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:: A comunicação como um direito humano e obstáculos para sua efetivação 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) 
 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1966)  
 
Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; direito 
que inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, 
receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios e 
independentemente de fronteiras.  
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:: A comunicação como um direito humano e obstáculos para sua efetivação 

 
Na Constituição Federal de 1988... 
 
... foi dedicado todo um capítulo ao tema da comunicação [o 
Capítulo V – Da Comunicação Social] . O texto foi resultado de 
um grande debate e registra avanços importantes no sentido de 
positivar o direito à comunicação, embora este não esteja 
registrado na CF. 
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:: A comunicação como um direito humano e obstáculos para sua efetivação 

Por que falar em direito à comunicação? 
 
Meios de comunicação tornaram-se os principais espaços de 
circulação de informação e cultura e para a referência de valores 
e formação da opinião pública: a mídia é arena das disputas 
sociais e políticas. 
 
Ao mesmo tempo, passaram a ser controlados por grandes 
empresas e seu funcionamento passa a ser regido pelas regras 
do mercado, com a concentração da propriedade e veiculação 
dos valores de mercado no conteúdo difundido por essas 
mídias. 
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:: A comunicação como um direito humano e obstáculos para sua 
efetivação 

Para devolver o caráter público aos meios de 
comunicação, é preciso garantir que todos e todas 
tenham espaço nesta arena midiática. 
 
Ou seja, o sistema de comunicações precisa refletir, 
respeitar e promover a diversidade e a mídia precisa atuar 
balizada no interesse público.  
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:: A comunicação como um direito humano e obstáculos para sua efetivação 

Entender a comunicação como um direito humano pressupõe: 
  
• democratizar e garantir igualdade de acesso aos meios de produção 
e veiculação da comunicação de massa, dando visibilidade a novos 
sujeitos de comunicação; 
  
• garantir que a diversidade cultural (étnico-racial, de gênero e 
regional) presente na sociedade se reflita nos conteúdos dos 
veículos;  
  
• promover a apropriação do conhecimento e de uma visão autônoma 
e crítica da população em relação à mídia;  
 
• garantir a participação popular na formulação, definição e 
acompanhamento de políticas públicas de comunicação, como 
acontece em áreas como a saúde e a educação. 
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:: A comunicação como um direito humano e obstáculos para sua efetivação 

Artigos da Constituição Federal até hoje não regulamentados 
  

• proibição do monopólio – art.220 
 
• exigências para programação – art. 221 
 
• complementaridade entre sistemas público, privado e estatal - art. 223 
 
Legislação ultrapassada – 1962 
 
Nenhuma democracia e transparência nas concessões de rádio e TV 
 
Ausência de políticas públicas democráticas e democratizantes 
 
• incentivo às rádios comunitárias, acesso à banda larga, etc 
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Concentração de propriedade dos meios no Brasil 
 
 
Veículos das cinco maiores redes de TV e de seus grupos afiliados  
 
Rede     TV   FM   OC  OM  OT  TVC  MMDS  DTH  TVA  Canal TVA  Jornal  Revista   Radcom   Total 
 
Globo   105   76   11    52     4     9      2           1        2       17                 33          27          1               340 
SBT                195 
Band                  166 
Record                142 
EBC                     95   
 
 
Fonte: Projeto Donos da Mídia 
 
 
 
 
 

:: A comunicação como um direito humano e obstáculos para sua efetivação 
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:: A comunicação como um direito humano e obstáculos para sua efetivação 

Pesquisa TIC Domicílios 
Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação  
e da Comunicação  
CETIC.br do Comitê Gestor da Internet no Brasil - 2011 
 
55% da população brasileira não podem ser considerados usuários 
38% das residências possuem acesso à internet 
51% do computador na área urbana x 16% na área rural 
 
Desigualdade regional: Sudeste: 49% dos domicílios x Nordeste: 21% 
 
Renda familiar e classe social também incidem fortemente: 
Domicílios classificados como DE: 5% x Classe A: 96% 
 
Para 74% dos que não têm acesso, maior impeditivo é o econômico 
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Ausência de espaços de participação popular e controle social 
 
Tanto em relação às políticas públicas de comunicação quanto em 
relação ao conteúdo veiculado nas concessões públicas de rádio e TV. 
 
O controle social é sempre tratado como censura e ameaça à liberdade 
de expressão.  
 
 
Por fim... 
A própria comunicação não é reconhecida como um direito humano 
pela imensa maioria da população brasileira, dificultando ainda mais 
sua garantia. 
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:: Como enfrentar esta realidade 

O Intervozes trabalha ações de: 
 
• Acompanhamento e fiscalização das ações do Executivo, Legislativo e Judiciário 
relativas à comunicação; participação em audiências e consultas públicas 
 
• Sensibilização de pessoas e grupos organizados, com a participação em espaços 
de debates e a produção de material de referência sobre o tema (Brasil e exterior); 
 
• Articulação política com movimentos sociais e entidades parceiras, por meio da 
participação em fóruns e redes – Fórum Nacional pela Democratização da 
Comunicação 
 
• Monitoramento das violações ao direito à comunicação, denunciando-as; 
 
• Formação para a interação crítica com a mídia, a intervenção nas políticas públicas 
de comunicação e para a prática que incentive uma outra comunicação, popular e 
comunitária – curso de formação presencial e à distância. 
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:: Como enfrentar esta realidade 

O caso Direitos de Resposta:  www.youtube.com/watch?v=hTPddDInpvw 
 
Ação Civil Pública movida em parceria pelo Ministério Público Federal e seis 
organizações da sociedade civil contra violações de direitos humanos praticadas 
pelo apresentador João Kléber em seu programa vespertino na Rede TV! 
 
