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RESUMO 
 
A relação comunicação e democracia, assim como os meios de 
comunicação, é uma importante pauta de discussão nas 
sociedades contemporâneas. Diante disso, faz-se um resgate 
de algumas conceituações da categoria democracia, partindo 
do filósofo Rousseau, considerado pai da democracia, junto 
com duas perspectivas distintas, uma liberal e uma popular. 
Apresenta-se a constituição e a importância do direito à 
comunicação para a democracia e o entrave para a sua 
efetividade. Por fim, aborda-se a importância do direito à 
comunicação e da comunicação na constituição da 
democracia. 
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ABSTRACT 
 
The relationship communication and democracy, as well as the 
media, is an important agenda for discussion in contemporary 
societies. Therefore, it is a rescue of some concepts of 
democracy category, starting from the philosopher Rousseau, 
considered the father of democracy, along with two different 
perspectives, a liberal and a popular. Shows the constitution 
and the importance of the right to communication for democracy 
and the obstacle to its effectiveness. Finally, discusses the 
importance of the right to communication and communication in 
the constitution of democracy. 
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1 INTRODUÇÃO 

O artigo tem como principal objetivo levantar alguns pontos para discussão sobre a 

relação democracia e comunicação na contemporaneidade. Assim apresentamos algumas 

definições da categoria democracia, alvo de inúmeras interpretações no decorrer do 

desenvolvimento histórico. Para posterior apresentação do direito à comunicação, a forma 

da sua constituição e entraves para sua concretização. Além disso, fazemos uma breve 

discussão sobre a relação democracia e comunicação e conseqüentemente apontamos 

algumas problemáticas dessa relação. E conclui-se que é necessária para a constituição de 

uma sociedade democrática, uma comunicação democrática que efetive o direito à 

comunicação a partir de outra definição de comunicação. Para fazer essa breve reflexão, 

utilizou-se o suporte da pesquisa bibliográfica. 

2 A DEMOCRACIA  

A relação democracia e comunicação é uma questão de intensas discussões, a qual 

não dispensa o papel dos meios de comunicação e sua centralidade nas sociedades 

contemporâneas. A democracia, uma categoria bastante discutida por vários pensadores, de 

clássicos até contemporâneos, no sentido geral, permaneceu com seu significado descritivo 

sem modificações durante séculos apesar dos usos e interpretações. As possibilidades de 
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compreensão da democracia se apresentam sob diversas perspectivas, existindo muitos 

posicionamentos, constituindo um arcabouço teórico que abrange desde a representação 

democrática dos antigos até a concepção moderna de democracia. O conceito democrático 

tem sido reformulado em todas as épocas.  

Da democracia antiga até a moderna, as distinções são marcantes, mas um dos 

principais pontos realçados é a titularidade do poder. Dessa maneira, as possibilidades de 

compreensão da democracia moderna podem ser fundamentadas na concepção liberal, na 

concepção social-democrata e na concepção popular. A concepção de democracia 

apresenta-se de forma heterogênea. Assim, a conceituação da democracia pode ir além das 

teorias minimalistas, as quais a reduzem as regras do jogo, até as que evoluem para um 

processo revolucionário, a qual a democracia só se realiza na revolução. 

Um expoente clássico do compromisso democrático é Rousseau (2002). O conceito 

de democracia rousseuniana diverge do modelo atual, o burguês, contudo, tem o mesmo 

raciocínio lógico que orienta a construção dessa forma de governo, a saber: a democracia 

somente conseguirá soerguer determinada sociedade se esta estiver disposta a abrir mão 

da disputa de interesses individualistas e construir diretrizes voltadas ao todo, sem a 

necessidade de fazer com que alguns sejam penalizados ou massacrados pela vontade de 

outros.  

Para Rousseau (2002, p. 13): “A concepção rousseauniana do direito político é, 

portanto, essencialmente democrática, na medida em que faz depender toda autoridade e 

toda soberania de sua vinculação com o povo em sua totalidade. Além disso, a soberania é 

inalienável e indivisível.” 

