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1. INICIANDO A DISCUSSÃO…

A convivência social impõe a necessidade de comunicação. As restrições à liberdade de informação e expressão, o monopólio dos meios
e a invisibilidade da diversidade social e cultural são questões que devem ser enfrentadas na consolidação da democracia participativa.
O Brasil apresenta evidências de violação desses direitos apesar da existência do crédito que essas liberdades estão completamente
asseguradas.

Vivemos a era das revoluções científica e tecnológica, marcada pela evolução e uso de elementos e práticas telemáticos e pelos avanços
da comunicação. O desenvolvimento eletrônico e o da comunicação proporcionam que as informações ocorram de forma instantânea em
uníssono e em redes de alta velocidade. Partindo dessas constatações, amplia-se o poder que a mídia[3] exerce sobre a população.
Formadora de opinião e, sem dúvidas, o meio de maior incentivo ao consumismo, ela impõe sua marca na mais crítica mente que de
forma inconsciente tende a ser influenciada, seja pelo uso de imagens, sons ou imagens/sons.

Muitas vezes, sem nos darmos conta, a escolha de um eletrodoméstico ou eletrônico, um calçado, estilo musical e, até mesmo, da
alimentação realizamos sobre forte influência da mídia. Convidamos à reflexão: mas que poder é esse que, através do método
repetitivo, é capaz de invadir e transformar mentes, mudando o gosto dos nossos sentidos que antes não apreciavam determinado
cheiro, cor, sabor, imagem e, de tanto ver, sentir e ouvir passamos a apreciar tais eventos?
Como explicar que, algumas vezes, pegamo-nos cantarolando uma música que não suportamos?

Seria a mídia detentora de aprovações e reprovações em massa por determinado tema e assim sua presença constante decidiria um
cargo como o da Presidência da República, todavia, democraticamente, atribuir-nos-ia tal mérito?
Tão temida e amada mídia que tem o dom de construir, destruir e reconstruir verdades! Quando lhe é conveniente, não nos permite
esquecer, mas quando não, temos a impressão de que promovem uma lavagem cerebral em massa na população e ainda faz questão
em divulgar que a culpa é da memória curta do brasileiro. Nesse sentido, Cordeiro (2009, p.3) afirma que “os produtos da comunicação
influenciam a maneira como as pessoas veem o mundo e a si mesmas, interagem fortemente na construção, desconstrução e
reconstrução das experiências de vida de pessoas”.

Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo problematizar a situação apresentada e indicar possíveis caminhos para a
democratização da comunicação. Para discutir estas questões, o texto se estrutura abordando o conceito de comunicação como direito
humano, analisa o contexto brasileiro em relação a esses direitos, discorre acerca da relação entre mídia e educação nos princípios do
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, propondo uma reflexão sobre as relações da mídia como instrumento de efetivação
desses direitos, situando-os no cenário brasileiro e, por fim, reflete sobre as ações da comunicação na perspectiva dos Direitos
Humanos.

A escolha do tema nasce a partir da necessidade de analisar o impacto provocado por reportagens que relatam o desrespeito para com
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os cidadãos e a indignação pela falta do cumprimento dos direitos básicos, destacando as providências quase sempre imediatas, após a
publicação desses casos, evidenciando com isso, a importância dos meios de comunicação no papel do exercício de cidadania da
população. Dada as limitações de acesso ao direito humano à comunicação, reforçamos as bases legais apresentando as violações a
esses direitos apesar dos créditos de que essa liberdade está assegurada pela legislação brasileira. Reforçamos ainda a relação entre
mídia e educação enfatizando a educação midiática como importante elemento na construção da cidadania ativa.

2. A COMUNICAÇÃO COMO DIREITO HUMANO

Desde 1948 com a da Declaração Universal dos Direitos Humanos Art. XIX “Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e
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 ideias por qualquer meio de expressão”, todavia, os sistemas protetivos e de garantia dos direitos humanos se
mostram insuficientes. Além disso, a carência de conhecimento desses direitos provoca, na maioria das vezes, um silêncio doído dos
que calam por não saber como agir em situações de negligência.

No contexto contemporâneo onde a informação é disseminada velozmente através das mídias, temos a sensação de estarmos
amparados por essa força de divulgação quando presenciamos reportagens mostrando o descaso aos direitos dos cidadãos nos mais
diversos segmentos sociais. Paralelo a este sentimento, percebemos o quão efêmeras são as informações noticiadas diante dos fatos de
abandono e omissão ocorridos a todo instante que ferem a dignidade humana.