ACP levou à assinatura de um termo de ajustamento de conduta com a emissora 
que, além de pagar uma multa de 400 mil reais ao Fundo de Defesa dos Direitos 
Difusos, custeou a produção de 30 programas de promoção dos direitos humanos, 
veiculados na emissora entre dezembro de 2005 e janeiro de 2006.  
 
Veiculação de vídeos produzidos em todo o país – prática do direito à 
comunicação.  
 
No total, o Intervozes já moveu mais de 15 ações judiciais e formalizou dezenas 
de representações ao Ministério Público por violações do direito à comunicação, a 
maior parte delas em parceira com outras organizações civis - FINDAC 
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Observatório do Direito à Comunicação - www.direitoacomunicacao.org.br 
 
Criado em 2007, é um site de notícias jornalísticas sobre o tema que cumpre um 
papel de referência para organizações e movimentos sociais. Seu objetivo central 
é criar um ambiente de acompanhamento e reflexão sobre o campo da 
comunicação. Para isso, reúne, organiza e disponibiliza referências sobre o tema e 
acompanha a conjuntura do setor, apresentando diariamente novos fatos, versões 
e análises críticas para o leitor. 
 
Seções: Notícias, Curtas, Análises, Entrevistas, Biblioteca, Agenda 
 
Editorias: Comunicação popular e comunitária; comunicação pública; concessões 
e propriedade; conteúdo e programação; convergência e digitalização; internet e 
inclusão digital; liberdade de expressão e exercício profissional e políticas 
culturais. 
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Produção de conteúdo de referência para a causa 
 
•  Vozes da Democracia: livro reúne experiências de veículos e profissionais de 
comunicação na resistência à ditadura militar no Brasil  
• Sistemas públicos de comunicação no mundo: a experiência de doze países e o 
caso brasileiro 
• Contribuições para a Construção de Indicadores do Direito à Comunicação 
• Plataforma do Intervozes para a efetivação do Direito Humano à Comunicação 
• Políticas locais para comunicação democrática 
• TV Digital: princípios e propostas para uma transição baseada no interesse público 
• Pesquisa sobre órgãos reguladores de comunicação em 10 países 
• Vozes Silenciadas: como a mídia retrata o MST 
• Pesquisa sobre a banda larga no Brasil  
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:: Como enfrentar esta realidade 

Produção audiovisual 
  
• Programa Vozes na TV: Dados, vídeos, entrevistas e convidados trazendo uma 
perspectiva diferente em relação aos temas da sociedade. Com o foco em Direitos 
Humanos, o programa Vozes na TV era exibido na AllTV (tv pela internet). 
  
• Levante Sua Voz: vídeo mostra os obstáculos da concentração da propriedade dos 
meios para o exercício do direito à comunicação - http://www.vimeo.com/7459748  
 
• O Controle Social da Imagem da Mulher na Mídia: em parceria com a Articulação 
Mulher e Mídia - http://www.vimeo.com/13125905 (site, cartilha e caderno de textos) 
 
• Campanha Banda Larga é Direito Seu: http://www.vimeo.com/12650225 
 
 
Uso das redes sociais e parcerias com a blogosfera 
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A I Conferência Nacional de Comunicação 
 
Realizada em 2009, só saiu do papel por pressão da sociedade civil organizada. 
Mais de 30 mil pessoas participaram do processo em todos os estados do país. 
 
Contribuiu para colocar a agenda da comunicação na pauta nacional e dar voz a 
setores excluídos dos meios de comunicação. Os empresários do setor, 
acostumados a defender seus interesses nos bastidores do poder, tiveram que 
negociar com a sociedade civil. 
 
As propostas aprovadas apontam para um outro modelo de comunicação para o 
país, dando peso político a demandas históricas da população. Há possibilidades 
de mudanças na política no plano executivo e legislativo no próximo período.  
 
Redes pelo direito à comunicação se articularam em vários estados: Frente 
Paulista pelo Direito à Comunicação e a Liberdade de Expressão 
 
 

:: Como enfrentar esta realidade 
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Campanha Para Expressar a Liberdade – Uma nova lei para um novo tempo 
 
Em 27 de agosto, foi lançada uma campanha nacional pela liberdade de 
expressão, coordenada pelo FNDC (Fórum Nacional pela Democratização da 
Comunicação) e por diversas entidades de atuação nacional. Seu objetivo é 
pressionar o governo federal a abrir um debate público com a sociedade sobre um 
novo marco regulatório para as comunicações no Brasil.      

  
 

         www.paraexpressaraliberdade.org.br
 
 

 

:: Como enfrentar esta realidade 
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:: Contatos  

         
www.intervozes.org.br 
 
bia@intervozes.org.br 
 
Tweeter: @intervozes 
Facebook: /Intervozes 
 
(11) 3877-0824  
 
 
Obrigada! 

 


