da nova Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual (AFSCA) e atuar para a
aprovação da nova lei. Posteriormente, foi vice-governador da província de Buenos Aires (2011-2015).
7Alabarces e Duek  (2010) alertam que “la AFA ha demostrado que puede rescindir de un día al otro un contrato y
aliarse con agentes impensados. Eso puede volver a ocurrir. Porque, a fin de cuentas, público o privado, codificado o
abierto y “para todos” o “para pocos”, el fútbol no deja nunca de ser un gran negocio”.
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“fosso” entre os que podiam assistir ao futebol pela televisão porque pagavam um serviço

extra e aqueles que não podiam assinar um serviço de televisão a cabo e, menos ainda,

pagar uma taxa especial para ver as partidas (SERVETTI, 2013). O programa não implica

só a possibilidade de assistir gratuitamente aos jogos de futebol, mas contribuiu, também,

para  promover  a  programação  da  televisão  pública  e  elevar  sua  audiência  global

(NATANSON, 2010, p. 64). O Fútbol para Todos permitiu, ainda, mudar a relação entre as

operadoras de TV a cabo e as pequenas e médias empresas e cooperativas do setor, que

puderam transmitir jogos e diversificar seus serviços (SEL, 2013, p. 147–148).

Talvez o principal avanço do Fútbol para Todos tenha sido sua participação na

produção da psicosfera de suporte para a transformação da comunicação na Argentina e

para  a  sensibilização  da  situação  de  monopolização  da  informação.  Mariotto  (2016)

afirma que o Fútbol para Todos conseguiu levar o debate da academia e das organizações

sociais, que demandavam uma nova lei de comunicação, para o cotidiano da maioria da

população.  Mesmo  muitos  críticos  do  kirchnerismo,  como  Vásquez  e  Cayón  (2014)8,

afirmam  que  pouquíssimos  negam  como  é  positivo  que  o  esporte  preferido  dos

argentinos chegue ao vivo, diretamente e de forma gratuita a todos os televisores do país.

Segundo  Lara  (2013,  p.  141),  o  programa deu  ao  governo mais  legitimidade

social,  pois  afetou  um negócio  importante  do  Clarín  e  ainda  garantiu  o  acesso  dos

cidadãos a um conteúdo relevante para a tradição cultural argentina. Conforme relato do

pesquisador Damián Loreti (apud LARA, 2013), Mariotto – que atuava em defesa de uma

nova  lei  de  comunicação  que  acabasse  com os  monopólios  há  tempos  –  assumiu  o

Comitê Federal de Radiodifusão em julho de 2008, mas já antes de assumir, teria dito a

Loreti: “vamos fazer a lei”. O programa  Fútbol para Todos foi um elemento central na

circulação  dessas  narrativas  e  na  produção  de  uma  psicosfera  de  suporte  para  a

aprovação da nova Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual.

Para a aprovação da lei, foram realizados diversos fóruns, com participação de

cerca de dez  mil  pessoas,  que realizaram 1200 aportes  à  proposta  de lei  apresentada

(BUSSO, 2011, p. 31). A partir dos debates públicos e do  Fútbol para Todos, ganharam

força campanhas do governo e da sociedade em crítica à monopolização da comunicação

e em defesa da regulação democrática dos meios, ao mesmo tempo em que os principais

grupos de mídia do país faziam ampla campanha contrária. 

8A obra faz diversas críticas ao Fútbol Para Todos. Entre elas, destaca-se o que os autores consideram ser um “uso
político” do programa, além das propagandas (elaboradas pelo governo) veiculadas ao longo da programação e da
quantidade de recursos públicos investidos.
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Como afirma Jensen  (apud BLAUSTEIN; DAICICH, 2011) havia a intenção de

que os meios tivessem que tocar nesse debate. Para ele, a primeira vitória “cultural” da

Coalizão pela Radiodifusão Democrática foi colocar na agenda dos meios o debate sobre

a lei de serviços de comunicação audiovisual – ainda que essas empresas seguissem a

chamando de “lei da mordaça” ou “ley de medios K”.