A soberania nada mais é que o exercício da vontade popular, e, portanto, não pode 

ser transferida e nem dividida, pois, a vontade popular é geral ou não. Ainda nessa linha, do 

exercício da vontade do povo, Rousseau ratifica a distinção das formas de governo pela 

quantidade de membros.  

O soberano pode confiar o governo a todo o povo, ou à maior parte dele, de modo 
que haja mais cidadãos magistrados que cidadãos simples particulares. Essa forma 
de governo se chama democracia. Ou pode restringir o governo nas mãos de um 
número pequeno, de modo que haja mais simples cidadãos que magistrados, forma 
que tem o nome de Aristocracia. Ou pode ao fim concentrar todo o governo em um 
único magistrado, que aos outros todos outorga o poder; terceira forma e mais 
comum, chamada monarquia, ou governo real. (ROUSSEUAU, 2002, p. 70) 

O poder legitimado pela soberania da vontade popular é uma característica da 

democracia moderna burguesa, e na concepção rousseauniana a vontade geral é a regra 

fundamental do contrato social da vida em sociedade. 

No contrato social, direitos civis, como a liberdade e a igualdade são assegurados, 

pois nele se afirma que o homem é sujeito de todos direitos, portanto, fonte e norma de lei. 

(ROUSSEAU, 2002). Pelo contrato social, o homem perde a liberdade natural ganhando a 
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liberdade civil, baseada em regras e normas, e a propriedade de tudo o que possui. Na vida 

social, o homem pode desenvolver suas capacidades. 

Rousseau (2002) inaugura a partir do seu modelo abstrato, com as recusas das 

liberdades individuais, o raciocínio democrático ao conceber uma sociedade igualitária 

legislada pela soberania popular, que garantirá a dignidade moral de todos. A sobrevivência 

da vontade geral do grupo é sem dúvida uma das bases da democracia moderna. Por esse 

modelo abstrato e idealista, a democracia rousseauniana foi criticada, por não contemplar 

condições materiais de possibilidade de realização. (COUTINHO, 2011) 

Para Bobbio (1986) a democracia é moderna, representativa, liberal e procedimental, 

apesar das críticas e limitações, o teórico a considerava o melhor sistema de governo para 

as sociedades pluralistas contemporâneas. A democracia, como parâmetro da história do 

pensamento político, não pode ser compreendida sem estar relacionada a outros elementos 

do sistema. Para tanto, questões sobre o Estado, o poder e o governo são essenciais nas 

relações da conjuntura social e são permeadas pela democracia. 

O método bobbiano de estudo da categoria democracia se materializa a partir da 

polarização de grandes dicotomias. A democracia está marcada por uma visão dualista do 

mundo político, atravessada por dicotomias como a questão do público/privado, da 

democracia direta/representativa, do liberalismo/democracia, da democracia 

substancial/formal, da democracia/autocracia, da democracia antiga/moderna.  

Diante da argumentação por meio de dicotomias, a definição mínima de democracia 

é: “por regime democrático entende-se primariamente um conjunto de regras de 

procedimentos para a formação de decisões coletivas, em que está prevista e facilitada a 

participação mais ampla possível dos interessados.” (BOBBIO, 1986. p. 12) 

E a condição para essa democracia é o poder exercido por todo o povo, ou pelo 

maior número, ou por muitos, além de,  

No entanto, mesmo para uma definição mínima de democracia, como é a que aceito, 
não bastam nem atribuição a um elevado número de cidadãos do direito de 
participar direta ou indiretamente da tomada de decisões coletivas, nem a existência 
de regras de procedimento como a da maioria (ou, no limite, da unanimidade). É 
indispensável uma terceira condição: é preciso que aqueles que são chamados a 
decidir ou a eleger os que deverão decidir sejam colocados diante de alternativas 
reais e postos em condições de poder escolher entre uma e outra. (BOBBIO, 1986, 
p. 20) 

Então, percebemos que podemos enumerar alguns princípios essenciais à 

democracia bobbiana: 1)sufrágio igual e universal, que dará oportunidade de muitos 

decidirem, 2) direitos civis que garantam a livre expressão de opinião e organização de 

correntes de opinião, associação, reunião entre outros, 3) decisões tomadas por uma 

maioria numérica, e 4) garantias dos direitos das minorias contra os abusos da maioria. 
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Dessa forma, a concepção democrática delineada é individualista, sua constituição 

pressupõe a existência de direitos individuais que são protegidos por leis e pelo estado, com 

respeito à liberdade e a validade do mérito na vida pública ou privada. 