Lendo uma reportagem publicada em um dos portais de maior visibilidade do sertão alagoano “Maltanet”, atentamos para a importância
da mídia como instrumento aliado da sociedade no tocante à cobrança de agilidade ao cumprimento dos direitos legais, conquistados
historicamente pelo ser humano. A referida reportagem publicada pelo repórter Davi Soares, no Blog Sonar Alagoas, no dia
(01/11/2013), tem como tema: Larvas devoram o rosto e a dignidade de idoso no HGE há dois dias. Os relatos, bem como imagens
mostradas com o objetivo de sensibilizar o poder público para resolução desse caso, são impactantes. O acontecimento citado nos
motiva a acompanhar ansiosamente o desfecho, uma vez que, consciente do seu poder de mobilidade, o referido repórter encaminhou a
denúncia e o pedido de ajuda feito por um enfermeiro do HGE para outras mídias que juntas se fortaleceram e conseguiram a
transferência do idoso, dois dias após a denúncia (04/11/2013), para uma unidade de referência em tratamento de câncer segundo o
site da gazetaweb.globo.com
.

Mobilizações dessa natureza reforçam a ideia de que a articulação popular junto à mídia tem maiores possibilidades de sucesso. Um
bom exemplo de fiscalização e denúncia podemos ver no programa Globo Repórter exibido pela Rede Globo de Televisão no dia 4 de
abril de 2011. Acompanhamos o caos que assola a saúde pública em alguns Estados do nosso país, realidade que infelizmente se
expande a todas as regiões brasileiras. Sabemos que se fazem necessárias ações que vão além de exibir o vergonhoso sistema de saúde
e toda sua imoralidade e falta de cumprimento da lei que rege os direitos humanos, entretanto é uma forma de gritar as dores da
carente e desamparada população.

O programa supracitado deu voz e vez às pessoas vítimas de enfermidades, sobretudo do Sistema Único de Saúde (SUS) que, além de
sofrer com doenças, se envergonham com o descaso do atendimento público. Não se concebe um país cuja Constituição Federal (1988),
que em seu Art. 6º, afirma que “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”, permita que
sua população, utilize de apelos comoventes e humilhantes, em rede nacional, por perceber-se literalmente morrendo, sem que seus
direitos a um atendimento digno, seja concretizado, enquanto assistimos o dinheiro público arrecadado de cada quilo de açúcar que
consumimos sendo roubado pelos nossos representantes que deveriam estar solucionado as reivindicações de dignidade do povo,
quando a realidade são obras inacabadas de hospitais que custaram milhões aos cofres públicos em plena capital do país.

Devemos aplaudir iniciativas de denúncias como essas?
Claro! Desde que não esqueçamos segundo Cordeiro (2009, p.3) que “Os meios de comunicação de massa, com sua enorme capacidade
de difusão de informações, fatos, ideias, produzem e reproduzem mensagens que correspondem aos interesses dos grupos que os
controlam”. É então, com base nessa análise, que redesenhamos o cenário dos protestos iniciados em junho de 2013 e espalhados por
todo país. Ávidos por melhorias dos serviços públicos, insatisfeitos com os gastos para os preparativos da Copa das Confederações do
Mundo – FIFA/2014, com a onda de corrupção no segmento político, manifestantes foram às ruas ecoar gritos de reivindicações. Com
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base em interesses distintos, a grande mídia deu destaque ao vandalismo, dando visibilidade a alguns movimentos sociais que se
infiltraram, objetivando tirar proveito da situação, utilizando atos de vandalismo, distorcendo assim o empolgante grito por melhorias da
população brasileira.

