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RESUMO

Este  trabalho  busca  identificar  o  conceito  de  dois  direitos  relacionados  à  comunicação 
social, o direito à informação e à comunicação, fazendo um histórico do desenvolvimento 
da  cidadania  em paralelo  ao desenvolvimento  do jornalismo e  as  mudanças  de  valores 
relacionadas  à  atividade.  Serão  identificadas  as  limitações  do  conceito  do  direito  a 
informação e uma explanação do direito à comunicação como um conceito necessário para 
a garantir alguma concreticidade ao direito à informação. 
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TEXTO DO TRABALHO

Cidadania e trajetória histórica do jornalismo.

O  jornalismo,  muito  antes dos  meio  de  comunicações  se  tornarem  os  grandes 

conglomerados  econômicos  que  são  hoje,  já  era  visto  como  uma  atividade  de  grande 

influência na sociedade e essa influência junto a população leitora já perturbava o poder 

vigente há bastante tempo.  Habermas (1984) identifica a busca de um fórum, em espaço 

público, para debates políticos no momento em que começam a haver – na Inglaterra ainda 

no  século  XVIII  –  conflitos  de  interesses  entre  uma geração  mais  velha  da  burguesia, 

assentada  no  mercado  e  ligada  às  operações  comerciais,  e  gerações  mais  novas  de 

empreendedores em busca do seu estabelecimento por meio da manufatura. 

A esfera pública, que nas formulações de Habermas nascem nos café e nos periódicos 

Semanários  e que tinha interesse principalmente na discussão literária,  passam a ganhar 

importância política. As disputas políticas passam também pela disputa da opinião pública 

dentro dessa esfera pública. Opositores ao governo passam a se valer da opinião pública 

como  ferramenta  de  pressão  política,  possibilitada  pelo  nascimento  de  um  jornalismo 

independente e capaz de crítica aberta contra o governo. Habermas apresenta como se dá 

esse processo:

1 Trabalho  apresentado no GP Políticas e  Estratégias  de Comunicação  do XII  Encontro dos Grupos de Pesquisa  em 
Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
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Institucionalizados,  tais  comentários e tais  críticas de medidas  da coroa e de 
deliberações do parlamento, modificam a natureza do poder público, chamado 
agora perante o fórum do público. Através disso, o poder torna-se 'público' em 
duplo sentido, O grau de desenvolvimento mede-se daí por diante pelo grau de 
discussão  entre  Estado  e  imprensa,  desenrolando-se  isso  ao longo de  todo o 
século (HABERMAS, 1984, p. 78-79)

O século XIX então será marcado por esses comentários políticos dos jornais. Esses 

comentários,  obviamente,  na  maioria  das  vezes  não  agradava  aos  governantes,  que 

respondiam muitas vezes com censura e perseguição a jornalistas. 

Esse empoderamento  assumido pela  opinião  pública  para comentar  e  criticar  seus 

governantes, desafiando seus soberanos, é expressão de uma profunda transformação social 

que mudou a percepção política da burguesia no século XVIII. A partir desse século, os 

filósofos iluministas passam a conceber o ser humano como dotado de direitos naturais, que 

antecederiam até  mesmo o poder do monarca absoluto.  Rousseau escreveu no Contrato 

Social que “O homem  nasceu livre, e por toda parte encontra-se a ferros”  (ROUSSEAU 

Apud BOBBIO, 1992, p. 29). A concepção nascente aqui é a de que a condição natural do 

ser humano é a da liberdade e que portanto era um direito do ser humano dispor de sua 

liberdade. No entanto, essa liberdade estava restrita por todos os lados pelo poder do Estado 

(que, àquela época, se confundia com o monarca). O poder absoluto do monarca, portanto, 

deveria ser restringido para que a liberdade “natural” do homem pudesse ser exercida.  o 

direito individual do homem de gozar da própria liberdade é anterior aos seus deveres para 

com o  coletivo  ou  o  Estado.  O  que  implica  dizer  que,  do  ponto  de  vista  do  Estado, 

inversamente, seu direito de impor-se sobre os indivíduos é precedido pelo seu dever de 

preservar as liberdades individuais. 

Essa  liberdade “natural” também significava que os homens também teriam o direito 

de se auto-governar e de fazer as suas próprias lei, prescindido do monarca. Nessa lógica, a 

partir da Revolução Francesa e ao longo do século XIX, várias revoluções ocorrem pela 

Europa. As revoluções representaram a transformações dos súditos – aqueles a quem cabia 

apenas o dever e a obediência – em cidadãos – detentores tanto de direitos e deveres, iguais 

para todos. 