Já outro autor que faz reflexões sobre a democracia, próximo da concepção 

bobbiana, é Alain Touraine, que acrescenta à idéia democrática procedimental liberal a 

questão do movimento. Para além do conjunto de normas e procedimentos, a democracia é 

caracterizada por outros elementos imprescindíveis, como a representatividade e a 

cidadania. Touraine (1996, p. 24) destaca: “A democracia não é somente um conjunto de 

garantias institucionais, ou seja, uma liberdade negativa. É a luta de sujeitos, impregnados 

de sua cultura e liberdade, contra a lógica dominadora dos sistemas.” E o que isso quer 

dizer sobre a democracia? 

A perspectiva touraineana de democracia não percebe a democracia apenas como 

um procedimento formal, como por exemplo, as eleições de governantes ou representantes, 

por si só não expressam o conteúdo democrático. O elemento de destaque da democracia 

aqui é mais social, à cidadania, como garantia de integração da sociedade. 

O que define a democracia não é portanto, somente um conjunto de garantias 
institucionais ou o reino da maioria, mas antes de tudo o respeito pelos projetos 
individuais e coletivos, que combinam a afirmação de uma liberdade pessoal com o 
direito de identificação com uma coletividade social, nacional ou religiosa particular. 
A democracia não se apoia somente nas leis, mas sobretudo em uma cultura 
política.(TOURAINE, 1996, p. 26) 

A democracia é caracterizada sob três dimensões: o respeito pelos direitos 

fundamentais, cidadania e representatividade dos dirigentes, além de apresentar um 

componente indissociável que são os movimentos sociais e culturais. A constituição 

democrática se faz através da interdependência dos elementos dessas dimensões, 

combinando liberdade com igualdade. 

Toda democracia comporta, assim, três mecanismos institucionais principais. O 
primeiro combina a referencia aos direitos fundamentais com a definição da 
cidadania. Tal é o papel dos instrumentos constitucionais da democracia. O segundo 
combina o respeito pelos direitos fundamentais como a representação dos 
interesses, o que é o objeto principal dos códigos jurídicos. O terceiro combina 
representação com cidadania, o que é a função principal das eleições parlamentares 
livres. Portanto, podemos falar de um sistema democrático cujos elementos 
constitucionais, legais e parlamentares colocam em ação os três princípios: limitação 
do Estado em nome dos direitos fundamentais, representatividade social dos atores 
políticos e cidadania. (TOURAINE, 1996, p. 103) 

 O respeito aos direitos fundamentais nas concepções democráticas como a de 

Bobbio e Touraine são indissociáveis na democracia burguesa. Para os dois teóricos, a 

limitação do poder Estado, com o reconhecimento dos direitos fundamentais, próprio de 

regimes liberais, é inseparável do conceito democrático. Duas categorias novas dentro do 

campo democrático liberal são apresentadas: a cidadania e a representatividade.  

Para que exista a representação dos interesses em sociedades complexas iguais a 

nossa, em face da pluralidade de atores, é necessária uma forte agregação das demandas 

provenientes desses indivíduos de setores bastante diferenciados da vida social. Espaços 
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de debates, canais de expressão, como veículos de comunicação, jornais, clubes, revistas, 

entre outros, são elementos que contribuem para a organização social, participação e 

escolhas políticas.  

Já numa reflexão diferente, do ponto de vista de classe, temos a concepção 

democrática popular. Dias (1987) cunha o termo democracia operária com características 

diferenciadas do campo da democracia burguesa ou democracia parlamentar2. 

