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Democratizar os espaços e o fazer da comunicação. Este é um movimento que caminha num 
mesmo sentido, envolvendo profissionais, sindicatos, movimentos e a sociedade como um todo. 
Afinal, comunicar é um direito público, portanto de todos nós.  
 
O cenário da comunicação é a vida. Seu exercício se dá na vivência coletiva. E, assim, também 
devem ser os veículos e toda a tecnologia que é produzida em função da aproximação humana. 
Portanto devem estreitar as possibilidades de inclusão e cidadania dos seres que são a razão de 
sua existência.  
 
Vaclav (1990:44), citado pelo filósofo Michael Traber, define bem o mundo que construímos e 
fazemos através da linguagem e com ela. E como esta dá o sentido da necessidade de um refazer 
ou fazer inclusivo. Para ele, "tudo o que é caracteristicamente humano depende da linguagem. O 
ser humano, é, em primeira instância, o animal falante. O discurso representa o mais essencial - 
mas não o único – papel no desenvolvimento e na preservação da identidade humana e de suas 
observações, assim como faz no desenvolvimento e na manutenção da sociedade e de suas 
observações". E assim estende para o existir de todo o aparato comunicacional.  
 
Das lutas em prol da democracia na comunicação, talvez seja necessário amplo debate que 
envolva seu conceito primeiro – o aspecto dialogal, indo para o lugar onde ela acontece, o seu 
cenário e as resultantes desse processo. Empoderar o povo, as pessoas, sobre o fazer da 
comunicação. Ir ampliando na vida social o arcabouço político, social e cultural que permite sua 
existência.  
 
Não podemos concordar com o que pode ser considerada estrangulação ou inversão de sua 
característica. Ou seja, alguém que impõe o discurso, falando única e exclusivamente de um lugar 
restrito e controlando o processo.  
 
Todo esse debate se dá em torno do discurso de vivência da mundialização da sociedade da 
informação. Uma realidade que não é verdadeiramente compartilhada pelo todo. A prática que 
ainda persiste é a de privilegiar. Esta, alimentando as distâncias entre ricos e pobres, entre os que 
participam e os que "devem esperar" uma hora para virem participar. A lógica perpetua os 
domínios e estratifica a ordem de inclusão como algo permissionário dos que controlam os 
destinos da comunicação e das tecnologias da informação.  
 
A participação popular e o controle social  
 
“Abrir a comunicação” para que ela seja de fato social tem sido um grande desafio. 
Historicamente, ela foi, e ainda é, fruto da ação política centralizadora, ditadora, coronelista e, 
conseqüentemente, controladora das consciências da sociedade. Embora verifiquemos avanços, 
persistem agravantes sociais, como conseqüências desses momentos. Acomodação político-social, 
desmandos e uma massa popular distante de sua realidade e pouco crítica são decorrentes desse 
processo.  
 
A existência de mecanismos de controle social traz à tona um encurtamento das distâncias entre 
comunicação e sociedade. É o que podemos chamar de uma real co-identidade. Criam-se novos 
conceitos, estes pautados na consolidação da coerência de informações. O resultado é uma 
mudança de foco, priorizando a contribuição para uma sociedade cidadã - da mídia que queremos 
e como queremos.  
 
Popularizar as discussões em torno dessa temática possibilitará maior apropriação e controle 
popular de mecanismos que, ao mesmo tempo, parecem próximos e, por muitas vezes, distantes.  



Próximos por se utilizarem da realidade cotidiana das pessoas ao transformá-la em produtos 
midiáticos, e distantes por parecer algo intocável, fechado e, de certa forma, exótico aos olhos de 
grande parcela da sociedade.  
 
Conquistas e o ampliar das conquistas  
 
A democracia da comunicação é assunto presente no Brasil e na América Latina. Não se pode 
negar as alternativas criadas e o avanço das experiências populares. A sociedade, cada vez mais, 
se organiza em torno da urgência de pluralizar o debate e a construção decorrente deste.  
 
Acolher a sociedade, num amplo debate sobre a qualidade e comprometimento dos meios de 
comunicação. Tal debate, indicando a necessidade de, atento ao previsto em lei, criar um controle 
social específico - Conselhos de Comunicação nas instâncias federal, estadual e municipal.  
 
Embora lenta e com aspectos esquizofrênicos de abertura e participação, a sociedade brasileira 
tem se pautado por ações que ampliem a democratização da comunicação. A existência do 
Conselho Nacional de Comunicação Social é exemplo desta luta. Embora não tão democrático 
como deve ser, mas um mecanismo existente. Cabe ampliar a discussão em torno de uma maior 
participação social.  
 