Nesse momento  inicial  da cidadania  na Europa  são consagrados  os  direitos  civis, 

primeiros direitos a surgir, que tem as liberdades como eixo: direito de ir e vir, liberdade de 

expressão,  direito  à  propriedade privada  e  direito  a  celebrar  contratos,  entre  outros.  Os 

direitos civis de liberdade de expressão e de imprensa, conquistados àquela época, são as 
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primeiras  diretrizes  do  que  viria  a  ser  entendido  mais  futuramente como  direito  à 

informação. 

Com a burguesia  no poder  e  com esses  primeiros  direitos  declarados,  criou-se as 

condições para o desenvolvimento do capitalismo. O direito a  celebrar contratos permitiu o 

crescimento  do  assalariamento  e  o  direito  à  propriedade  privada  garantiu  que  os 

proprietários dispusessem, como seus, da força de trabalho de seus empregados contratados 

e do resultado do seu trabalho. O desenvolvimento da indústria e o crescimento das cidades 

é parte desse processo e culminou na constituição, ao longo do século XIX, da sociedade de 

massas (MARSHALL, 1967). 

A industrialização criou uma sociedade com novas e profundas clivagens sociais. De 

um lado a ascendente classe de proprietários e de outro uma massa de trabalhadores que 

constituíram a  numerosa  classe  social  urbana  de  operários  fabris.  Essa  classe  operária, 

embora fosse titular dos mesmos direitos que a classe capitalista, não tinha, efetivamente, 

condições de usufruí-los devido à condição de pauperismo a que estavam submetidos.  A 

participação política também era restrita, o voto era censitário e de modo geral excluíam 

mulheres,  analfabetos  e  qualquer  um  que  não  dispusesse  de  renda  significativa  ou 

propriedades. 

Dessa nova conformação social com crescentes desigualdades surgiram as novas lutas 

sociais e o movimento operário que marcaram o século XIX. Como conquistas resultantes 

dessas lutas, nascem os direitos políticos: o voto universal e a liberdade de organização de 

partidos  e  sindicatos.  Essas  novas  conquistas  permitiram  o  desenvolvimento  e  o 

alargamento da democracia. 

O jornalismo nessa época, especialmente na Europa, tem a característica opinativa, de 

comentários políticos. Dependentes de financiamento de partidos políticos, esses jornais são 

instrumentos de  propaganda  e  debate  das  bandeiras  do  partido  a  ele  vinculado.  As 

liberdades políticas conquistadas nesse momento, como a liberdade para se formar partidos 

políticos, também criam um ambiente propício para o jornalismo se expandir. 

Já na Inglaterra e nos Estados Unidos, onde o desenvolvimento capitalista estava mais 

adiantado, a expansão da urbanização e a industrialização permitiu aos jornais passassem a 

buscar uma nova forma de financiamento: a publicidade. (O'BOYLE apud TRAQUINA, 

2004). O financiamento por meio da publicidade foi um movimento chave para uma grande 

transformação na forma de se fazer jornalismo a partir de meados do século XIX.

Enquanto os jornais  europeus continentais  seguem como propagandistas de causas 

políticas  explícitas,  começa  a  nascer  nos  Estados  Unidos  uma  nova  forma  de  fazer 
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jornalismo – o  penny press  (em referência ao baixo custo dos novos jornais), ou “Novo 

Jornalismo”  (TRAQUINA,  2004).  Impulsionado  pela  modernização  das  técnicas  de 

impressão,  e pela possibilidade de um jornal se financiar  em grande parte por meio da 

publicidade,  os  jornais  podem  aumentar  sua  tiragem  e  reduzir  o  seu  preço  de  venda, 

ampliando assim o seu público leitor para um público leitor de poder aquisitivo menor e 

mais amplo (TRAQUINA, 2004). 

O  Penny Press  inaugura um novo valor à atividade: deve-se  apresentar ao leitor as 

informações, ao invés de opinião, para que dessa forma o leitor pudesse formar sua própria 

opinião  a  respeito  de  determinado  acontecimento.  A  ideia  de  “pensar  por  si”  não  era 

exatamente nova, é originária do  iluminismo. Kant já exaltava a necessidade do homem 

pensar por si própria, embora considerasse que apenas acadêmicos seriam capazes de fazê-

lo. A ideia da separação entre fatos e interpretação emerge com a ciência positivista, em 

ascensão na época. O que muda a partir de então, explica Moretzsohn  (2007) é o agente do 

esclarecimento: não mais o sujeito que defende causas, mas os fatos, que falariam por si. 

Expandem-se em conjunto, a industrialização, as cidades, os votantes e os leitores de 

jornais. Vai se desenhando um regime democrático em que os jornais passam a ter um papel 

fundamental. 

A  democracia  moderna,  representativa,  se  desenvolve  a  partir  de  uma  sociedade 

industrial de massas, caracterizada por cidades de população muito numerosa, pela perda 

das individualidades e isolamento dos indivíduos dentro da massa. A população autorizada 

a participar  da vida política  ampliava-se – em processos obviamente não lineares  e por 

vezes com solavancos e retrocessos – até toda a população adulta. 