A democracia popular dá seus passos dentro da democracia burguesa, e apresenta 

um aspecto revolucionário, ou seja, de mudanças estruturais de instituições. Numa 

democracia popular, há a liberdade das massas, não existe um parlamentarismo 

semelhante à democracia burguesa, existe um auto-governo das massas através dos 

próprios órgãos eletivos e órgãos administrativos criados por elas e com a sua participação. 

A democracia é participativa, e a luta de classes é parte desse processo. 

A democracia popular vem a ser a ditadura do proletariado. E se lá nas idéias de 

Rousseau (2002), a vontade geral está estabelecida como soberana, aqui, na democracia 

do ponto de vista de classe, a vontade geral está na classe do proletariado, responsável 

pela construção dessa democracia. 

A democracia seja a liberal-burguesa ou a popular, tem-se tornado valor universal, 

pois suas conceituações contribuem para a explicação do homem enquanto ser 

independentemente de suas determinações particulares, e também são capazes de explicar 

e de serem utilizadas em formações sociais distintas, como o capitalismo e o socialismo. 

Este último tem a democracia popular como forma de governo.  

Além disso, a universalidade da democracia é percebida pelas discussões sobre os 

seus conceitos, como os destacados aqui, e na própria luta travada na sociedade em busca 

dela.  

Coutinho (1984, p. 25) enfatiza:  

A pluralidade de sujeitos políticos, a autonomia dos movimentos de massa e dos 
organismos da sociedade civil em relação ao Estado, a liberdade de organização, a 
legitimação da hegemonia através da obtenção permanente do consenso 
majoritário: todas essas conquistas democráticas, tanto as que nasceram com a 
sociedade burguesa quanto as que resultam das lutas populares no interior do 
capitalismo, continuam a ter pleno valor numa sociedade socialista. 

Uma democracia popular consiste numa educação política constante, permeada de 

várias instituições, como comitês, ligando-se a outros membros sobre a direção de 

conselhos. O processo democrático popular prevê, conforme a visão do filósofo italiano 

Gramsci, a educação política e o esclarecimento das massas para elas se enxergarem 

como produtoras do processo, ou seja, uma educação a partir da experiência da classe 

trabalhadora. (DIAS, 1987) 

                                                           
2
 No texto, para uma uniformidade, faremos a opção pelo termo democracia popular. 
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Isso se traduz em novos institutos democráticos para além daqueles já existentes na 

democracia burguesa, mecanismos de representação direta das massas populares, como 

partidos, sindicatos, associações profissionais e mecanismos que possibilitem as massas se 

organizarem, constituindo sujeitos políticos coletivos, o que se torna viável a partir do 

processo educativo. 

O Estado burguês justifica o lucro capitalista e se consolida com a democracia 

burguesa, o Estado proletário justifica o fim da propriedade privada e se consolida com a 

democracia popular. São dois tipos distintos de democracia, nas quais a comunicação é um 

dos elementos centrais e fundamentais para a garantia dela. Qual a relação entre a 

democracia e a comunicação? Qual é o papel da comunicação para a democracia, seja 

burguesa ou popular? Como se configura essa relação? Quais os grandes entraves da 

comunicação na atualidade no cenário brasileiro? O que é o direito à comunicação? Os 

meios de comunicação podem, de fato, dar voz à pluralidade e à autenticidade dos 

interesses, vontades e posições sociais representados no corpo da sociedade civil? São 

questionamentos para a discussão. 

3 O DIREITO À COMUNICAÇÃO 

Numa reflexão baseada em Bobbio apud Guareschi (2013) existem várias gerações 

de direitos, da 1ª até a 4ª, sendo que o direito à comunicação estaria compreendido na 4ª 

geração. Os direitos de 1ª geração seriam os direitos civis, surgidos nos séculos XVII E 

XVIII, relativos às liberdades: pessoal, de pensamento, de religião, de reunião e econômica, 

todos com ênfase central na pessoa. Já a 2ª geração de direitos, surgida no século XIX, com 

a formação do Estado democrático representativo, seriam os direitos políticos, relativos à 

liberdade de associação em partidos, do direito ao voto e participação na vida política. 

