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RESUMO: O artigo tem como objetivo tecer uma análise qualitativa, por meio de pesquisa 
bibliográfica, acerca do papel que a comunicação midiática assume na sociedade. Parte-se do 
pressuposto que a “liberdade de expressão” é elemento central dessa comunicação e 
fundamental na garantia da democracia, tencionando a dualidade dos interesses coletivos e 
privados. O estudo apresenta algumas reflexões com o propósito de incitar o debate em torno 
da comunicação midiática em uma sociedade democrática. 
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privado. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente texto tem como objetivo tecer uma análise acerca do papel que a comunicação 

midiática tem na sociedade contemporânea. No processo de midiatização a comunicação 

assume relevo em especial na garantia da liberdade de acesso à informação. Esses direitos 

considerados essenciais na sociedade democrática acabam por levantar, em torno de si, 

relevante debate na atualidade. No artigo, tencionamos ainda o pressuposto democrático de 

“liberdade de expressão” enquanto elemento central dessa comunicação. 

 

PERSPECTIVA DA MIDIATIZAÇÃO 

No processo de midiatização a comunicação assume relevo na tutela dos direitos privados e 

coletivos. Nesse sentido a garantia da liberdade de acesso à informação é sobremaneira 
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importante. Além dessa garantia, há ainda o debate em torno de outro direito, o da liberdade 

de expressão. Esses direitos, considerados essenciais no âmbito da sociedade democrática, 

acabam por levantar em torno de si relevante debate. 

Frente a crescente midiatização da sociedade na contemporaneidade, pode-se afirmar que o 

processo de midiatização permeia a produção e circulação de sentidos, como entende Braga 

(2006). Dessa forma, a sociedade é afetada pela midiatização e se organiza para enfrentar sua 

mídia. Um processo relacional se estabelece e interfere no conteúdo das produções midiáticas 

e no modo como cada indivíduo o recebe. 

Para Braga (2006), nos processos midiáticos, ao lado dos sistemas já estabelecidos, ocorrem 

processos dinâmicos, amplos, diversificados e de interação social. A partir da mídia são 

desencadeados os processos de produção e recepção. Com esses processos a comunicação se 

efetiva no âmbito da circulação, recirculação e resignificação de sentidos. Assim se iniciam 

após a recepção, sem necessariamente passar por grupos organizados ou instituições de mídia. 

A presença da mídia na sociedade atual é extremamente significativa. As  pessoas estão o 

tempo todo recebendo estímulos e sofrendo a influência de produtos midiáticos, de forma que 

é inegável a interferência destes na construção da estrutura social, na formação dos indivíduos 

e de suas inter-relações.  

O desenvolvimento dos meios de comunicação é, em sentido fundamental, 
uma reelaboração do caráter simbólico da vida social, uma reorganização 
dos meios pelos quais a informação e o conteúdo simbólicos são produzidos 
e intercambiados no mundo social e uma reestruturação dos meios pelos 
quais os indivíduos se relacionam entre si (THOMPSON, 1998, p. 19/20) 

O desenvolvimento das telecomunicações e da informática alavancou a comunicação 

midiática, não só aumentou a quantidade de informação disponível, como abriu um caminho, 

até então, inacessível a uma parcela da população: a produção de conteúdos. É, justamente, 

essa a grande virada das mídias, que começou com a internet. Texto, imagem e vídeo são 

facilmente criados (até por meio do telefone celular) e também veiculados por meio da rede. 

Portanto, com o advento da internet, o processo de midiatização se intensifica, e, aumentam, a 

cada dia, as facilidades para obtenção de informação e distribuição de conteúdos por meio da 

rede. Um dos problemas dessa facilidade se refere ao compartilhamento de conteúdos que 

violam direitos individuais e coletivos. Tornaram-se comuns casos de abuso e má utilização 

da liberdade de expressão. Vemos a colisão entre os direitos privados e coletivos nessa 
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relação da liberdade de informação e direito particular da esfera privada. 

Entretanto, a tônica do processo de midiatização em uma sociedade democrática requer 

refletirmos a comunicação em uma perspectiva plural. A concepção de uma estrutura 

midiática em que todos os cidadãos são convidados a debater, as questões da sociedade, 

favorecendo o fluxo da informação e conhecimento, constitui o modelo ideal de mídia em 

uma sociedade democrática. Assegurar a pluralidade na produção e acesso aos conteúdos é 

papel da mídia. Desse modo, a comunicação midiática constitui-se em pilar da democracia na 

sociedade contemporânea.  