Diante de fatos dessa espécie, vemos que a mobilização da imprensa, seja pelas pequenas ou grandes mídias, provoca efeitos decisivos
no que se refere ao cumprimento dos direitos humanos. Mas como expandir a atuação dos cidadãos na busca da efetivação por seus
direitos através da mídia?
Baseados no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), podemos afirmar que é pela educação, pois

a educação é compreendida como um direito em si mesmo e um meio indispensável para o acesso a outros
direitos. A educação ganha, portanto mais importância quando direcionada ao pleno desenvolvimento humano
e as suas potencialidades valorizando o respeito aos grupos socialmente excluídos. Essa concepção de
educação busca efetivar a cidadania plena para a construção de conhecimentos, o desenvolvimento de valores
atitudes e comportamentos, além da defesa socioambiental e da justiça social. (BRASIL, 2007, p. 18)

Nesse sentido é imprescindível, portanto, de acordo com o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – PNEDH (2007, p.16) “a
formação de cidadãos (ãs) conscientes de seus direitos e deveres (…)”. O plano Nacional de Educação em Direitos Humanos tem como
finalidade orientar e fomentar ações educativas. Como afirmam Filho-Tavares (2010, p.138), ele “é entendido como um processo
sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de direito”.

Infelizmente, em mais um segmento social, destacamos a contradição entre o que está posto em lei e a realidade. Essa lamentável
realidade foi recentemente retratada pelo Fantástico (2014). A investigação jornalística realizada em escolas públicas nos Estados onde
apresentaram as médias mais baixas na avaliação do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) mostram escolas com
estrutura precárias, sem a menor condição de funcionamento. O absurdo observado vai muito além de ser um descaso tão somente de
educação pública, expande-se principalmente aos riscos na saúde dos alunos pela qualidade de higiene, falta de infraestrutura e
ausência de merenda para os pequenos.

Como esperado, a acusação provocou uma resposta imediata dos gestores que se comprometeram com providências para melhoria da
situação. Com essa imagem da realidade em diversas escolas do nosso país, perguntamo-nos: como cobrar bons desempenhos no
ensino e aprendizagem de nossas crianças se ainda são comuns escolas nessas condições?
Como formar sujeitos de direitos capazes de exercer a cidadania plena?

De acordo com Silva (2013, p.48), em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação dos Direitos Humanos para a
efetivação de uma Cultura em Direitos Humanos e uma formação crítica do sujeito, é preciso enfrentar oito desafios:

o primeiro deles é a formação de todos os profissionais da educação, pautada nas questões pertinentes aos
Direitos Humanos; o segundo se refere à valorização desses profissionais que deverão ser compreendidos e
tratados como sujeitos de direitos; o terceiro diz respeito à socialização dos estudos e experiências bem
sucedidas desenvolvidos na área dos Direitos Humanos; o quarto está ligado à perspectiva do respeito às
diversidades como aspecto fundamental na reflexão sobre as diversas formas de violência que ocasionam a
negação dos Direitos Humanos; o quinto se refere à compreensão ampla da participação democrática requerida
pela Educação em Direitos Humanos; o sexto diz respeito à necessidade de criação de políticas de produção de
materiais didáticos e paradidáticos, tendo como princípios orientadores o respeito à dignidade humana e a
diversidade cultural e socioambiental; o sétimo está ligado ao reconhecimento da importância da Educação em
Direitos Humanos e sua relação com a mídia e as tecnologias da informação e comunicação; e por fim, o oitavo
se refere à efetivação dos marcos teórico-práticos do diálogo intercultural ao nível local e global, de modo a
garantir o reconhecimento e valorização das diversidades socioculturais, o combate às múltiplas opressões, o
exercício da tolerância e da solidariedade.

Assim, devemos ficar cientes também de que não é por acaso, tampouco por caridade que se abre espaço na mídia para a população
tão órfã e carente dos serviços básicos para viver dignamente, mas, em cumprimento aos compromissos assumidos na Declaração
Universal dos Direitos Humanos e previstos na Constituição Federal, é dever da mídia adotar uma postura favorável de respeito aos
direitos humanos.
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, afirma, em seu Art. 3º, que “O ensino será
ministrado com base nos princípios: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; IX - garantia de padrão de
qualidade” e no Art. 4º IX - assegura “Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por
aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem”. No entanto, a referida reportagem,
reafirma o quão ainda estamos aquém da concretização das condições mínimas exigidas, visto que, de acordo com a reportagem
comentada, a escola com a infraestrutura adequada tem sala dos professores, biblioteca, laboratório de informática, quadra esportiva e
parque infantil. Conta também com acesso à internet e máquina de cópias. Enquanto que, em alguns casos, nem o espaço físico (sala
de aula) existia, funcionando assim debaixo de árvores.