Os  jornais  ampliam  os  debates  políticos  reverberando  os  debates  no  interior  do 

parlamento  para  todo  o  país.  Retomando  a  frase  já  citada  de  Habermas,  “O  grau  de 

desenvolvimento mede-se daí por diante pelo grau de discussão entre Estado e imprensa” 

(1984, p. 78-79). A medida que o Estado se abre para os jornalistas e os jornais expandem 

sua  penetração,  os  jornais  ampliam  a  sua  importância  política.  O  desenvolvimento  da 

imprensa e da mídia torna-se parte fundamental da democracia representativa moderna. O 

grande alcance da autoridade nacional, reunindo inúmeras cidades, vilas e regiões dispersas 

pelo amplo território nacional, tornam os jornais peças fundamentais na constituição de uma 

opinião pública de grande alcance. 

A publicização  das  atividades  do poder  político  torna-se elemento  constitutivo  da 

democracia. O modelo democrático estabelecido é descrito por Norberto Bobbio como a 

“democracia do poder visível”, ou o “governo do poder público em público” em referência 

4



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012

ao direito de participação ampla e a necessidade da massificação das informações acerca da 

vida política para que as massas também possam decidir e participar. (BOBBIO, 1986. p. 

83-84). Se o poder é público e se o poder deve ser visível, uma das necessidades para que 

ele se efetive é dar publicidade ao que é de interesse público. Nesse caso, tratando-se de 

uma sociedade de massas, a imprensa livre da censura e autônoma com relação ao Estado 

torna-se  o  fórum  da  disputa  de  hegemonia  de  projetos  políticos  nas  sociedades 

democráticas. A expansão do jornalismo favorece essa publicização das coisas públicas. 

O  Penny  Press  lança,  de  acordo  com Nelson Traquina  (2004),  novos  valores  ao 

jornalismo que se consagrarão até os dias de hoje. O compromisso com a verdade – que 

estaria contida apenas nos fatos, e não na sua interpretação –, na ideia de que o jornalista 

não deve fazer juízo de valor, apenas apresentar os fatos para que o leitor possa por ele 

mesmo formar sua própria opinião e o imediatismo, favorecido pelas novas tecnologias de 

transporte e comunicação como o trem e o telégrafo, que gerou alterações no também na 

redação das notícias com a adoção do modelo mais enxuto com o uso da pirâmide invertida 

e do lead. (TRAQUINA, 2004).

Mas, talvez uma das mais significativas mudanças  tenha sido  a transformação dos 

jornais em empresas rentáveis.  Embora nos séculos anteriores,  muitos fizeram do jornal 

uma fonte de sobrevivência, o jornalismo ainda era muito autoral e vinculados à causas 

políticas. A partir do Penny Press , o jornalismo torna-se de fato uma indústria. Os jornais 

passam a se preocupar mais com a sua vendagem do que com a difusão de bandeiras. A 

ideia  de não apresentar  mais  opiniões,  mas fatos,  faz  o texto dos jornais  ser mais  bem 

recebido por um público maior – e mais eclético – permitindo que seu texto não seja uma 

barreira para o aumento da vendagem. A rotina produtiva dos jornais deixa de ser artesanal 

e ganha aspecto industrial. Apuração e redação são tecnicizados, a impressão maquinizada, 

os  jornalistas  profissionalizados,  estabelece-se  divisão  do  trabalho.  A transformação  do 

jornalismo em indústria também será decisivo para a conformação do jornalismo como o 

conhecemos hoje, assim como a agregação desses valores que orientará a concepção do 

direito à informação.

Direito à informação

Reunindo os critérios que permitem aos jornais a realização do papel de multiplicação 

do debate político e publicização do poder, Victor Gentilli (2005) elabora uma concepção 

do direito a informação. Reconhecendo a possibilidade  de democratizar a democracia  para 
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a realização dos direitos políticos – como também é pressuposto para realização de outros 

direitos – para que a democracia possa ser ainda mais democrática. Em seus termos:

Os jornais, que constituíram a esfera pública com função política são então os 
portadores das informações necessárias à realização da democracia. A indústria 
jornalística é, para Gentilli, “uma indústria que produz um direito” (GENTILLI, 
2005. p. 147). 

Assim, como a informação dá acesso aos cidadãos à participação da esfera pública, 

dos debates políticos, do conhecimento do poder publicizado, ela se torna peça elementar à 

efetivação dos direitos políticos.

Para  além  do  acesso  aos  direitos  políticos,  as  informações  são  chave  de  acesso 

também aos direitos civis e sociais, além de poder se constituir a si mesma enquanto direito. 