Bobbio (1987, p. 153), na sua análise sobre a democracia representativa, destaca esses 

direitos: 

o principio da soberania do povo e o fenômeno da associação, O Estado 
representativo( o qual viera pouco a pouco se consolidando na Inglaterra e da 
Inglaterra difundindo-se, através do movimento constitucional dos primeiros 
decênios do século XIX, na maior parte dos Estados europeus) conhece um 
processo de democratização ao longo de duas linhas: o alargamento do direito do 
voto até o sufrágio universal masculino e feminino, e o desenvolvimento do 
associacionismo político até a formação dos partidos de massa e o reconhecimento 
de sua função pública. 

Nos séculos XIX e XX estariam compreendidos os direitos de 3ª geração, 

caracterizados por direitos sociais relativos à saúde, ao trabalho, à assistência, à educação, 

à segurança e a superação da miséria. Para Guareschi (2013), a comunicação como direito 

de 4ª geração, contemplaria a necessidade de participar de espaços políticos, e de criar 

espaços que respondam a necessidades das pessoas, ou seja, espaços que materializem 

no anseio e necessidade das pessoas dizerem sua palavra, expressarem sua opinião e 
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manifestarem seu pensamento. Tal fato implica em ser cidadão, exercer a participação 

através da garantia dos direitos fundamentais. 

O direito à comunicação, pertencente ao ser humano, significa dizer sua palavra, 

expressar sua opinião e manifestar seu pensamento. 

Uma sociedade, além dos aspectos materiais para sua subsistência, como por 

exemplo, alimentos, água, abrigo, segurança, necessita também de algo que a sustente e a 

reproduza socialmente. Esse algo é viabilizado pelas relações sociais, e a comunicação, 

junto com os seus meios, serve de suporte para a manutenção e transformação da 

sociedade. É a reprodução social que contribui para a reprodução material de determinado 

modo de produção social, no nosso caso, o capitalista. Sendo assim, a comunicação e seus 

meios ocupam lugar estratégico, enfim, são condutores, tem o papel de ligação. 

A comunicação é um bem social, que implica dimensões sociais, valorativas, 

simbólicas, um campo de crenças e valores, sendo que através desse campo pode-se 

influenciar e dominar as pessoas, ou seja, a comunicação é o canal privilegiado de 

transmissão das dimensões valorativas.  

De uma vez tida como direito, e como elemento imprescindível para a reprodução 

social, na formação social brasileira, a comunicação está ainda num rol de direitos negados 

o que deixa implícito a negação de outros direitos. (GUARESCHI, 2013). 

O direito à comunicação é constituído basicamente pela liberdade de expressão. O 

conceito mais usual na atualidade sobre liberdade de expressão é o que é constituído na 

liberdade do ser humano expressar publicamente, através de diferentes meios, suas 

opiniões, valores e crenças. (GUARESCHI, 2013). Além da sua constituição básica, a 

liberdade de opinião3 e a liberdade de informação e divulgação4 estão expressas no direito à 

comunicação. 

 No entanto, para Guareschi (2013), existe uma confusão proposital entre os 

conceitos de liberdade de expressão, elemento constitutivo do direito à comunicação, e 

liberdade de imprensa5, dois termos distintos. Isso acaba impedindo a regulamentação de 

uma comunicação democrática e o alcance efetivo do direito à comunicação.  

