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Resumo 

Esta é à segunda edição do Caderno de Conjuntura do Laboratório de Políticas 
de Comunicação da Universidade de Brasília (LaPCom/UnB), em parceria com a 
União Latina de Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura – Seção 
Brasil (ULEPICC-Brasil). A ideia dos cadernos surgiu ainda em 2020, quando, no início 
da pandemia de Covid-19, o LaPCom passou a utilizar as populares lives – o meio mais 
viável naquele momento – para re alizar análises de conjuntura do Brasil e, mais 
especificamente, das políticas de comunicação no país. A iniciativa tinha como objetivo 
acompanhar as discussões que vinham sendo feitas, compartilhar análises e seguir 
incidindo no debate público, como é característico deste Laboratório. A Ulepicc-Brasil 
não hesitou em abraçar o projeto e, desde o início, tem sido parceira de primeira hora do 
LaPCom. 

A partir da realização das lives e diante da consciência de que vivemos um 
momento de exceção, vimos também a necessidade de documentar as análises e 
produzir memória, de forma constante e sistemática. Entende- mos que, no exercício do 
compartilhamento de ideias, na reflexão sobre a conjuntura e na incidência na realidade, 
criamos pontes importantes entre academia e sociedade, que precisam existir para que a 
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ciência não perca o lastro e a materialidade e, portanto, é que estes Cadernos sigam 
criando memória e base para reflexão acadêmica e social.

Cabe ainda destacar, que o Brasil atravessa um momento turbulento. Além de 
enfrentarmos o avanço do neoliberalismo e todos os seus reflexos de desmonte nas 
políticas sociais, tivemos também que lidar com o avanço do conservadorismo alinhado 
à extrema-direita e o negacionismo a serviço da extrema ignorância. O saldo tem sido o 
aprofundamento de uma crise mundial, que no Brasil tem tido contornos e números de 
guerra. Buscamos de alguma forma refletir também sobre os impactos da conjuntura 
politica geral, na conjuntura das comunicações.

Nesta edição, a partir do tema "Desinformação, crise democrática e políticas de 
comunicação e cultura". Os textos trazem análises sobre a conjuntura das comunicações 
no ano de 2021. Assim, ao longo de dez artigos, pesquisadores discutem temas como o 
Projeto de Lei das Fake News, tendências regulatórias da Inteligência Artificial, 
questões relacionadas ao leilão do 5G, ameaças institucionais à Ancine, proteção de 
dados pessoais, ataques à comunicação pública e a EBC, regulação de streaming e 
proteção de dados pessoais.. O objetivo é que a publicação possa servir para fomentar 
debates a respeito dos temas abordados.

Palavras-chave 
1. Política de comunicação. 2. Desinformação. 3. Comunicação pública. 
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