Como  direito  civil,  o  direito  à  informação  é  uma  prerrogativa  para  os  cidadãos  se 

protegerem. Uma vez que direitos civis são direitos que permitem a autonomia e a liberdade 

dos cidadãos de dispor de seus próprios recursos, tornando-os dessa forma, autônomos e 

capazes de se proteger. A informação é uma prerrogativa para que o cidadão tenha plenas 

condições de fazer suas escolhas. Relaciona-se à liberdade de expressão. “É a forma como 

se manifesta  presentemente a liberdade  de manifestação  e  de expressão no contexto do 

Estado de direito.” (GENTILLI, 2005. p. 134) 

Como  direito  social,  a  informação  é  “Toda  aquela  informação  concebida  à 

semelhança da educação, como repasse de informação indispensável para o uso coletivo das 

conquistas humanas no campo social” (GENTILLI, 2005. p. 131).  São informações que, 

assim como os direitos sociais em geral, implicam na obrigação do Estado de provê-los. 

Informações acerca de saúde pública, prevenção de doenças, publicização de campanhas de 

vacinação, etc. 

Enquanto um direito-meio, o direito à informação é entendido como um direito que 

não  tem  um fim em si  mesmo,  não  tem sentido  senão  pela  capacidade  de  facilitar  ao 

cidadão o acesso aos demais direitos declarados. Em contraposição aos direitos fins – civis, 

sociais e políticos – o direito à informação seria capaz de localizar o cidadão na sociedade e 

potencializar  o  seu  exercício  da cidadania,  sagrando-se  necessário  para  a  vida  na 

democracia. O direito à informação constitui-se num direito de acesso à esfera pública e 

tem, como antagônico, o direito à privacidade, ou o direito do indivíduo de reservar seus 

assuntos à esfera privada. 
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Estabelecida essa  compreensão de direito à informação, Gentilli propõe um modelo 

típico-ideal de jornalismo para que ele se efetive realmente como uma indústria de direitos. 

Seus pressupostos básicos são:

um jornalismo produzido em condições de oferecer, da melhor maneira possível, 
uma forma de conhecimento do mundo, que permita ao cidadão as condições de 
escolha quando se tratar de direitos políticos, que ofereça informações básicas – 
jornalismo de serviço – para o desenrolar cotidiano de suas atividades, que pense 
a  práxis  profissional  no  contexto  amplo  de  ampliação  da  cidadania,  do 
pluralismo, da liberdade, da democracia (2005, p. 143)

Entendido  dessa  maneira,  os  jornais  seriam  as  instituições  que  forneceriam  as 

informações públicas que por sua vez localizariam o cidadão na sociedade, permitindo o 

exercício dos demais direitos de cidadania. Desse modo, a liberdade de expressão, liberdade 

de imprensa e o direito a informação são direitos-chave para a democracia moderna. Esse 

modelo típico ideal é estabelecido segundo pressupostos básicos para seu funcionamento. 

Gentilli  escreve:  “as potencialidades  do jornalismo podem se realizar  num ambiente  de 

democracia, pluralismo e mercado”. 

Entretanto,  como  será  mostrado a  seguir,  tais  reflexões  não serão suficientes  para 

garantir de fato o exercício da democracia. Apesar de não haver nada em contrário a esses 

princípios  declarados,  existem  obstáculos  concretos,  especialmente  no  ambiente  do 

mercado, que desafiam a sua efetividade.

Limitações do conceito de direito à informação

À medida que o jornalismo, tornado uma indústria, se expande a partir de meados do 

século  XIX,  segue a  lógica  do livre  mercado  liberal.  Imaginava-se que  a  aplicação  do 

conceito do liberalismo de livre concorrência seria capaz de gerar uma escalada na busca da 

qualidade  e  aperfeiçoamento  dos  conteúdos  informacionais  e  também  um  crescente 

equilíbrio no jornalismo na busca da melhor informação jornalística. Embora esse princípio 

pareça bom, não foi bem isso o que aconteceu.

Entrando  na  lógica  comercial  das  empresas  privadas,  encontram possibilidade  de 

crescer  e  ampliar  seu  público  leitor.  O  objetivo  central  já  não  é  mais  a  defesa  de 

determinadas causas políticas,  mas a  busca por lucros. O público é buscado mais para 

ampliar  as  receitas  publicitárias  do  que  por  um  princípio  de  ampliação  do  debate 

democrático. Não significa que os interesses políticos ficaram de lado, mas esses interesses 
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não se vinculam diretamente aos partidos a que estão ligados, mas por ser o interesse do 

próprio jornal enquanto empresa capitalista.

A partir  de  sua  lógica  de  organização  econômica,  esses  veículos  não  são  apenas 

organizações  observadoras  e  comentadoras  desinteressadas  da  realidade,  mas  também 

organizações inseridas em um mercado de trocas simbólicas e devem ser capazes de atuar 

nos jogos de forças dos mercados de consumidores (leitores/espectadores) e de anunciantes, 

se desvencilhando da concorrência pela sua própria sobrevivência. 