Reconhecendo a fundamental contribuição que os meios de comunicação podem oferecer à sociedade no sentido de reforçar uma cultura
democrática com base na Educação dos Direitos Humanos, um dos eixos do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos é
Educação e Mídia, destacado por Filho-Tavares (2010, p.139). Dentre os princípios que fundamentam as ações dos meios de
comunicação, temos:

a. a liberdade de exercício de expressão e opinião;
b. o compromisso com a divulgação de conteúdos que valorizem a cidadania, reconheçam as diferenças e promovam a diversidade

cultural;
c. a responsabilidade social das empresas de mídia que podem expressar, entre outras formas, na promoção e divulgação da

educação em direitos humanos;
d. a apropriação e incorporação crescente de temas de educação em direitos humanos pelas novas tecnologias utilizadas na área de

comunicação;
e. a importância da adoção pelos meios de comunicação, de linguagens e posturas que favorecem os valores da não violência e do

respeito aos direitos humanos (Brasil, 2009 a, p 54).

No entanto, todos esses princípios não garantem que a atuação para efetivação esteja em consonância com os direitos humanos.
Filho-Tavares (2010, p.141) afirmam que, “para isso, alguns elementos são primordiais: a regulamentação da comunicação, o
estabelecimento de um sistema público e o desenvolvimento de uma educação midiática”.

Fazem-se necessárias algumas práticas para educação midiática. De acordo com Tavares- Filho (2010, p. 150-152), para que se
concretize, implica exercício diário de leitura crítica da mídia, bem como :

1. Identificar quem manda a mensagem;
2. Saber quem produz a informação e para quem;
3. Conhecer como foi construída a informação;
4. Saber quem financia determinado veículo;
5. Identificar o que está em destaque nas manchetes, títulos, fotos e imagens;
6. Distinguir as fontes;
7. Ler toda matéria atentamente;
8. Reconhecer o conteúdo e a forma das notícias;
9. Analisar o que não foi publicado;

10. Comparar sempre as notícias que se recebe em meios distintos.

Dessa forma, atrelada à educação, a mídia é um poderoso elemento para promoção da cultura dos Direitos Humanos; seria um dos
caminhos para a democratização da comunicação no país. Todavia, Filho-Tavares alertam que se engana quem pensa que exercer
direito à comunicação pública, através da mídia, é uma missão fácil, apesar da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948
explicitar que esse direito é um dos direitos fundamentais do ser humano. Apenas nos artigos 220 e 223, a Constituição Federal de
1988, de forma tímida, proíbe o monopólio dos meios de comunicação, o que contribui para sua hegemonia.

O paradoxo apresentado, a sensação de impunidade e a falta de proteção da população em detrimento a de bandidos que são
acobertados pelas leis que asseguram os direitos humanos a quem viola, muitas vezes, o direito à vida, provoca na população
sentimentos de indignação, pois enquanto marginais se beneficiam os cidadãos de bem sofrem a falta de efetivação dos direitos sociais.
É comum acompanharmos pela TV casos em que matam, estupram, roubam, sequestram e não recebem punição como a população
gostaria, enquanto as vítimas ficam à mercê de um sistema injusto, desamparados pela falta de políticas públicas voltadas para a
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resolução dessas problemáticas. Esses fatos, somados ao senso comum sobre os direitos humanos, causam revoltas e indignação. A
sede de justiça e o desamparo do Estado estão levando a população a fazer justiça com as próprias mãos. É o que temos acompanhado
ultimamente pelos noticiários[4].

Nesses termos, vemos então a urgência na formação de cidadãos conscientes e dotados de senso crítico, sobretudo dispostos a fazer
valer as vias legais para concretização de suas aspirações sociais.

3. MÍDIA E EDUCAÇÃO: PARA ALÉM DA ÓTICA DO SENSO COMUM

O presente estudo busca compreender o que preconiza a lei acerca das relações mídia/direitos humanos, bem como a contribuição da
mídia na efetivação dos direitos humanos. Para tanto, realizamos pesquisas bibliográficas em variados meios de comunicação visando
verificar o tratamento por parte da imprensa audiovisual, as questões de negligência ao cumprimento do dever dos órgãos públicos para
com a população.