As divergências começam com a utilização dos termos indiscriminadamente. Uma 

vez, que somente os seres humanos são dotados de palavra, por que eles teriam liberdade 

                                                           
3
 Liberdade que o ser humano possui de pensar livremente, ter suas opiniões, suas convicções e 

aceitar determinados valores. (GUARESCHI, 2013) 
4
 É a liberdade que a pessoa tem o direito de buscar, receber e divulgar informação e opiniões 

livremente, ou seja, o direito de acesso e de circulação, a possibilidade das opiniões circularem de 
maneira igual. (GUARESCHI, 2013) 
5
 Guareschi (2013) faz uma recuperação histórica breve do significado do termo liberdade de 

imprensa, mais informações, consultar o texto “O Direito humano à comunicação: por uma 
democratização da mídia.” O termo origina-se da liberdade de imprimir: como a „imprensa‟ era o único 
modo de expressão através de um meio, proibindo-se a impressão, estava-se ao mesmo tempo 
proibindo a existência da imprensa.  
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de imprensa? Somos nós, humanos, quem temos a liberdade, somos nós que somos 

sujeitos de direitos e de deveres, que temos consciência, portanto, não podemos deslocar a 

liberdade de expressão das pessoas para os meios de comunicação. 

Contemplar o direito à comunicação é levar em conta o direito dos espectadores da 

TV, dos ouvintes das rádios, e dos leitores das mídias eletrônicas e não colocar como 

soberano desse direito os mediadores deles.  

 Documentos legais asseguram o direito à comunicação, como, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948, no seu artigo 19. É o primeiro documento 

internacional reconhecido na atualidade a destacar a liberdade de expressão no seu texto: 

Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o 
direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, 
sem consideração de fronteiras, informações e idéias por qualquer meio de 
expressão. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948) 

 No Brasil, a Constituição Federal de 1988, também contempla esse direito, no artigo 

220, o qual ainda está pendente de regulamentação. Na contrapartida, Guareschi (2013) 

aponta ameaças ao direito à comunicação: 1) a concentração da mídia (talvez a mais 

destrutiva); 2) o interesse pelo lucro; 3) a falta de democratização do conhecimento; 4) a 

exclusão digital e 5) a supressão dos direitos civis. E conclui que o direito à comunicação é 

contextualizado com outros direitos, ou seja, não se constitui sozinho. 

4 A DEMOCRACIA E A COMUNICAÇÃO 

 Como constitutiva do direito à comunicação, o princípio da liberdade de expressão 

permeia as diversas conceituações democráticas já citadas anteriormente, desde o da 

democracia grega, até o nosso modelo atual de democracia representativa, destacadas aqui 

nas reflexões de Bobbio (1987) e Touraine (1996). 

 O princípio está presente quando Rousseau (2002) caracteriza a democracia como 

exercício soberano da vontade popular, que é legitimado e passa a ser regra fundamental 

do contrato social. Faz-se presente, na democracia representativa, liberal e procedimental 

de Bobbio (1986), exemplificada como melhor governo para sociedades pluralistas como a 

nossa. Aqui, o conjunto de regras destacadas é necessário para a formação de decisões 

coletivas com previsão e facilitação da participação mais ampla dos interessados, isso 

garantido pelos direitos civis, como o direito ao voto.  

 A liberdade de expressão também permeia a democracia caracterizada para além 

das garantias institucionais, proposta por Touraine (1996). A cidadania, ou seja, o direito de 

participar da gestão da sociedade, e a representatividade, em decorrência da pluralidade de 

atores sociais, fomenta a criação de canais de representação a fim de garantir a liberdade 

de participação de mais vozes. Princípio presente também na democracia popular, onde a 

liberdade das massas, orientadas pelo auto-governo, colocam a participação das massas 

por meio de órgãos representativos, operacionalizados pela classe trabalhadora, como 

elemento fundamental do processo democrático popular. 
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 Nas conceituações de democracia, a liberdade de expressão, seja através da 

participação, ou da soberania, ou de outra denominação, perpassa todas elas. A liberdade 

de expressão se faz presente, conforme afirma Hossoé (2012, p. 35):  

Tal princípio permeia, mesmo que subjetivamente, as mais diversas versões 
conceituais da democracia, atuando como uma dos indicadores da experiência 
democrática em cada expressão material desse fenômeno. Portanto, um regime 
democrático no qual coexistam classe de cidadãos portadores da prerrogativa de se 
expressar e outros tantos despossuídos de tal atributo, seria conceitualmente 
marcado pela inconsistência de sua estrutura de poder, desequilibrada pela 
participação pretensamente desigual dos indivíduos que integram essa sociedade.  