 

AS FRONTEIRAS DAS ESFERAS PÚBLICA E PRIVADA E A MÍDIA 

A mídia promove a intermediação entre as esferas pública e privada, o que implica a atuação 

de atores privados mediando ao mesmo tempo interesses privados e (principalmente) 

interesses públicos, coletivos, o que significa uma grave ambigüidade tendo em vista a própria 

mídia pertencer à esfera dos interesses privados. 

As fronteiras entre público e privado, como esferas de informação e de conteúdo simbólico 

amplamente desvinculado de referenciais físicos e cada vez mais interligado às crescentes 

tecnologias da comunicação e dos fluxos de informação, estão criando uma situação muito 

fluida em que os limites entre estes espaços são imprecisos e em frequente mutação. As 

fronteiras são porosas, permeáveis, contestáveis e sujeitas a disputas constantes. 

A liberdade de expressão e de imprensa surge, explicitamente, como um direito individual 

privado - garantia fundamental da liberdade de expressão do cidadão, do pleno respeito pelos 

direitos individuais. Neste cenário, os meios de comunicação constituem-se em espaços de 

circulação de informações e ideias. 

As mídias compromissadas com o interesse público e com a transmissão de informação plural 

contribuem para elevar a consciência política dos cidadãos, mas a sua presença não é garantia 

imediata de democracia ou mesmo de respeito à cidadania. De fato, o conflito da mídia com 

os interesses individuais é um risco.  
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ALGUMAS QUESTÕES LEGAIS EM TORNO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E 

DE IMPRENSA 

Atualmente a dimensão do âmbito privado torna-se o meio mais efetivo de veiculação das 

opiniões e pensamentos das pessoas em geral, constituindo um desafio do ponto de vista legal, 

do direito constitucional, relativamente a possíveis violações aos direitos fundamentais num 

contexto marcado por uma clara assimetria de poder dos agentes envolvidos. 

Para Moraes (2003) o direito à liberdade de imprensa acaba por colidir com outros direitos 

muito importantes ao ser humano como o direito à privacidade, intimidade e à imagem. Essa 

colisão de dois direitos fundamentais, os quais podem ser entendidos como a junção de 

diversos fatores e fontes, desde tradições de antigas civilizações até o pensamento filosófico e 

jurídico atual. Neles também estão presentes princípios do cristianismo e do direito natural, 

estando todos eles positivados na Constituição. Esses fatores encontravam um ponto 

fundamental em comum, ou seja, “a necessidade de limitação e controle dos abusos de poder 

do próprio Estado e de suas autoridades constituídas e a consagração dos princípios básicos da 

igualdade e da legalidade como reagentes do Estado moderno e contemporâneos”. 

(MORAES, 2003, p.01) 

A liberdade consquistada pela imprensa esbarra muitas vezes em falta de compromisso com o 

interesse coletivo e responsabilidade com a verdade, objetividade e pluralidade das 

informações, entrando em colisão com outros direitos fundamentais como o direito à 

intimidade, privacidade, honra e imagem do indivíduo, ferindo assim a dignidade da pessoa 

humana.  

Em plena ditadura militar foi criada a Lei 5.250/67 (Lei de Imprensa) a qual regula a atividade 

da mídia.  Nos artigos transcritos são evidenciadas as sanções impostas à imprensa: 

Art. 12. Àqueles que, através dos meios de informação e divulgação, 
praticarem abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento 
e informação ficarão sujeitos às penas desta Lei e responderão pelos 
prejuízos que causarem. 

Parágrafo único. São meios de informação e divulgação, para os efeitos deste 
artigo, os jornais e outras publicações periódicas, os serviços de radiodifusão 
e os serviços noticiosos. 

Art.13. Constituem crimes na exploração ou utilização dos meios de 
informação e divulgação os previstos nos artigos seguintes. [...] 
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Art. 21. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Art. 
22. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro: [...] 

Art. 49. Aquele que no exercício da liberdade de manifestação de 
pensamento e de informação, com dolo ou culpa, viola direito, ou causa 
prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar: 

I - os danos morais e materiais, nos casos previstos no art. 16, números II e 
IV, no art. 18 e de calúnia, difamação ou injúrias; II - os danos materiais, nos 
demais casos. 

Defende-se que a imprensa precisa ser livre, porque sem liberdade ela não cumprirá sua 

missão. Contudo, em uma sociedade democrática deve-se assegurar os direitos fundamentais. 

Dessa forma, a liberdade de imprensa não pode entrar em atrito com outros direitos atribuídos 

à pessoa, tendo em vista que nenhum direito é completamente absoluto. Também se observa 

que a imagem e a privacidade das pessoas não são passíveis de violação. 