Figura 1. Peça do Grupo Clarín (Meios → Medos). A peça diz: “Se um governo ocupa os meios para seu lado, se convertem em outra
coisa. Se uma lei é contra alguém, no fim das contas é contra todos” (trad. livre, fonte: documentário “La Cocina”)

A militância  a favor  e  contra a  derrocada do decreto-lei  de radiodifusão da

ditadura e pela democratização da comunicação se deu nas ruas, em fóruns, nas rádios e

praças  (PICCONE,  2015).  A  lei  foi  aprovada  e  sancionada  em 2009,  sob  as  intensas

críticas dos conglomerados midiáticos.  Nos quatro anos seguintes,  o tema seguiu em

disputa,  a  partir  de  uma judicialização  do  caso.  O enfrentamento  no Judiciário  para

afirmar sua constitucionalidade e  o  acompanhamento de sua aplicação nos seis  anos

seguintes  também  trouxeram  o  tema  ao  centro  do  debate  público.  Um  dos  casos

emblemáticos foi a campanha realizada em torno do dia 7 de dezembro, chamado de 7D,

como conta Martins (2013):

“Monopolios o nación”, aponta categoricamente o impresso afixado no muro; “Clarín
miente”, denuncia a pichação feita no alto de um dos muitos prédios novecentistas da

capital argentina. As distintas formas de manifestação assinalavam a chegada do “7D”,

ou 7 de dezembro, dia estabelecido pela Suprema Corte do país, em maio de 2012, como

prazo para que as empresas de comunicação apresentassem planos de adequação à

nova legislação que regulamenta os serviços audiovisuais naquele país […]. A própria

campanha em torno do 7D foi lançada durante intervalos de partidas de futebol.

As inserções  de propagandas  políticas  em favor  da nova Lei  de Serviços de

Comunicação Audiovisual e contrárias ao monopólio e ao Clarín marcaram o programa

Fútbol Para Todos.  Nas palavras de Vásquez e Cayón (2014), enquanto o Clarín lançava

propagandas chamadas “Quem Mente” e seus empregados se manifestavam por outras

fontes, o governo respondia por meio das transmissões de futebol. Segundo estes autores,

“um trabalho do setor privado assegura que foram emitidas seis  horas e vinte e um
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minutos e trinta e nove segundos de publicidade referente ao 7 de Dezembro (7D) e a

possível aplicação do artigo de desinvestimento da Lei de Meios” (VÁSQUEZ; CAYÓN,

2014). 

A grande mobilização do 7D demonstra a centralidade dos questionamentos aos

monopólios  e  das  ações  de  propaganda  para  expandir  o  alcance  do  debate  sobre  a

temática  e  produzir  uma  outra  psicosfera  para  a  concretização  da  defesa  da  Lei  de

Serviços de Comunicação Audiovisual. Conforme Postolski (2013, p. 113), a mobilização e

participação  social  em  relação  ao  projeto  propiciou  um  claro  contraste  com  a

caracterização  do  discurso  vitimizado  dos  principais  meios  de  comunicação.  A

radicalidade da discussão permitiu que a problemática comunicacional se transformasse

em um tema de debate público e cotidiano (POSTOLSKI, 2013).

Como  afirma  Arroyo  (2015),  “precisamos  pensar  em  termos  de  transição

histórica estimulando projetos que não sirvam unicamente de resistência aos embates do

neoliberalismo, onipresente, mas que, de forma simultânea, proponham caminhos para a

construção de territórios organizados de forma mais justa, soberana e solidária”. Nesse

sentido, a autora afirma que é necessário buscar a construção de consensos ativos, que

dependem “da existência de condições técnicas e políticas que permitam a visibilidade de

propostas correspondentes a diversas formas de produzir, de expressar-se, de relacionar-

se, de viver”. As políticas de comunicação argentinas baseadas no marco da regulação

democrática de 2009 apontavam nesse sentido.

Mesmo que muitas dessas ações tenham sido terminadas ou desconfiguradas no

governo  neoliberal,  do  presidente  Mauricio  Macri,  iniciado  em  dezembro  de  2015

(BECERRA, 2016),  é  importante perceber  que a  circulação dos  discursos  contrários  à

monopolização da comunicação e as transformações da psicosfera preexistente a partir

da  ampliação  do  debate  público  sobre  o  tema  já  representam  uma  importante

reorganização  do  território  e  de  seus  usos  e  apontam  para  um  novo  conjunto  de

possibilidades no que se refere às dinâmicas da comunicação no espaço argentino.
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