Embora o mercado seja no capitalismo, por princípio, um espaço de livre disputa e 

aberto a todos, os fins daqueles que disputam nesse espaço não é o interesse coletivo ou o 

alargamento  da  cidadania.  O  monopólio  daqueles  que  conquistam  o  maior  espaço  do 

mercado fecha as portas de entrada desse ambiente  para os demais atores.  Reduzidas a 

propriedade de um pequeno grupo de grandes conglomerados de comunicação, as empresas 

jornalísticas passam a usar desse espaço em prol de seus interesses privados. Sob o modelo 

de controle privado dos veículos de comunicação, ao longo do século XX, as práticas do 

jornalismo não chega a cumprir seus compromissos idealizados. 

O  modelo  privado  de  comunicação  fez  de  cada  veículo  uma  empresa,  e  numa 

sociedade em que os principais dilemas políticos representam uma disputa entre as classes 

sociais,  esses  veículos  acabam  por  representar  os  interesses  dessa  classe  empresarial, 

enquanto a classe trabalhadora não tem sua voz representada. Segundo Patrick Charaudeau, 

esse modelo de comunicação acabou por seguir:

uma lógica econômica que faz com que todo organismo de informação aja como 
uma empresa, tendo por finalidade fabricar um produto que se define pelo lugar 
que ocupa no mercado de troca dos bens de consumo – os meios tecnológicos 
acionados para fabricá-lo fazendo parte dessa lógica –; e uma lógica simbólica 
que faz com que todo organismo de informação tenha por vocação participar da 
construção da opinião pública (CHARAUDEAU, 2006, p. 21). 

O jornalismo dessa forma perde a sua capacidade de análise dos eventos, ou mesmo 

omite  informações  que  permitam  aos  leitores  e  a  audiência  interpretar  os  eventos 

plenamente.  A autonomia  de pensamento  do cidadão é  determinada  pelo repertório  das 

informações, truncadas de acordo com interesses específicos. Ainda que  existam veículos 

de  imprensa  diversos,  Pierre  Bourdieu  afirma  que  a  concorrência  internalizada  nas 

redações,  ao invés de pressionar pela  diversificação,  acaba por promover  o contrário,  a 

homogeneização dos jornais.  O autor ilustra  como essa lógica passa a ser internalizada 

pelos jornalistas nas redações:
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A concorrência econômica entre as emissoras ou jornais pelos leitores e pelos 
ouvintes, ou, como se diz, pelas fatias de mercado realiza-se concretamente sob a 
forma  de  uma  concorrência  entre  os  jornalistas,  concorrência  que  tem  seus 
desafios próprios,  específicos, o  furo,  a informação exclusiva, a reputação na 
profissão etc., e que não vive nem se pensa como uma luta puramente econômica 
por  ganhos  financeiros,  enquanto  permanece  sujeita  às  restrições  ligadas  à 
posição do órgão de imprensa considerado nas relações de força econômicas e 
simbólicas (BOURDIEU, 1997, p. 58) 

Essa lógica ideológica internalizada nas redações no entanto não é uniforme. Os 

jornalistas que entram nas redações carregam consigo suas visões de mundo trazidas de 

suas  vivências  e  formação  anteriores.  Essas  visões,  por  sua  vez,  são  colocadas  sob 

constrangimentos do mercado de trabalho, que exige um imediatismo que não permite o 

devido afastamento dos acontecimentos que induz a  uma interpretação dos acontecimentos 

que não vai além do senso comum. Há também, de acordo com Sylvia Moretzsohn, uma 

maior valorização dos profissionais que melhor representam em seus textos as visões de 

classe se seus chefes.

A Moretzsohn faz uma crítica  contundente no seu livro  Pensando contra os fatos  

(2007).  Ela  demonstra  como  a  automatização  das  práticas  jornalísticas  nas  redações 

naturalizam não apenas as técnicas da produção jornalística como também os relatos dos 

jornais. Segundo a autora:

o jornal busca apagar sua posição de mediador e esconde o papel que deveras 
cumpre, sugerindo que interessa ao público o que interessa ao próprio jornal – 
isto  é,  às  forças  que  o sustentam e controlam;  daí  a  falácia  da  evocação  do 
'direito  (público)  de  saber',  que  oculta  as  escolhas  praticadas  no  âmbito  da 
empresa jornalística, de acordo com interesses raramente perceptíveis. Quanto ao 
público,  pressupõe  uma  concepção  que  costuma  ser  exatamente  isso:  um 
pressuposto,  baseado  nos  estereótipos  e  preconceitos  do  senso  comum,  que 
tentem por isso mesmo a ser reforçados, de tal modo que o público supostamente 
saber é o que ele efetivamente já 'sabe' – e tem a apaziguadora sensação de ver 
confirmado todos os dias no noticiário, sem perceber o processo de produção do 
sentido  que  o  jornalismo  opera  para  (re)apresentar  esse  mundo  tal  qual  é 
(MORETZSOHN, 2007. p. 133 e 134)