É preciso perceber a tênue linha que se encontra entre a liberdade de expressão  e o direito, 

próprio e inviolável, da privacidade, da imagem e da honra. E nas palavras de Moraes:  

Os direitos humanos fundamentais, dentre eles os direitos e garantias 
individuais e coletivos consagrados no art. 5º da Constituição Federal, não 
podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de 
atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou 
diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena 
de total consagração ao desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito. 
(MORAES, 2003, p. 30.) 

Portanto, a liberdade de imprensa deve estar em equilíbrio com outros direitos positivados na 

Constituição Federal, os quais também sustentam a democracia. A questão específica da 

busca de equilíbrio entre a liberdade de expressão e o direito à intimidade tem sido objeto de 

diversos estudos, dentre os quais o de Carvalho, que assinalou: 

Tanto a liberdade de expressão quanto a de informação encontram limites 
constitucionais [...] Vivemos em um Estado em que o exercício dos vários 
direitos devem ser harmônicos entre si e em relação ao ordenamento 
jurídico. Desse modo, a liberdade de expressão também se limita pela 
proteção assegurada constitucionalmente aos direitos da personalidade, 
como honra imagem, intimidade, etc. (CARVALHO, 2003) 

Neste sentido, a delimitação de um domínio privado e de um campo público denota a 

preocupação com a defesa da esfera privada, sobretudo do direito à propriedade privada. 

Vejamos que essa dicotomia público/privado no âmbito do direito excede a questão da 

propriedade privada.  
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Todavia, a distinção obscurece a complexidade da definição de fronteiras entre o que é 

considerado “público” e “privado” e a arbitrariedade dessa delimitação no que tange ao 

entendimento normativo do que deve ser objeto da intervenção estatal.  

Transpondo a discussão do direito para a comunicação midiática, o espaço virtual por 

exemplo dilui ainda mais as fronteiras entre o que é público e o que é privado e o risco de 

uma “cyber- vigilância” é sempre iminente. 

As relações que os atores públicos mantêm com as plataformas privadas de mídias sociais 

constituem relações cotidianas nem sempre com as delimitações necessárias quanto ao seu 

escopo. A maioria da população brasileira utiliza as redes sociais e a questão dos direitos 

privados e autorais se esvai nas redes sociais que se transformaram nos principais veículos de 

expressão desses  usuários. Trata-se de redes sociais, blogs, espaços de comentários em sites 

comuns, fóruns e assim por diante, sempre hospedados ou mantidos por empresas privadas 

com finalidade lucrativa. A relevância do direito privado – nesse contexto – mas também de 

sua inserção no marco normativo constitucional (de múltiplos níveis) é decisivo para o debate 

público no Brasil.  

Entendemos que a dicotomia público-privado extrapola questões jurídicas ao tratarmos da 

comunicação e das estruturas midiáticas. Desse modo, argumentamos que o interesse público 

e coletivo deve ser a balizador da atuação midiática. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os princípios normativos intrinsecamente  relacionados ao direito à comunicação precisam 

estar em harmonia com os demais direitos constitucionais. A comunicação midiatizada deve 

apresentar uma pluralidade de visões de mundo e estar balizada no interesse coletivo. 

Complementarmente, os aspectos relacionados à comunicação como um direito da cidadania 

são o princípio da publicidade, a justificação do poder, a acessibilidade da informação de 

interesse público e a publicização do poder social, já que não se trata apenas de racionalizar 

somente o poder político, mas também o próprio uso das liberdades de expressão e 

comunicação dos indivíduos e dos atores sociais (BLOTTA, 2012).  

É critério especialmente útil no campo da moderação da liberdade de expressão por 

plataformas privadas a desigualdade material, expressa nesse contexto pela diferença de poder 
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entre, por exemplo, o Facebook e um usuário isolado. Um dos papeis essenciais dos direitos 

fundamentais é a proteção da pessoa humana contra o poder. Por isso, como se destaca, uma 

das razões para a extensão destes direitos às relações entre particulares é exatamente a 

constatação empírica de que, na sociedade contemporânea, existem inúmeros outros polos de 

poder além do Estado, que podem oprimir o indivíduo. (Sarmento, 2010, p. 264). 

O processo de comunicação reflete obviamente as limitações do direito, relacionadas com 

marcos  legais e dispositivos de proteção. É fundamental que tenhamos um processo de 

midiatização democrático que reflita o interesse coletivo e a multiplicidade de vozes em nosso 

país. Precisamos de um sistema mais equilibrado, que permita um uso justo e amplo de acesso 

à informação e ao conhecimento. 
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