 O texto da Constituição Federal de 1988(CF/88) caracteriza nosso estado 

democrático de direito com vários elementos das conceituações democráticas trazidas aqui, 

desde os princípios com fundamentos na soberania, na cidadania, na dignidade da pessoa 

humana, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e no pluralismo político, 

somando a perspectiva da representação, na qual o poder emana do povo, que o exerce por 

meio de representantes eleitos ou diretamente. (BRASIL, 2012) 

 Dessa maneira, a liberdade de expressão (expressa na CF/88) é uma condição 

necessária nas sociedades democráticas e determinante para a capacidade de participação 

dos indivíduos nos processos decisórios. E os meios de comunicação deveriam 

desempenhar um papel central neste processo, contribuindo para a tomada de decisões, 

estimulando a consciência crítica e oferecendo oportunidades de expressões plurais e 

locais.  

 Então, ao levar em consideração o direito à comunicação, e a sua constituição 

principal apontada aqui, permeada nas concepções de democracia, só podemos partir de 

outra definição de comunicação, distinta das concepções mecânicas e tradicionais 

difundidas nas teorias da comunicação que definem a comunicação apenas um processo de 

transmissão de mensagens de fontes para receptores através dos meios.  

Os modelos tradicionais do processo comunicativo indicam uma confusão entre 

informação e comunicação, considerando estudiosos como o boliviano Béltran (1981) e o 

brasileiro Freire (1983), a informação pode ser transferida por um ato unilateral enquanto a 

comunicação é um conceito diferente, amplia o processo de informação, tem natureza 

bilateral que implica numa interação, na busca de significados comuns.  

Uma comunicação que prioriza o processo de informação tende a ser uma expressão 

de uma comunicação vertical, ou seja, de cima para baixo, dominante, impositiva, enfim, não 

democrática.  

 Béltran (1981) traz a concepção da comunicação horizontal, oposta a vertical, que 

vai se alinhar com o fundamento do direito à comunicação.  

A natureza da comunicação horizontal para Béltran (1981, p. 30):  

La comunicación es el proceso de intercacción social democrática que se basa 
sobre el intercambio de simbolos por los cuales los seres humanos comparten 
voluntariamente sus experiências bajo condiciones de acceso libre e igualitario, 
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diálogo y participación. Todos tienem el derecho a comunicar-se com el fin de 
satisfacer sus necesidades de comunicación por médio del goce de los recursos de 
la comunicación.[...] El acceso es la precondición para la comunicación horizontal 
por cuanto sin oportunidades similares para todas las personas de recibir mensajes 
no puede, para comenzar, habe interacción social democrática.

6
 

Freire (1983) contribui também com uma definição de comunicação que se aproxima 

do direito à comunicação. Sua concepção de comunicação é baseada no diálogo, 

abordando a questão mais abrangente da comunicação humana e elaborando um conceito 

contemporâneo que propõe a participação e o diálogo através da comunicação: 

A comunicação, pelo contrário, implica numa reciprocidade que não pode ser 
rompida [...] Comunicar é comunicar-se em torno do significado significante. Desta 
forma, na comunicação, não há sujeitos passivos. Os sujeitos co-intencionados ao 
objeto de seu pensar se comunicam seu conteúdo. O que caracteriza a 
comunicação enquanto este comunicar comunicando-se, é que ela é diálogo, assim 
como diálogo é comunicativo [...] É então indispensável ao ato comunicativo, para 
que este seja eficiente, o acordo entre os sujeitos, reciprocamente comunicantes. 
(FREIRE,1983, p. 67).  