Assim,  a  novidade  que  o  jornalismo  se  propõe  a  apresentar  diariamente  nos 

noticiários restringem-se aos efêmeros acontecimentos singulares que se seguem um após o 

outro e que apresentam um mundo “que não para”, constituído de uma sucessão de fatos 

que não apresentam essencialmente nenhuma novidade no mundo a não ser nos próprio 

fatos que sucedem. Esse ciclo se perpetua nas rotinas produzidas nas redações em que a 

pressa   que  é  imposta  aos  jornalistas  não  favorece  sua  ruptura.  “O  resultado  é  uma 
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simplificação do próprio jornalismo que assim se condena ao mundo das aparências e passa 

a  forjar  uma realidade  adequada aos cânones  ideológicos  industriais  que conformam as 

rotinas de produção.” (MORETZSOHN, 2007. p. 134)

A tarefa de ouvir os dois lados em uma determinada notícia, por exemplo, torna-se 

entretanto uma mera formalidade, simples procedimento rotinizado, que tanto não é capaz 

de atingir  esse pretenso equilíbrio  quanto exime  o jornalista  de se  aprofundar  no tema 

tratado em busca da verdade, parando onde encontra o contraditório. O uso abusivo das 

aspas  no  jornalismo  é  um  exemplo  desse  processo.  As  aspas  protegem  o  jornal  da 

responsabilidade sobre aquela informação ou são até mesmo usadas como um recurso para 

enfatizar  um  determinado  ponto  de  vista  – geralmente  de  um  especialista  –  sem 

comprometer o jornal com o que é dito por serem as palavras de um entrevistado.

A  isenção  do  jornalismo,  dessa  forma,  se  mostra  mais  no  sentido  de  isentar  o 

jornalista sobre aquilo que o jornal difunde. Ao conjunto dessas práticas a autora chama de 

“jornalismo de mãos limpas” (MORETZSOHN, 2007. p. 119), em que o jornalismo, em sua 

retórica,  apenas  revela  fatos,  sem  sujar  suas  mãos  com  as  consequências  daquelas 

informações. 

Essas entre outras práticas apresentadas pela autora são determinações do processo de 

alienação, como em qualquer outra prática produtiva no capitalismo. O senso comum, ou o 

senso resultante das práticas cotidianas nesse sistema, se integram a todos os espaços da 

vida  social.  No  entanto,  esse  processo  não  se  realiza  integralmente,  deixando  sempre 

brechas  por  onde  o  senso  crítico  pode  se  inserir.  Por  isso,  a  autora  defende  que  os 

jornalistas devem praticar constantemente um “exercício de suspensão da cotidianidade” 

que os permita, na consciência dos constrangimentos constantes que encontram na prática 

de sua profissão que os induz a reproduzir essas mesmas práticas. 

As limitações concretas que se apresentam a efetivação do direito à informação fazem 

com que as formulações desse direito não se apresente como algo muito além de meras 

idealizações, que não têm meios de se concretizarem dentro da realidade posta no contexto 

do  regime  de  produção  capitalista.  De  forma  geral,  os  direitos  civis  necessitaram  ser 

complementados com os direitos sociais e políticos para que as suas promessas de liberdade 

e igualdade pudessem ter um mínimo de efeito. O direito à informação, embora possa ser 

pensando na perspectiva dos direitos civis, sociais e políticos, sua perspectiva social é muito 

restrita. Suas promessas de alargar da cidadania e fornecer meio de acesso a outros direitos 

se dá de uma maneira muito restrita. Publiciza sim os acontecimentos relativos ao Estado e 

assuntos de interesse público, mas de maneira restrita. 
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Acadêmicos  e  entidades  da  sociedade  civil  então  propõe  uma  formulação 

complementar, que venha a dar alguma concreticidade no compromisso do Estado com o 

direito à informação: o direito à comunicação, como veremos a seguir.

Direito à comunicação

Bloqueadas  por limitações  concretas,  distanciadas  da realidade,  as formulações  do 

direito à informação sobrevivem como idealizações. Para pensar uma prática jornalística 

para  o  exercício  da  democracia  e  da  cidadania,  portanto,  deve-se  necessariamente 

contemplar  formulações  acerca da propriedade desses veículos,  o papel do Estado e  da 

sociedade  civil.  Se  a  propriedade  privada  dos  veículos  de  comunicação  resultou  numa 

apropriação privada do idealizado espaço público dos interesses coletivos, a comunicação 

pública deve ser desenvolvida para que, assim como na educação, o Estado deva intervir em 

prol do estabelecimento de condições concretas para o exercício pleno da desse direito. 