Partimos analisando o texto da professora Marluce Falcão de Oliveira, Introdução: A Educação e a Cultura em Direitos Humanos
no Brasil Contemporâneo. Nele, a autora promove um paralelo entre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o contexto
histórico desde o início das discussões até a implantação constitucional em nosso país. Trata a respeito da omissão dos governantes
brasileiros, após ter assumido o compromisso pela promoção da dignidade humana com a participação na Declaração Universal dos
Direitos Humanos, ocorrida em 1948, adotando a repressão política por aproximadamente 30 anos após esse acontecimento,
prolongando essa escolha contraditória até depois do golpe militar o qual se tornou possível a introdução, ainda que lenta, do discurso
sobre os direitos humanos, incentivado pela luta contra a repressão civil a favor da liberdade nos mais diversos segmentos sociais.

A partir dessas informações, podemos perceber que todas as conquistas em relação à promoção dos direitos humanos, em nosso país,
foram resultados de muito esforço e luta dos movimentos sociais, ainda que tendo como condição legal na Declaração Universal dos
Direitos Humanos(1948) que, em seu Art. 19º, deixa claro: “Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito
inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e
independentemente de fronteiras.” Nesse sentido, foi percorrido um longo caminho de forma tímida até chegar à Constituição Federal
em 1988, para então poder-se incutir a cultura de uma sociedade livre para promoção de uma sociedade democrática a fim de tornar-se
possível falar e ansiar por dignidade humana.

Mesmo assim, os caminhos trilhados não foram suficientes para combater a interferência na disseminação do direito a comunicação,
para elucidar essa discussão, Filho-Tavares (2010, p.132) afirmam

que o primeiro passo para descobrir e entender a importância do direito humano a comunicação e suas
violações é admitir que vivemos em uma sociedade “midiada”, ou seja, influenciada pelos meios; pois o debate
de ideias na atualidade não mais ocorre nas ruas, e sim nos meios de comunicação de massa.

Em conclusão, os procedimentos do trabalho realizado, foram estudos e pesquisas para revisão da literatura temática, alem da análise
documental, dos planos e relatórios institucionais. No nível prático, foram realizadas analises de reportagens de mídia audiovisuais e
impressas, visitas técnicas e entrevistas com profissionais envolvidos com a problemática e atuantes no setor programático seja nas
organizações públicas ou da sociedade civil organizada, que elucidam,ter a mídia, um papel primordial no desfecho positivo dos casos de
omissão aos direitos humanos, uma vez que, ela estreita caminhos e provoca ações muitas vezes imediatas, que salvam vidas e
promove dignidade a qual é de direito da sociedade como todo, apesar de ainda apresentar violações a esses direitos, e prevalecer o
empenho a serviço do capitalismo, como reafirma Cordeiro (2009, p.3) “Os meios de comunicação de massa, com sua enorme
capacidade de difusão de informações, fatos, ideias, produzem e reproduzem mensagens que correspondem aos interesses dos grupos
que os controlam.

.

4. ALGUMAS (IN) CONCLUSÕES
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A comunicação é algo inerente à convivência social. Assim, as pessoas têm necessidade de se comunicar e direito legal à comunicação.
Enfrentar essas questões é uma decisão fundamental para a conquista da democracia participativa.

Através da educação, o sujeito passa a compreender a força que tem enquanto cidadão de direitos. Capaz de enxergar além do senso
comum, desenvolve a criticidade necessária para ver além das aparências. Na sociedade contemporânea, não se concebe mais uma
visão romantizada da mídia como instrumento aliada da democracia tão somente. Sendo assim, é primordial educar de forma midiática
para que os cidadãos dotados de direitos desenvolvam a capacidade de perceber nas entrelinhas as mensagens transmitidas pela mídia.

Destacando os princípios do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, Filho-Tavares (2010) ressaltam que não basta apenas
permitir a existência da liberdade de expressão, mas é preciso que o Estado promova políticas que possam efetivar esses direitos.
Todavia, o que temos são meios de comunicação controlados por uma minoria que detem o monopólio, mantendo a ideologia do
sistema capitalista através desses meios.

Reforçamos, portanto, a fundamental importância do poder da mídia aliado à educação no papel da construção de uma cultura voltada à
promoção dos direitos humanos. Porém, nesse sentido, cabe reforçar, concordando com Filho–Tavares (2010), que “Há necessidade de
uma educação crítica para as mídias uma vez que educar para cidadania implica em o sujeito se tornar membro de sua história e não
apenas espectador da vida e sujeito a manipulações”. Reafirmamos com essa citação que a concretização dessa conjuntura é
indispensável para trilhar caminhos que levam à democratização da comunicação.
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