Para existir uma verdadeira comunicação, os interlocutores têm que participar do 

processo em relação de igualdade, de doação um ao outro, aproximando e contextualizando 

o compartilhamento de significados, por fim, realizando o diálogo a fim de libertar esses 

interlocutores presentes no processo comunicativo. Então, são definições de comunicação 

nesse sentido, que estão mais próximas do direito à comunicação, pois prevêem a liberdade 

de expressão, a participação, enfim, o diálogo. Além disso, podemos afirmar que elas 

também estão mais próximas do contexto de democracia popular e também de lutas por 

meios de comunicação alternativos. 

Dentro da abordagem democrática liberal, caracterizada pelo conjunto de regras e 

procedimentos, materializada na proteção dos direitos dos cidadãos, na segurança das 

liberdades igualitárias e no individualismo, a grande problemática da democracia e 

comunicação, seria o respeito ao papel dos meios de comunicação em relação aos direitos 

e às liberdades individuais e aos negócios públicos. Isso se traduz em, conforme Gomes e 

Maia (2008, p. 13) 

Esse papel se cumpre com a garantia dos direitos de expressão, com a 
consolidação da liberdade e da pluralidade de opiniões, com a função de vigilância 
constante e hostil contra os „governos invisíveis‟ e contra a tendência de uso 
patrimonialista do Estado, pelo constrangimento exercido sobre os poderes públicos 
para forçá-los à transparência e à prestação de contas, pela proteção do indivíduo, 
por meio da extensa visibilidade púbica mediada pelos meios de massa, contra os 
arbítrios privados e públicos, enfim, pela defesa intransigente das liberdades e da 
igualdade de todos no interior da comunidade política. 

 

                                                           
6
 Comunicação é o processo de interação social democrática com base na troca de símbolos pelos 

quais os seres humanos voluntariamente compartilham suas experiências sob livre e igual acesso, 

diálogo e participação. Todos tem o direito de comunicar-se com a satisfazer as suas necessidades 

de comunicação através da fruição dos recursos de comunicação. [...] O acesso é a pré-condição 

para a comunicação horizontal, porque se não há oportunidades semelhantes para todas as pessoas 

recebem mensagens não pode haver interação social democrática. 
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 Ainda dentro da abordagem liberal, para além da garantia das liberdades e direitos, a 

democracia se reveste de características republicanas ao contemplar a dimensão da 

cidadania (concepção touraineana). Nesse aspecto, os direitos igualitários e as 

oportunidades concretas de participação na gestão da sociedade destacam-se. Assim, uma 

outra problemática da relação na relação democracia e comunicação é o favorecimento ou 

criação de dificuldades à participação política pelos meios de comunicação de massa, além 

do espaço de comunicação social que deixa de ser público, para tornar-se, em sua maior 

parte, objeto de oligopólio. 

 A comunicação e os meios, considerando-se a dimensão cidadã, teriam o papel de 

formar linhas de interlocução, favorecer a participação, respeitar os direitos dos outros, entre 

outros, mas, observa-se que existe uma deficiência no processo de fornecimento de 

informações qualificadas a fim de facilitar a participação; e indução por meio de coberturas 

parciais que acabam levando a apatia, e fragmentação. 

5 CONCLUSÃO 

 Muitos aspectos são importantes para a discussão da relação democracia e 

comunicação nas sociedades modernas, principalmente quando os meios de comunicação e 

a comunicação exercem papel central, ou seja, são a ligação entre os indivíduos, 

funcionando como uma ágora moderna. Dentro desses aspectos, sem a pretensão de 

reduzir a discussão apenas a um elemento, que é o direito à comunicação, chamamos para 

a reflexão que uma sociedade democrática se faz como uma comunicação democrática que 

se pressupõe a garantia do direito à comunicação.  

 Se a comunicação junto com os meios de comunicação servem de suporte para a 

reprodução social, enfim, se apresentando como elementos estratégicos, sem dúvida, uma 

definição de outra comunicação, baseada no diálogo, que ofereça oportunidades de 

expressões plurais, que estimule a consciência crítica, é necessária para o conquista do 

direito à comunicação que vem acompanhado da conquista de outros direitos. 
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