Atualmente,  surgem  novas  demandas  por  direitos  sociais  relacionados  à  grupos 

específicos da sociedade: mulheres, homossexuais, grupos étnicos marginalizados, etc. O 

status de igualdade jurídica estabelecida com os direitos civis não foram suficientes para 

evitar a discriminação que sofrem esses grupos que acabam implicando em desigualdades 

sociais. (SANTOS, 1997)

As  demandas  contemporâneas  por  direitos  trazem  também  essa  necessidade  da 

atuação  do  Estado,  que  vai  além  do  simples  estabelecimento  do  princípio  jurídico  de 

igualdade independente de religião,  cor, origem social  ou qualquer natureza.  Na mesma 

medida, reivindicar o direito a informação deve ir além de um princípio declarado e deve 

conter junto a reivindicação de uma atuação do Estado, tirando-se assim da tutela das forças 

de  mercado  que  atualmente  dominam a  manipulação  e  circulação  da  informação.  Se o 

direito a informação pode ser entendido como um direito-meio para o exercício dos demais 

direitos – sociais, políticos e civis – deve-se haver um meio que garanta a plena efetivação 

desse direito.

Na América Latina, a partir da decadência das ditaduras militares e do processo de 

redemocratização, surge uma disputa pela construção democrática no continente expresso 

por diferentes propostas para a cidadania nesses países. Dagnino, Olveda e Panfichi (2006) 

identificam três projetos em  disputa:  o projeto autoritário,  o neoliberal e o democrático-

participativo. 
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O projeto autoritário, herdeiro das ditaduras militares, está, segundo os autores, em 

estado de latência. O projeto neoliberal, é orientado por um entendimento de que o Estado 

vigente  então  era  muito  grande,  burocrático  e  ineficiente,  e  que  precisaria  passar  por 

ajustes. Nesses ajustes estão principalmente a transferência de responsabilidades sociais do 

Estado para a sociedade civil, mas por meio do setor  privado, e a privatização de empresas 

estatais. Os anos 1990 representaram um período de grande expansão desse projeto não 

apenas na América Latina mas em todo o mundo.

O projeto democrático-participativo que tem maior evidência, no Brasil, ao longo dos 

anos 1980 e foi de grande influência para a constituição federal de 1988, disputa com o 

projeto  neoliberal  os  rumos  da  cidadania  no  Brasil.  Esse  projeto,  por  outro  lado,  está 

ancorado numa concepção de aprofundamento da democracia, visando a construção de uma 

democracia participativa, criando uma permeabilidade ao Estado que permita uma maior 

participação  do  povo  em  diversas  instâncias  decisórias,  não  apenas  no  momento  das 

eleições.

As novas demandas por direito estão vinculadas ao projeto democrático-participativo. 

Esses  novos  direitos  dizem  respeito  mais  especificamente  ao  reconhecimento  das 

identidades  dos  grupos marginalizados.  Uma das principais  características  desses  novos 

direitos é cultural: os direitos das diferentes minorias expressarem sua identidade cultural 

particular e de não serem discriminadas por tal. Esses novos direitos acabam por levantar 

demandas por políticas sociais específicas a esses grupos. 

O direito à comunicação também se enquadra no projeto democrático-participativo e 

surge  como  complemento  ao  direito  à  informação.  Para  conceituá-lo,  usamos 

principalmente  as  formulações  da  organização  da  sociedade  civil  Intervozes  – Coletivo 

Brasil  de  Comunicação  Social,  que  formula  proposta  e  se  engaja  em  atividades  pela 

concretização de políticas e direitos relacionados à comunicação social no Brasil.

O  documento  Contribuições  para  a  construção  de  indicadores  do  direito  à  

comunicação, elaborado pela entidade traz à luz um conceito de direito à comunicação mais 

ou  menos  bem  definido3.  Nela,  o  direito  à  comunicação  é  um  direito  diretamente 

relacionado  à  –  já  há  muito  tempo  proclamada  –  liberdade  de  expressão.  O  direito  a 

comunicação asseguraria condições para a plena efetivação da liberdade de expressão. O 

argumento  é  que  aqueles  que  estão  em condições  sociais  e  econômicas  desvantajosas, 

embora portadores de igual direito a se expressar, não contam com recursos para que a sua 
3Esse documento é derivado do Manual para a Avaliação dos Direitos à Comunicação, resultado do Projeto de 
governança Global da Campanha  Communication Rights in the Information Society  (campanha CRIS). Ver 
mais em: http://www.crisinfo.org/
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voz  ganhe  maior  alcance  e  seja  tão  amplamente  ouvida  como  o  da  elite  econômica, 

detentora da maioria dos veículos de comunicação. 