Essas ações afirmativas de intervenção popular se entrelaçam com as lutas sociais intersetoriais. 
As diversas áreas dos direitos humanos, sociais, culturais, econômicos e políticos têm asssumido a 
vanguarda por campanhas e intervenções de cobrança por comprometimento real com a 
sociedade que pautam, e, que é pautada. Ganham forças os debates para um controle social mais 
efetivo. Exemplo disso é a discussão de criação de Conselhos de Comunicação nos Estados e 
Municípios. E, aqui, o Estado de Minas Gerais, onde vivo, com ampla participação de diversos 
setores organizados da sociedade civil.  
 
Ampliar as conquistas  
 
Nosso país tem um histórico de comunicação centralizado nas mãos de poucos. Tinha-se um funil 
da comunicação. Conseqüentemente, tínhamos uma sociedade que se informava e formava 
segundo padrões ideológicos dos controladores das empresas e dos veículos de comunicação. Esta 
realidade limitou o entendimento da complexidade que significa o fazer da comunicação.  
 
A grande perda notada na predominância desta realidade é um olhar descomprometido e distante 
da perspectiva de defesa dos direitos. Ao propor a criação dos conselhos de comunicação social, 
estamos falando de uma alteração no modelo do exercício da comunicação. Trazemos para o 
centro das discussões, um novo e fundamental elemento de controle social.  
 
Vista como um elemento de informação e formação da sociedade, e nesta a lógica dos direitos 
humanos, o movimento de defesa dos direitos da criança e do adolescente, no Brasil, contempla a 
comunicação como uma das diretrizes do documento Pacto pela Paz. Esta diretriz, traduzida na 
necessidade de criar ações e políticas públicas de comunicação e, entre elas, os Conselhos de 
Comunicação Social nas três esferas de governo.  
 
Este cenário nos indica um salto de interlocução. Políticas públicas virão dentro de um caráter 
comprometido com novos olhares para com a comunicação. Também se desencadeará uma 
comunicação comprometida com a consciência cidadã. Da co-responsabilidade entre sociedade, 
governo e veículos de comunicação.  
 
Conhecedores e comprometidos com a defesa dos direitos humanos, aliados a uma análise 
concreta e correta dos fatos. Este perfil democrático dos meios de comunicação possibilita a 
pluralidade do diálogo com a sociedade. Um caminho aberto para avaliação, aprofundamento e 
novos rumos de todo o processo da comunicação.  



 
Mas, concomitantemente, verifica-se o avanço das mídias populares. Estas, que têm no 
protagonismo comunitário sua bandeira de luta e reversão de um olhar unilateral, dos grandes 
veículos de comunicação, para uma leitura e interpretação mais próximas e que reflitam a 
verdadeira dinâmica da comunidade.  
 
Há esperanças  
 
Aqui, neste artigo, vou deixar minha emoção e meu lado poético e, diria, ingênuo falar. Temos 
que ampliar e solidificar as intervenções. O caminho da esperança está colocado. Cada ação, cada 
gesto e cada intervenção, em favor da comunicação inclusiva, é um indicativo de que estamos 
interferindo nos rumos.  
 
Como diz o teólogo brasileiro Leonardo Boff, devemos construir éticas. E, como falamos em 
comunicação, ele cita a “ética do diálogo”. Uma condição que inclua a voz, a cultura e o jeito de 
ser do outro. E as éticas devem vir conjugadas com o desejo infinito de uma espiritualidade 
humanizante.  
 
A comunicação nos aponta para a unidade. Esta, em diversas dimensões, contextos e realidades. 
Porém ela deve buscar ser o elo de unidade para a superação das barreiras que ainda colocam 
inúmeras pessoas à mercê de um projeto social de vida. Razão primeira de sua lógica.  
 
Temos avançado, nos comunicado mais. Tem emergido nova sociedade. Expressivas ações em 
torno do mundo se efetivam. Mas a sociedade e suas ações ainda têm sido tímidas e omissas ao 
trazer para o centro do debate a comunicação que reflita a dignidade humana. Dignidade daqueles 
que vivem sinalizando o desejo de estarem juntos, de serem chamados e ouvidos para a 
construção deste novo tempo. Que merecem outra lógica de pauta na comunicação.  
 
Assim conseguiremos fazer da comunicação, dos veículos e da tecnologia da comunicação algo 
que retrate a condição humana, acolha a necessidade e busque ser canal de construção e 
emancipação do outro.  
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