A concepção do direito à comunicação, portanto, envolve o processo não apenas “de 

busca,  recepção  e  transmissão  de  informações,  mas  também  de  escuta,  compreensão, 

aprendizagem, criação e resposta” (INTERVOZES, 2009. p 23), demandando medidas que 

asseguram um ambiente  propício  para  a  realização  total  desses  processos.  O  direito  à 

liberdade  de  expressão  enxerga  o  Estado  como  potencial  algoz  da  livre  expressão  e, 

portanto,  demanda  que  o  Estado  abstenha-se  de  criar  obstáculos  àqueles  que  desejam 

expressar-se de alguma forma. 

Para o Intervozes, no entanto, não é apenas o Estado que pode cercear a liberdade de 

expressão, mas também as ações do setor privado, resultado da grande concentração da 

propriedade de veículos de comunicação. Daí a importância do direito à comunicação, para 

a sua realização, que demanda do Estado ações positivas que promovam uma equalização 

das vozes dos diferentes setores da sociedade. Com esse raciocínio, concluem: “é preciso 

olhar tanto o Estado quanto o setor privado como potenciais algozes e, ao mesmo tempo, 

como  potenciais  promotores  da  liberdade  de  expressão  e  dos  direitos  relacionados” 

(INTERVOZES, 2009. p. 29)

Portanto, segundo a entidade: 

Ele [direito à comunicação]  nos  obriga a  compreender  de  forma muito  mais 
ampla o espírito da liberdade de expressão enquanto liberdade que não apenas 
requer a ausência de limitações sobre os indivíduos, mas também a eliminação 
das restrições que pesam sobre setores inteiros da sociedade e, em paralelo, a 
criação de instrumentos e recursos para construir o acesso dos grupos excluídos 
aos meios de comunicação. (INTERVOZES, 2009. p. 25)

O direito à comunicação, portanto, pode ser pensando também como um direito-meio, 

da mesma forma que o direito à informação. O direito à comunicação é, no entanto, um 

direito  social.  Tanto  por  exigir  que  o Estado assuma determinadas  tarefas  como o seu 

próprio  caráter,  quando visto  enquanto  um direito  que  possibilita  a  inserção  de  grupos 

desprivilegiados  ao  universo  da  comunicação  social.  O  direito  à  informação  quando 

pensado  enquanto  direito  social  é  restrito  a  situações  muito  específicas,  como 

exemplificado, no caso de uma informação acerca de procedimentos para a prevenção de 

doenças, quando funde-se com o direito à saúde.

No direito à comunicação, a questão da participação é central. Possibilitar – com ação 

concreta,  não apenas com o reconhecimento da liberdade – que todos os grupos sociais 

1



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012

tenham voz  implica  autorizar  ao  cidadão participar  como protagonista.  De acordo com 

Cicilia Peruzzo:

A nosso ver, tal concepção [direito à informação e liberdade de expressão] vem 
sendo renovada ao incluir a dimensão do direito à comunicação enquanto acesso 
ao  poder  de  comunicar.  As  liberdades  de  informação e  expressão postas  em 
questão  na  atualidade  não  dizem  respeito  apenas  ao  acesso  da  pessoa  à 
informação como receptor, nem apenas ao apenas no direito de expressar-se por 
“quaisquer meios” – o que soa vago –, mas de assegurar o direito de acesso do 
cidadão e de suas organizações coletivas aos meios de comunicação social na 
condição de emissores – produtores e difusores – de conteúdos (2004. p. 57) 

O destaque dado por esses autores a necessidade de participação – ou seja, da criação 

de  “instrumentos e recursos para construir o acesso dos grupos excluídos aos meios de 

comunicação”  (INTERVOZES,  2009.  p.  25)  ou “acesso  ao  poder  de  comunicar” 

(PERUZZO, 2004. p. 57) – nas definições do direito à comunicação é o elemento que nos 

leva  a  associar  a  luta  por  esse  direito  como  integrante  do  conjunto  de  demandas 

constituintes  do  projeto  político  democrático-participativo  mencionados  por  Dagnino, 

Olveda e Panfichi. O conceito de direito à comunicação portanto não revoga o de direito à 

informação,  mas  o  complementa.  Acrescenta  a  possibilidade  de  apropriação  social  da 

comunicação de forma que os fluxos de informação não fiquem restritos ao ambiente do 

mercado.  É  importante  destacar  que  a  intervenção  do  Estado  por  si  só  não  cessa,  não 

elimina os problemas mencionados anteriormente.  Tanto a forma específica de como se 

darão  essas  políticas  quanto  a  abertura  a  participação  da  sociedade  determinarão  a 

eficiência dessas políticas, que podem contribuir bastante para a efetivação do potencial da 

informação enquanto direito.
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